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Представници Агенције за акредитацију здравствених установа Србије уручили су данас
сертификат о акредитацији Опште болнице Суботица директору ове здравствене установе,
др Горану Бићанину.

Суботичка Општа болница достигла је високи степен усаглашености са стандардима и
добила акредитацију на период од 3 године. Процес започет октобра месеца 2013. године
склапањем уговора са агенцијом, завршен је данас свечаном доделом акредитације.
Добијањем сертификата о акредитацији постигнут је крајњи циљ реализације визије,
мисије и стратешког циља свих запослених у Општој болници. Признање је само један од
процеса у опредељењу здравствене установе ка континуираном унапређењу обављања
здравствене заштите.

- „То је тек сада почетак приче. Након акредитације, све што је написано, што су они
контролисали, то сада мора да се примењује. Најтежа ствар сада и наступа да након нечега
што сте написали да се примењује, прати и контролише. Али оно што је најважније, у
центру збивања је пацијент и те безбедоносне процедуре за пацијенте а наша Болница се
стално мења. Ви у Болници морате да подижете и квантитет и квалитет.“ - изјавио је
Бићанин.
Агенција за акредитацију здравствених установа кроз доделу сертификата остварује своје
циљеве о квалитету и безбедности здравствене заштите. Општа болница Суботица
испунила је високим оценама стандарде квалитета здравствене заштите у здравственим
установама и стога је заслужено добила значајан сертификат.
- „Превасходо смо оцењивали клиничке стандарде које прате пацијента од момента када
уђе у установу а то значи је јасно дефинисан пријем пацијента затим да су јасно
дефинисане процедуре које прате пацијента кроз његов период лечења, дијагностике и све
оно што подразумева у самом лечењу. Да би лечење било спроведено то подразумева и
околности које говоре о простору и опрему о којима се води рачуна, о животној средини
као најважнији фактор су људски ресурси. Управо су људски ресурси најважнији ресурси
јер пружају услуге, имају лиценце, стално се едукују и да су управо они ти који могу да
гарантују безбедност и квалитет услуга у болници Суботица. То су уједно и стандардни
који су оцењени најбољим оценама.“ - оценила је Светлана Дрча из Агенција за
акредитацију

Суботичка Општа болница добијањем сертификата има према себи, али и према
корисницима здравствене заштите, обавезу даљег усавршавања и унапређења.
Анализираће се минули рад и пажљиво постављати изазови за будућност сходно
могућностима, са циљем да сви корисници добију квалитетну здравствену заштиту, али и
да у будућности добију исту акредитацију на период од 7 година.

