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Διαδικασία Διαπίστευσης

x

•

Τι είναι η Διαπίστευση

•

Διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.), μέσω καθορισμένων διαδικασιών, ότι ένα
νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με
αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια, οι οποίες προσδιορίζονται σε
ιδιαίτερο έγγραφο που συνοδεύει το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, το
Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ). Τα Διαπιστευμένα
Εργαστήρια/Φορείς, προκειμένου να επιδεικνύουν την Διαπιστευμένη
υπόστασή τους, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον Εθνικό Λογότυπο
Διαπίστευσης στα έγγραφά τους και πάντα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στον Κανονισμό για τη Χρήση του Εθνικού Λογοτύπου
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΕΛΔ/01/04/3-6-2013).

Α
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•

Το Ε.ΣΥ.Δ. διατηρεί λίστα των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης, η
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ. (www.esyd.gr) στον
πίνακα διαπιστεύσεων http://www.esyd.gr/pinakes.php.

•

Με τη διαπίστευση εξετάζεται και τελικά βεβαιώνεται ότι ένα εργαστήριο
δοκιμών ή διακριβώσεων ή ένας φορέας πιστοποίησης λειτουργεί σωστά
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο της τυποποίησης όσο και ειδικών
κανονιστικών απαιτήσεων, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους να είναι
αξιόπιστες και αντικειμενικά σωστές.
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•

Πληροφόρηση

•

Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πληροφορείται σχετικά με τα
Κριτήρια, τους Κανονισμούς, τα Τέλη και τη Διαδικασία Διαπίστευσης, από
τα έγγραφα που εκδίδει το Ε.ΣΥ.Δ. ή επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα
(www.esyd.gr) ή απευθυνόμενος στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ.

•

Aίτηση

•

Ο φορέας υποβάλλει στο Ε.ΣΥ.Δ. συμπληρωμένη έντυπη αίτηση,
συνοδευόμενη εις διπλούν με εγχειρίδιο για την ποιότητα και τις σχετικές
διαδικασίες και καταβάλλει τα Τέλη Αίτησης.

•

Εξέταση της Αίτησης και ορισμός Oμάδας Αξιολόγησης

•

Αρχικός έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων.
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•

Εξέταση της δυνατότητας του Ε.ΣΥ.Δ. για άμεση ανταπόκριση και, σε
θετική περίπτωση, ορισμός και αποδοχή ή όχι από τον φορέα της ομάδας
αξιολόγησης.

•

Προαξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα

•

Εντοπισμός πιθανών σημαντικών ελλείψεων και συμπλήρωσή τους από
τον φορέα.

•

Οριστικοποίηση της ομάδας αξιολόγησης και προϋπολογισμός των τελών
διαπίστευσης.

•

Kυρίως Αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα

•

Προκαταβολή μέρους των τελών διαπίστευσης.

•

Εντοπισμός μη συμμορφώσεων , πρόταση και υλοποίηση από το φορέα
διορθωτικών ενεργειών.
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•

Eισήγηση

•

Εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή προς την αντίστοιχη Τεχνική
Επιτροπή για τη χορήγηση διαπίστευσης, η οποία στη συνέχεια εισηγείται
προς το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

•

Έγκριση

•

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης εγκρίνει την εισήγηση, η οποία στη
συνέχεια επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο αποφασίζει για τη
χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης στο φορέα.

•

Ενημέρωση του φορέα για το προτεινόμενο πεδίο διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).

•

Xορήγηση Διαπίστευσης

•

Ο φορέας, εφόσον αποδεχθεί το προταθέν ΕΠΕΔ, εξοφλεί τα τέλη
διαπίστευσης και χορηγείται σε αυτόν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό
διαπίστευσης.
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•

Eπιτήρηση

•

Για τη διατήρηση της διαπίστευσης , διενεργείται ετήσια επιτήρηση του
διαπιστευμένου φορέα , ο οποίος καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη
επιτήρησης.

•

Eπαναξιολόγηση

•

Κάθε τέσσερα χρόνια διενεργείται συνολική επαναξιολόγηση του φορέα.

•

H TUV AUSTRIA HELLAS έχει προετοιμασθεί και έχει ξεκινήσει πρώτη
στην Ελλάδα την διαδικασία διαπίστευσης της σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ
15224.
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 Καθορισμός των απαιτήσεων και αναγκών σας
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας είναι σημαντικό
να καταλάβουμε σε βάθος τις ανάγκες σας και να τις προσδιορίσουμε από
κοινού. Η διαδικασία ξεκινά συμπληρώνοντας την αίτηση για πιστοποίηση
 Προσφορά Υπηρεσιών - Συμβόλαιο
 Διαγνωστική Επιθεώρηση - Gap Analysis (Προαιρετικό)
 Προγραμματισμός Επιθεώρησης
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 Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 + Στάδιο 2)
Στάδιο 1: Στόχος του Σταδίου 1 είναι η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του
Συστήματος Διαχείρισης και της ετοιμότητας για τον επιτόπιο έλεγχο.
Στάδιο 2: Στόχος του Σταδίου 2 είναι η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης
 Εισήγηση της Ομάδας Επιθεώρησης
 Απόφαση Πιστοποίησης - Έκδοση Πιστοποιητικού- Αποστολή
λογοτύπου
 Επιθεώρηση Επιτήρησης
 Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης

EN 15224
No. : 0000000
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ΕΝ 15224: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
•

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 15224. Γιατί?

 Γιατί είναι εξειδικευμένο Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας για την υγεία
 Γιατί εστιάζει στην διαχείριση των κλινικών κινδύνων και την ασφάλεια
των ασθενών
 Γιατί η συνδυασμένη εφαρμογή οδηγεί στην ενίσχυση των
ποιοτικών/διοικητικών παραμέτρων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και
την επικέντρωση στις απαιτήσεις των «πρωτοκόλλων ιατρικών πράξεων»
“medical & clinical protocols”
 Γιατί μας διαφοροποιεί στην αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας
 Γιατί ενισχύει το όνομά μας (brand name) μας και δημιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περιβάλλον σιγουριάς στη συνείδηση των
ενδιαφερόμενων μερών (ασθενών, συνοδών, μετόχων, ιατρικής κοινότητας
και εμπλεκομένων στον ιατρικό τουρισμό)
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ΕΝ 15224: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 15224 από την TUV
AUSTRIA HELLAS. Γιατί?

 Γιατί έχουμε παγκόσμια παρουσία και αναγνωρισιμότητα
 Γιατί διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 Γιατί προσφέρουμε One-Stop υπηρεσίες (μεμονωμένη ή/και ταυτόχρονη
πιστοποίηση EN 15224 και ISO9001)
 Γιατί είμαστε κοντά σας….
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Η Εμπειρία μας στον χώρο της Υγείας
•

Η TUV AUSTRIA HELLAS έχει φθάσει τα 5.500 πιστοποιητικά σε 8 χώρες
διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στις πιστοποιήσεις στο χώρο της υγείας,
προσφέροντας μία πλήρη γκάμα πιστοποιήσεων.

•

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

•

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα.

•

ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Επιθεώρηση της εφαρμογής αρχών και
κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής στη διανομή ιατροτεχνολογικών
προϊόντων

•

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ
έλεγχος της συμμόρφωσης του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης τους με
CE.

•

EN 15224 Health care services - Quality management systems Requirements based on EN ISO 9001:2008

www.tuvaustriahellas.gr
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Η Εμπειρία μας στον χώρο της Υγείας
•

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης
της TUV AUSTRIA HELLAS
παρέχονται από έμπειρο ,
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
προσωπικό όπως γιατρούς,
νοσηλευτές, ειδικούς
τεχνικούς εμπειρογνώμονες
ανά περίπτωση αλλά και
αναγνωρισμένους επικεφαλής
επιθεωρητές συστημάτων
διαχείρισης με μεγάλη γνώση
τόσο των συστημάτων
διαχείρισης όσο και του χώρου
της υγείας.
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Η Εμπειρία μας στον χώρο της Υγείας
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Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της
x
TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας

Μαρία Αγαπητού
Maria.Agapitou@tuvaustriahellas.gr
2105220920

6941490629

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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