
TRES-MED
SP.Z O.O.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

wg norm:

ISO 9001:2015  oraz ISO/IEC 27001:2013

„TRES-MED” Sp. z o.o. realizuje ambulatoryjne świadczenia medyczne, w tym z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych, medycyny pracy, chirurgii jednego dnia,
diagnostyki, profilaktyki i rehabilitacji medycznej oraz stomatologii. Działalność organizacji jest
wspierana przez podwykonawców w różnych obszarach działalność a działania podwykonawców
są nadzorowane. 

Misją  jest „Dbałość o wysoki poziom jakości świadczeń medycznych przy zachowaniu
bezpiecznego przetwarzania danych”. Celem strategicznym „TRES-MED” Sp. z o.o. na najbliższe
lata jest  „Wzmocnienia pozycji zakładu na lokalnym rynku usług medycznych poprzez
świadczenie usług zgodnie z etyką zawodową, wymaganiami prawnymi oraz potrzebami
 i wymaganiami pacjentów”.

Aby skutecznie realizować określoną politykę wyznaczyliśmy sobie następujące cele operacyjne: 
  Przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie przy 

prowadzonej działalności oraz w ochronie danych osobowych
 Identyfikowanie potrzeb i wymagań stron zainteresowanych, istotnych dla

zapewnienia właściwego poziomu realizowanych świadczeń i BI.
 Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów oraz podnoszenie kalifikacji pracowników

zgodnie ze strategią rozwoju spółki. 
 Realizowanie świadczeń medycznych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną,

zasadami etyki zawodowej, przestrzegając praw pacjenta.
 Nadzorowanie działań i procesów zleconych na zewnątrz.
 Właściwa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna mającą na celu wymianę informacji

ze stronami zainteresowanymi w sytuacjach wymagających szczególnego nadzoru.
 Doskonalenie skuteczności i efektywności wdrożonego ZSZ poprzez identyfikację

zagrożeń, ocenę i analizę ryzyka, właściwe zarządzanie ryzykiem oraz ciągłością
działania, w powiązaniu z kontekstem organizacji.

 Badanie potrzeb i wymagań pacjentów i innych stron zainteresowanych oraz wdrażanie
działań doskonalących.

 Wdrożenie skutecznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających 
ochronę  przetwarzanych w systemach informatycznych danych, przed utratą oraz 
dostępem osób nieuprawnionych

 Podnoszenie standardu infrastruktury oraz nadzorowanie urządzeń medycznych i 
instalacji technicznych

Kierownictwo „TRES –MED”  Sp. z o.o. deklaruje w imieniu własnym i pracowników, że
wszyscy zainteresowani będą przestrzegali wymagań wdrożonych norm międzynarodowych oraz
wymagań prawnych i innych mających zastosowanie, niezbędnych do zapewnienia skutecznego
systemu dla ochrony danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w tym
zakresie. 
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