
CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. 
77-200 Miastko, ul. gen. Wybickiego 30

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje 
system zarządzania zgodny z wymaganiami:

PN- EN ISO 9001:2015-10
Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna: gabinet lekarza POZ (świadczenia lekarza POZ), gabinet pielęgniarki 
  środowiskowo-rodzinnej (świadczenia pielęgniarki POZ), zespół transportowy (transport sanitarny w POZ)
- podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: ambulatorium ogólne  
  (świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne): 
  pracownia endoskopii (badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, badania 
  endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia)
- świadczenia diagnostyczne: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia USG, pracownia TK, 
  diagnostyka laboratoryjna
- profilaktyczne programy zdrowotne: oddział położniczo-ginekologiczny (program profilaktyki raka szyjki 
  macicy – etap pogłębionej diagnostyki)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna: poradnia położniczo-ginekologiczna (świadczenia w zakresie 
  położnictwa i ginekologii), poradnia reumatologiczna (świadczenia w zakresie reumatologii), poradnia 
  chirurgii ogólnej (świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej)
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
  (świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym)
- rehabilitacja lecznicza: poradnia rehabilitacji medycznej (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna), 
  dział fizjoterapii (fizjoterapia ambulatoryjna), oddział rehabilitacyjny (rehabilitacja ogólnoustrojowa 
  w warunkach stacjonarnych)
- leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy: leczenie RZS i młodzieńczego  
  zapalenia stawów, leczenie łuszczycowego zapalenia stawów, leczenie ZZSK
- leczenie szpitalne: oddział chorób wewnętrznych (choroby wewnętrzne – hospitalizacja), oddział 
  anestezjologii i intensywnej terapii (anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja), oddział 
  reumatologiczny (reumatologia – hospitalizacja), oddział pediatryczny (pediatria – hospitalizacja), oddział 
  neonatologiczny (neonatologia – hospitalizacja, neonatologia – hospitalizacja N20, N24, N25), oddział 
  położniczo-ginekologiczny (położnictwo i ginekologia – hospitalizacja), oddział chirurgiczny ogólny 
  (chirurgia – hospitalizacja), izba przyjęć (świadczenia w izbie przyjęć)
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