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4. ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  
Zintegrowany System Zarządzania obejmuje: 

 system zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015  
 system zarządzania środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2015 
 system zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 

27001:2017-06 
 standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. 

 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania objęte są wszystkie komórki organizacyjne podmiotu 
leczniczego (z wyłączeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) 

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania (z wyłączeniem systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji): 
 
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących rodzajach świadczeń:  

1. Leczenie szpitalne w oddziale urologii w następujących zakresach: 
 hospitalizacja, hospitalizacja – pakiet onkologiczny, chemioterapia i substancje 

czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym. 
2. Leczenie szpitalne  w zakresie udzielania świadczeń w Izbie Przyjęć. 
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  w następujących zakresach: 

 świadczenia w urologii, świadczenia zabiegowe w urologii, świadczenia                       
w urologii – diagnostyka onkologiczna, – fizjoterapia urologiczna prowadzona  
w Pracowni Nietrzymania Moczu, 

4. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie zadań służby medycyny pracy 
5. Diagnostyka obrazowa w zakresie wykonywania badań RTG, TK i USG.  
6. Diagnostyka neurourologiczna (URD). 
7. Zabiegi litotrypsji (ESWL)  

 
Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji: 
Systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji objęta jest poradnia urologiczna i personel 
bezpośrednio i pośrednio zaangażowany w ten proces – zakres brzmi: 
 
Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
w poradni urologicznej. 
 
Przy określaniu zakresu ZSZ wzięto pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne określone            
w dokumencie „Kontekst organizacji”, zobowiązania dotyczące zgodności oraz wymagania stron 
zainteresowanych. Granice ZSZ w zakresie systemu zarządzania środowiskowego dotyczą 
zidentyfikowanych aspektów środowiskowych. 
Zakres ZSZ został określony w niniejszej Księdze ZSZ oraz jest dostępny dla stron 
zainteresowanych.  
W zintegrowanym systemie zarządzania biorąc pod uwagę wymagania normy ISO 9001:2015 nie 
ma zastosowania punkt 8.3 projektowanie i rozwój. Charakter prowadzonej działalności opiera się 
na powszechnie znanych i stosowanych standardach medycznych oraz nie ma znamion 
innowacyjności. Wdrażanie nowych przedsięwzięć odbywa się zgodnie z wymaganiami punktu 
8.5.6 Nadzór nad zmianami - normy ISO 9001:2015.  
 
Z zakresu normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06 wyłączono następujące rodzaje zabezpieczeń: 

  A.14.2 bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia 

 A.18.1.2 Prawa własności intelektualnej. 


