Διεθνή πιστοποίηση απέκτησε
το τμήμα φυσικοθεραπείας του
«Βενιζέλειου» από την TÜV
HELLAS
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του “Βενιζέλειου” δημόσιου
νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι το πρώτο που αποκτά
διεθνή πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017,
θέτοντας έτσι υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της
αποκατάστασης. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε
από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και αφορά σε Υπηρεσίες παροχής
Υγείας και Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, εστιάζοντας σε
θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την
καταλληλόλητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών
υπηρεσιών υγείας.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί προϊόν εποικοδομητικής
συνεργασίας του τμήματος Φυσιοθεραπείας με το τμήμα Ποιότητας
του νοσοκομείου, που συντόνισε και υποστήριξε την υλοποίηση
των απαιτούμενων από το πρότυπο διαδικασιών. Το τμήμα
Ποιότητας του νοσοκομείου έχει συμβάλει καθοριστικά στην
ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη των Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας σε πολλά τμήματα και υπηρεσίες του νοσοκομείου την
τελευταία πενταετία.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 15524 υπάρχουν 11 χαρακτηριστικά που
διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας όπως η
κατάλληλη φροντίδα, η διαθεσιμότητα, η συστηματικότητα στη
φροντίδα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η επάρκεια, η
φροντίδα που βασίζεται σε τεκμήρια και γνώση, η φροντίδα
ασθενών (περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής,
ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδας), η συμμετοχή και η
ασφάλεια του ασθενούς, η έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα.

O Φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατέχει ηγετική θέση στις
επιθεωρήσεις και στις πιστοποιήσεις όπως και την απαραίτητη
εκπαίδευση στον τομέα της Υγείας και των Ιατρό-τεχνολογικών
προϊόντων από το 2000. Στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
στον χώρο της Υγείας έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά σεμινάρια,
έχει διαπιστευτεί με την έκδοση του προτύπου ΕΝ 15224:2017, κι
έχει επιθεωρήσει τους μεγαλύτερους οργανισμούς υγείας στην
Ελλάδα, με εξειδικευμένους επιθεωρητές και έμπειρους
επαγγελματίες της Υγείας. Η επιλογή του τμήματος
Φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου “Βενιζέλειο –
Πανάνειο” προσδίδει τιμή στον Οργανισμό μας και ταυτόχρονα
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του Πιστοποιητικού ενός διεθνώς
αναγνωρισμένου, παγκόσμιου Οργανισμού.
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Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του “Βενιζέλειου” νοσοκομείου ανήκει
στον τομέα των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων που υπάγεται
διοικητικά στην Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας του
ιδρύματος, με το προσωπικό του τμήματος να καλύπτει σε
καθημερινή βάση με συνεδρίες φυσικοθεραπείας, όλους τους
νοσηλευόμενους ασθενείς σε όλα τα τμήματα/κλινικές νοσηλείας
και τις Μονάδες Εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου.
Ακόμη το τμήμα καλύπτει όχι μόνο τα επείγοντα περιστατικά για
το Σαββατοκύριακο αλλά και εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν
ραντεβού με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Παράλληλα υποστηρίζει διάφορες εξειδικευμένες δράσεις
όπως:
– Πρόγραμμα αντιμετώπισης και διαχείρισης Λεμφοιδήματος
– Ιατρείο αξιολόγησης και συμβουλευτικής του προσωπικού σε
θέματα μυοσκελετικών κακώσεων
– Πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ασθενών με ψυχική νόσο
Αποτελεί το πρώτο τμήμα Φυσικοθεραπείας δημόσιου νοσοκομείου

που αποκτά αυτή τη διεθνή πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV
NORD), θέτοντας έτσι υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της
αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί προϊόν
εποικοδομητικής συνεργασίας του τμήματος Φυσιοθεραπείας με το
τμήμα Ποιότητας του νοσοκομείου, που συντόνισε και υποστήριξε
την υλοποίηση των απαιτούμενων από το πρότυπο διαδικασιών.
Το τμήμα Ποιότητας του νοσοκομείου έχει συμβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη των Συστημάτων
Διαχείρισης Ποιότητας σε πολλά τμήματα και υπηρεσίες του
νοσοκομείου την τελευταία πενταετία.

150 Χρόνια TÜV NORD, 150 Χρόνια Passion for
Safety!
Το 2019 συμπληρώνονται 150 Χρόνια από την ίδρυση του TÜV NORD.
Μέσα στα χρόνια, το TÜV NORD GROUP συνεχώς εξελίσσεται,
ανοίγοντας νέους τομείς υπηρεσιών και διευρύνοντας την
τεχνογνωσία του και την παρουσία του σε νέες αγορές. Παρ’ όλα
αυτά ένα πράγμα παραμένει σταθερό, οι στόχοι μας: Καινοτομία,
Διεθνής Παρουσία και Ψηφιοποίηση.

Ο κόσμος της TÜV HELLAS (TÜV NORD) με μία ματιά!
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Επιθεώρησης,

Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV
NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987
παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
(Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των
επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας,
της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.
Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000
Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή
αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς
αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει
αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών
Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των

μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.
Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτει πάνω από 50
διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης επαγγελματιών και έχει
πιστοποιήσει πάνω από 7000 επαγγελματίες προσδίδοντάς τους
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Διαθέτει Θυγατρικές στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, ΙΙ Γραφεία
στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα ΙΙ,
Παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων
από την Ασία μέχρι το Μεξικό και σε όλη την Ευρώπη.

