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FMSZGYEOK -  
Minőség- és Környezetpolitika 

 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház folyamatosan törekszik az egészségügyi ellátó-
rendszeren belül elfoglalt helyzetének megtartására. Teszi ezt rendkívüli pandémiás (pl.: Covid-19) 
járványhelyzet idején is, betartva a fenntartó által kiadott rendelkezéseket. Célunk a kórház működésé-
nek folyamatos javítása annak érdekében, hogy szolgáltatásaink állandó, magas színvonalon álljanak a 
hozzánk forduló betegek rendelkezésére. 
Tevékenységünk középpontjában a beteg áll. A kórház szolgáltatásait olyanná alakítjuk, hogy az a 
magas szakmai színvonal szem előtt tartása mellett is betegközpontú legyen, a hozzánk forduló betegek 
egészségi problémáira megoldást adjon. 
Ennek érdekében olyan - az  MSZ EN ISO 9001:2015  valamint MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány 
követelményeinek megfelelő - hatékony integrált (minőség, környezet) irányítási, és kockázatkezelési 
rendszert működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos 
fejlesztését, betegeink elégedettségét, vállalva az egészségügyi ellátásban a környezettudatos munka-
végzést. 
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház tudatában van annak, hogy tevékenysége és a 
környezet között kölcsönhatás áll fenn. Megtesz mindent a környezetszennyezések megelőzése mellett 
a legkorszerűbb egészségügyi betegellátás megvalósítása érdekében.  
 

Fentiek megvalósítása érdekében: 
• Hosszú távú szövetségi kapcsolatot kívánunk kialakítani minden érdekelt féllel, aki azonosul-

nak kórházunk minőségi célkitűzéseivel. 
• Törekszünk arra, hogy a tevékenységünket a betegek emberi méltóságának és jogainak tiszte-

letben tartásával, a betegbiztonság szem előtt tartásával végezzük, betegeink igényeinek mara-
déktalanul megfeleljünk. 

• Olyan szervezeti kultúra és munkahelyi légkör kialakítására törekszünk, melyben minden mun-
katárs belső igénye a magas minőségű munkavégzés, és a minőség állandó fejlesztése. 

• Lehetőségeink mértékéig biztosítjuk és tovább fejlesztjük a korszerű, tudományosan megalapo-
zott gyógyító és ápoló munka feltételeit. 

• Megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, eleget teszünk a környezetvédelmi jogszabályok, 
határozatok ránk vonatkozó előírásainak, szerződéses kötelezettségeinknek és teljesítjük egyéb 
vállalati kötelezettségeinket. 

• Gondoskodunk a veszélyes anyagok és hulladékok biztonságos gyűjtéséről. 
• A tevékenységeinkhez kapcsolódó anyag- és energia felhasználást, valamint hulladék és kör-

nyezetkárosító anyagok kibocsátásának minimalizálását a hasznosíthatósági lehetőségek kiak-
názásával végezzük. 

• Figyeljük és ellenőrzés alatt tartjuk a kórház környezetre gyakorolt hatását, melyet figyelembe 
veszünk a döntés-előkészítés folyamatában. 

• Minden környezeti káreseményt haladéktalanul bejelentünk és törekszünk a jó kapcsolat kiala-
kítására és fenntartására a megfelelő hatóságokkal és környezetvédelmi szervekkel. 

• A fenntartható fejlődést, mint a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi érdekek harmóniáját 
fontos célnak tekintjük. 

 A fenti politika megvalósítása érdekében konkrét célokat tűzünk ki, amelyeket rendszeresen felülvizs-
gálunk. A kórház vezetése elvárja, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelősségével 
járuljon hozzá a kórház sikeréhez. A felső vezetés elkötelezett, a kitűzött célok megvalósításához bizto-
sítja a rendszer működéséhez szükséges erőforrásokat, teljes felelőséggel részt vesz a politika megvaló-
sításában és elvárja minden munkavállalójától, hogy betartsa és azonosuljon a politikában foglaltakkal. 
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