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ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БУРГАС
Д Е К Л А РА Ц ИЯ
ЗА ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството на РЗИ-Бургас изгражда в структурата си Орган за контрол от вида
А /ОКА/ с цел да гарантира оптимални условия за организационно и
професионално издигане на нивото на контролната дейност в посока на
осигуряване на високо качество.
ОКА не е самостоятелна юридическа единица. Самостоятелността му е в
рамките на РЗИ и ненамесата в провежданата от него политика по качеството се
гарантират с ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, подписана от директора на
РЗИ.
Основен приоритет в дейността на ОКА е поддържането на високо качество
на контролната дейност и достоверността на резултатите от нея.
Ръководството на ОКА ДЕКЛАРИРА:
1. Предприети са всички необходими стъпки за удостоверяване на
критериите на БДС EN ISO/IES 17020:2012.
2. В документите, включени в Наръчника по качество, основните
документи / процедури към него, както и поддокументите / работни
инструкции, блок-схеми, правилници и др./ са записани клаузи, които
недвусмислено гарантират поддържането на ОКА в актуално състояние
и готовност за последваща преакредитация.
3. Целият състав на ОКА е мотивиран да поддържа високо професионално
ниво на контролната дейност и да утвърждава престижност, авторитет и
доверие пред клиентите си.
4. Дейността на всеки сътрудник на ОКА, на ръководството му и на
ръководството на РЗИ-Бургас е насочена към все по- пълно
удовлетворяване на изискванията и потребностите на клиентите.
5. Ръководството на ОКА към РЗИ-Бургас се ангажира да осигурява и
поддържа високо ниво на техническа обезпеченост на ОКА с апаратура и
консумативи, както и на висока квалификация на личния му състав, като:
Ангажиментите на ръководството на ОКА се отнасят и за следните
дефинирани цели:
● все по-пълно удовлетворяване на нарастващите потребности на клиентите
от високо качество и разнообразие на предлагания контрол и анализ, за
които ОКА поддържа акредитация;
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● обезпечаване на ОКА със съвременни технически средства за реализиране
на посочените по-горе цели;
● осигуряване на необходимата нормативна база за гарантиране на
актуалността на контрола и методите за анализ;
● непрекъснато усъвършенстване на системата по качество и поддържане на
цялата документация в актуално състояние във всеки един момент;
● включване на персонала в специализирани форми на обучение за
поддържане и повишаване на квалификацията му;
Декларираните цели, задачи и ангажименти са израз на категоричната
убеденост на ръководството на ОКА в ефективността на системата по качество и
ползата от прилагането й както за ОКА, така и за клиентите, които обслужваме. С
тази декларация заявяваме намерението си да работим за пълна хармонизация на
контролната дейност на ОКА при РЗИ - Бургас с изискванията на европейските и
международни директиви и стандарти.
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