
certyfikat systemu zarz dzania

Certyfikat Nr: NC.52.41.2017.37.QMS

Niniejszym potwierdza si , e System Zarz dzania Jako ci  stosowany przez:

Miejski Zespó  Przychodni Rejonowych w Zgierzu

 ul. czycka 24a, Zgierz 95-100 - Polska 

z lokalizacjami zgodnie z za cznikiem nr 1 z 1

na podstawie przeprowadzonego auditu spe nia wymagania normy:

PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat obejmuje nast puj cy zakres wyrobów/us ug:

 

wiadczenie us ug medycznych w zakresie POZ, pracowni USG i RTG, laboratorium 

diagnostycznego,ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i po o nictwa, 

stomatologii, okulistyki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii, diabetologii, zdrowia 

psychicznego, nefrologii, chirurgii onkologicznej, medycyny sportowej, urologii, alergologii, kardiologii, 

medycyny pracy, rehabilitacji, fizjoterapii. Poradnia preluksacyjna.

Certyfikat jest wa ny od: Certyfikat jest wa ny do: Data pierwszej certyfikacji:

2018.09.10 2020.11.01 2011.11.02

W imieniu Jednostki Certyfikuj cej: Certyfikat niewa ny: 

 

od  -  do   - 

                                                                      Dyrektor Zarz dzaj cy                        Kraków, 2018-09-10;  Wyd. 2

 

Warunkiem utrzymania wa no ci certyfikatu jest spe nienie przez organizacj  wymaga  w/w normy oraz warunków Umowy. 
W celu sprawdzenia wa no ci niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 12 357 16 66, Noble Cert Sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lubla ska 34, www.noblecert.pl

F-51g rew.01/01.2017



certyfikat systemu zarz dzania

Za cznik 1 z 1 do Certyfikatu Nr: NC.52.41.2017.37.QMS

  

Lokalizacja: ul. czycka 24a, 95-100 Zgierz - Polska 

  

      wiadczenie us ug medycznych w zakresie POZ (lekarz, piel gniarka rodowiskowa),  

pracowni USG i RTG, laboratorium diagnostycznego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej  

   w zakresie ginekologii i po o nictwa, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla doros ych, chirurgii 

urazowo-ortopedycznej dla dzieci,otolaryngologii, diabetologii, zdrowia psychicznego, nefrologii,  

chirurgii onkologicznej, medycynysportowej, urologii, alergologii, kardiologii. Poradnia preluksacyjna. 

  

 Lokalizacja: ul. Fija kowskiego 2, 95-100 Zgierz - Polska 

  

wiadczenie us ug medycznych w zakresie POZ (lekarz, piel gniarka rodowiskowa,po o na 

rodowiskowa),a mbulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i po o nictwa, 

stomatologii, okulistyki, medycyny pracy, rehabilitacji, fizjoterapii, zdrowia psychicznego dla dzieci 

i m odzie y. 

  

Lokalizacja: ul. Rembowskiego 36/40,95-100 Zgierz -Polska 

  

wiadczenie us ug medycznych w zakresie POZ (lekarz, piel gniarka rodowiskowa). 

  

 Lokalizacja: ul. Staffa 10,95-100 Zgierz - Polska  

  

wiadczenie us ug medycznych w zakresie POZ (lekarz, piel gniarka rodowiskowa). 

 

Certyfikat jest wa ny od: Certyfikat jest wa ny do: Data pierwszej certyfikacji:

2018.09.10 2020.11.01 2011.11.02

W imieniu Jednostki Certyfikuj cej: Certyfikat niewa ny: 

 

od  -  do   - 

                                                                      Dyrektor Zarz dzaj cy                        Kraków, 2018-09-10;  Wyd. 2

 

Warunkiem utrzymania wa no ci certyfikatu jest spe nienie przez organizacj  wymaga  w/w normy oraz warunków Umowy. 
W celu sprawdzenia wa no ci niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 12 357 16 66, Noble Cert Sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lubla ska 34, www.noblecert.pl

F-51g za  rew.01/01.2017


