
 
 

 
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске обавља здравствену  дјелатност на примарном и 
секундарном нивоу здравствене заштите у области заштите и здравља на раду и у области медицине 
спорта.У Заводу за медицину рада и спорта обављају се промотивне, превентивне, статистичке, 
едукативне, информативне, дијагностичке и терапијске активности у циљу очувања здравља радника и 
спортиста у безбједној и здравој радној и животној средини. Завод је научно наставна база 
Медицинског факултета, као и сједиште специјалистичких удружења медицине рада  и медицине 
спорта  Републике Српске. 
У процесу пружања услуга Завод ће његовати слиједеће вриједности: 

 Очување достојанства корисника услуга;  
 Правичност у пружању услуге; 
 Доступност и приступачност здравственим услугама; 
 Ефикасност организационих јединица, стручних тимова и сваког професионалца; 
 Ефективност (исход, успјешност и дјелотворност - изврсност у раду); 
 Сигурност у процесу пружања услуга. 

Запослени радници Завода се обавезују да ће поштовати и примјењивати етички кодекс. 

Политика квалитета Завода је заснована на сљедећим принципима: 
 
 Наше услуге потпуно задовољавају захтјеве прописа, стандарда и очекивања корисника услуга у 

погледу доступности, квалитета и сигурности; 
 Повећање задовољства корисника услуга и других заинтересованих страна и стицање међусобног 

повјерења, кроз добру екстерну и интерну комуникацију; 
 Развијање сарадње између здравствених професионалаца здравствених установа, послодаваца/правних 

лица, представника радника и државних институција, промовисати методе самооцјене и вањске оцјене 
квалитета, као и оцјена квалитета од стране корисника услуга.Одговорност према заједници посвећени 
смо постизању добробити према корисницима услуга, запосленим радницима и друштвеној заједници у 
цјелости; 

 Врхунски  квалитет се реализује уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, 
ефикасности, продуктивности и профита; 

 Континуиран систем побољшања квалитета и одговорности руководилаца свих нивоа и свих 
запослених се заснива на укључивању свих запослених у креирање и побољшавање радних процеса и 
услуга; 

 Оптимално планирање свих ресурса и активности су препознатљив стил рада у установи; 
 Оспособљеност и мотивација за тимски рад у коме се цијени и користи искуства и вјештине сваког 

запосленог је гаранција да ће се одржавати и унапређивати квалитет процеса и услуга у циљу 
задовољења корисника услуга; 

 Спровођење ове политике и достизање нове организационе културе и компетентности се подржава 
одговарајућим програмима обуке, образовања и мотивације свих запослених; 

 Преиспитивање система менаџмента и система квалитета од стране руководства се одвија са 
циљем постизања континуалних побољшавања, а све у циљу пружања што квалитетнијих здравствених 
услуга  корисницима услуга; 

 Усклађен одржив развој, заштита човјекове околине, штедња природних ресурса, безбједност и 
заштита здравља у току рада представља обавезу руководства и свих запослених у Заводу; 

 Планирање и примјењива мјера за бављење ризицима и приликама ради повећања ефективности 
система менаџмента квалитетом и побољшања услуга. 

 
Политика квалитета даје оквир за утврђивање и преиспитивање циљева квалитета.              
Политика квалитета је јавна, доступна свим запосленицима и обавезујућа за све запослене. 
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