Zdrowie i Medycyna - oferta dla placówek ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia jest dziedziną, w której kwestie bezpieczeństwa i jakości są szczególnie istotne. Placówki spełniające najwyższe normy w
tych obszarach zyskują zaufanie i uznanie ze strony pacjentów - konsumentów usług medycznych.
Oferta usług DEKRA dla branży ochrony zdrowia obejmuje certyfikacje, audity, badania satysfakcji
klienta i inne. Przygotowana została, aby wspierać placówki medyczne w ustawicznym polepszaniu
jakości świadczonych usług oraz sposobu funkcjonowania, co przekłada się na wzrost ich konkurencyjności.
Z wiedzy i doświadczenia ekspertów DEKRA skorzystać mogą w szczególności aktywne w Polsce podmioty prowadzące
działalność leczniczą zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, m.in.: praktyka zawodowa lekarza, praktyka zawodowa lekarza dentysty oraz podmioty lecznicze, w tym: przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych, Samodzielne Publiczne
Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) i inne (np. fundacje i stowarzyszenia, instytucje badawcze).
Oferta DEKRA skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (np. szpitale) oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Od ponad 10 lat DEKRA znajduje się w czołówce polskiego rynku w obszarze weryfikacji spełniania norm
jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony zdrowia. Z naszych usług skorzystało już blisko 300 placówek
ochrony zdrowia i innych firm aktywnych w branży medycznej. Akredytowane przez PCA i DAkkS certyfikaty
DEKRA są obiektywnym potwierdzeniem, że wdrożone przez przedsiębiorstwa systemy zarządzania jakością,
bezpieczeństwem danych, bezpieczeństwem produktów, BHP i inne, spełniają międzynarodowe standardy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:
Stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych sytuacje nie zdarzają się często, ale też nie da się ich w pełni uniknąć. Można jednak skutecznie zminimalizować ryzyko biznesowe z nimi związane, dzięki systemowemu podejściu do
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 27001 to obiektywne potwierdzenie, że podmiot prowadzący działalność leczniczą spełnia międzynarodowe standardy dotyczące wdrażania rozwiązań technicznych, organizacyjnych środków bezpieczeństwa, procesów zarządzania
ryzykiem i bezpieczeństwem informacji.
System ISO 27001 zapewnia znaczące ograniczenie ryzyka biznesowego i wizerunkowego, związanego z potencjalnym
naruszeniem bezpieczeństwa informacji. Certyfikat DEKRA buduje i podtrzymuje pozytywny obraz placówki medycznej,
która stale dba o to, aby dane jej pacjentów były zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób.

Audit ochrony danych osobowych:
25 maja 2018 roku - na mocy rozporządzenia RODO (GDPR) - zmienią się obowiązujące przepisy w zakresie ochrony
danych osobowych na obszarze UE. Nowe regulacje dotyczyć będą także podmiotów z branży medycznej gromadzących dane swoich pacjentów. Audit ochrony danych osobowych przeprowadzony przez ekspertów DEKRA pozwoli upewnić się, że placówka medyczna spełnia wszystkie aktualne i wprowadzane przez RODO wymagania odnośnie ochrony
danych osobowych pacjentów, pracowników i kontrahentów.
Dzięki auditowi DEKRA firma z branży medycznej otrzymuje obiektywną ocenę stanu jej przygotowania do zmian w przepisach oraz praktyczne rekomendacje odnośnie tego, w których obszarach niezbędne są udoskonalenia i jaki powinny
mieć charakter.

Pozostałe usługi:
Systemy Zarządzania (m.in):
EN 15224
ISO 9001, ISO 27002, ISO 50001
OHSAS/PN-N-18001
HACCP
PN-EN 14065
ETI Base Code - Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
w zakresie środowiska
Bezpieczeństwo Procesowe
Szkolenia (w tym w zakresie ochrony danych
osobowych)
Certyfikacja Osób
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