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5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η Πολιτ ική μας για την  λήψη, παραλαβή και  μεταφορά δειγμάτων προς διενέργεια εξετάσεων  
in v it ro σε όλους τους κλάδους της Εργαστηριακής Διαγν ωστικής Ιατρικής αποσκοπεί  στο να 
προδιαγράψει  το πώς θα επιτυγχάν ουμε συνεχώς ν α ανταποκριν όμαστε στις απαιτήσεις των 
πελατών  μας,  τόσο ως προς την  ορθότητα των  αποτελεσμάτων  τα οποία παραδίδουμε,  όσο 
και  ως προς την  ταχύτητα & εξυπηρέτηση-υποστήριξη την  οποία παρέχουμε στους πελάτες 
μας,  αν ταποκρινόμενοι συγχρόνως στ ις υποχρεώσεις μας προς τους συνεργάτες μας και το 
κοινων ικό σύνολο. 
 
Ειδικότερα, η Πολιτ ική της IN VITRO LABS αποβλέπει  στο: 
  Να αν ταποκρίνεται  άμεσα στους πελάτες της σε κάθε περίπτωση επιστημον ικής 

υποστήριξής τους. 
  Να προσφέρει  υπηρεσίες,  που ν α συμμορφών ονται  πλήρως με τ ις καθορισμένες για 

αυτές απαιτήσεις,  όπως αυτές καθορίζονται  μέσα από τ ις συμβάσεις της με τους 
πελάτες,  προσφέροντας συγχρόνως έν α καλό οικον ομικό αποτέλεσμα στην  ίδια την  
εταιρία. 

  Να συμμορφών εται  πάντοτε με την  ισχύουσα Νομοθεσία και  τις προδιαγραφές που 
αφορούν  στην  Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της IN VITRO LABS 

  Να λαμβάν ει  σοβαρά υπόψην  τυχόν  παράπονα ή παρατηρήσεις των πελατών, ώστε ν α 
αποτελούν  τον  άξον α για βελτίωση στις σχετ ικές με την  Ποιότητα λε ιτουργίες της 
εταιρίας.  

  Να διατηρεί  στενή συνεργασία με τους προμηθευτές της,  με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
της Ποιότητας των υπηρεσιών της.  

  Να εν θαρρύνει  την  ενεργή και  δημιουργική συμμετοχή του προσωπικού και  ν α βοηθά στη 
συν εχή ανάπτυξη των  εργαζομένων, ώστε να μπορούν  να εκτελούν  τα καθήκοντά τους 
σύμφων α με Ποιοτ ικά δεδομέν α,  από άποψη ασφάλειας,  ορθότητας και  
αποτελεσματικότητας,  αλλά και με απώτερο σκοπό την  προσωπική τους βελτ ίωση.  

 
Για ν α ε ίμαστε συνεπείς στα παραπάνω η εταιρία μας:  

  έχε ι  υιοθετήσει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφών εται  με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001:2015 και  βρίσκει  εφαρμογή σε όλη την  εταιρία και  σε όλες τ ις 
δραστηριότητες που έχουν  επίπτωση στην  ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και  στην  ικαν οποίηση των πελατών μας. 

  αν ασκοπεί  και  βελτιώνει  συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπου είν αι  
εφικτό καθώς και  την  αποτελεσματικότητα των διεργασιών και  κατ ’ επέκταση όλου 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

  θέτε ι  μετρήσιμους αν τικειμεν ικούς σκοπούς για την  Ποιότητα ,  τους οποίους 
καθιερώνει  & αξιολογεί  ως προς τον  βαθμό επίτευξής τους,  στα πλαίσια της 
Αν ασκόπησης της Διοίκησης 

  παρέχει  τους απαιτούμεν ους πόρους για την  απρόσκοπτη,  αποτελεσματική και  
αποδοτ ική λε ι τουργία κάθε τμήματος 

  επεν δύει  στη συνεχή εν ημέρωση, κατάρτ ιση,  επιμόρφωση του προσωπικού,  ώστε να 
προάγουν την  ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα 

  καθορίζε ι ,  μετρά,  αν αλύει  και  αξιολογεί  τις κρίσιμες παραμέτρους κάθε διεργασίας,  
ώστε να επιτυγχάν ονται  οι αντ ικε ιμεν ικοί  σκοποί  της ποιότητας 

 
Η Διοίκηση πιστεύει πως μέσω της επίτευξης των στόχων Ποιότητας που θέτει ,  καθώς και  
μέσω των μηχαν ισμών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με έμφαση στην  πρόληψη, 
στον  έλεγχο διεργασιών και  στις αν ασκοπήσεις του Συστήματος,  μπορεί  ν α επέλθει  συνεχής 
βελτ ίωση της Ποιότητας και  των  επιχειρηματ ικών στόχων της εταιρίας μας,  γιαυτό και  
δεσμεύεται  γ ια την  πιστή συμμόρφωση στην  παρούσα Πολιτ ική και  γ ια τη διοχέτευση των 
σκοπών  και  στόχων σε όλους τους εργαζόμενους.  
 
 
 
 
         Εκ της Διοίκησης 


