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Πολιτική για την Ποιότητα
Πολιτική της «Prognosis Biotech S.A.» και κάθε στελέχους της, είναι η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές
και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της και την παροχή αυτών στους πελάτες της ώστε να
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους.
Η πολιτική για την ποιότητα επιτυγχάνεται μέσα από τους στόχους που θέτει και παρακολουθεί η εταιρία όπως:
▪ Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και εφαρμογή κατάλληλων ενεργειών για τη συνεχή
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
▪ Παροχή ικανών προϊόντων για την κάλυψη της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών σύμφωνα με
τις διαδικασίες που προδιαγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει.
▪ Ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό την
παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι
απαιτήσεις των πελατών της.
▪ Διατήρηση και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι φιλικό προς τον κάθε εργαζόμενο,
να του δίνεται η ελευθερία έκφρασης και της ενεργού συμμετοχής του στο Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας που εφαρμόζεται
▪ Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO9001:2015 και ISO13485:2016 με πεδίο εφαρμογής ως εξής:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ISO9001:2015)
&
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ In Vitro ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ISO13485:2016)
Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους για την επίτευξη των στόχων που έχει
θέσει για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της, τη βελτίωση και συνεχή ροή της τεχνογνωσίας και
συνεχή κάλυψη των απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν.
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