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ANGAJAMENTUL MANA GEMENTUL UJ

Către h e n eficio rii, colectivul c lin ic ii ş i p a rte n e rii IM SP In stitu tu l O ncologic

Institutul Oncologic din Republica Moldova a fost fondat în octombrie 1960 şi în scurt 
timp a obţinut o largă autoritate şi o bună apreciere, deoarece printre cele 23 de instituţii de 
profil din fosta URSS, se poziţiona printre primele cinci instituţii cu renume. Directorul-fondator 
al Institutului Oncologic a fost medicul chirurg Ghivi Honelidze, care a condus ace^t Institut 
timp de 30 de ani (1960-1990) şi a reuşit consolidarea potenţialului curativ şi ştiinţific a 
instituţiei cu o dezvoltare continuă a serviciilor medicale prestate.

Pe parcursul istoricului dezvoltării serviciului oncologic cu contribuţie considerabilă vin 
Fondatorul - Ministerul Sănătăţii, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu", Academia de Ştiinţă, Asociaţia oncologilor din Republica Moldova, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină şi nu în ultimul rând angajaţii Institutului.

Colectivul IMSP InstitutuI Oncologic îşi asumă MISIUNEA de a presta servicii medicale 
pacienţilor în segmentul maladiilor oncologice şi hematologice maligne la un nivel înalt calitativ 
şi profesional, corespunzătoar reglementărilor în vigoare şi aşteptărilor pacienţilor.

Viziunea IMSP Institutul Oncologic este de a asigura acces universal pacienţilur afectaţi 
cu maladii oncologice la servicii medicale profilactice, curative, de reabilitare şi paliative - 
moderne şi eficiente, corelate cu normele europene şi mondiale.

Principalul nostru SCOP este de a contribui esenţial la ameliorarea nivelului sănătăţii 
populaţiei, reduce indicatorii de mortalitate, extinderea vitalităţii pacienţilor deserviţi.

Acest scop va fi realizat prin implementarea şi menţinerea la nivelul întregului Institut a 
unui sistem de management al calităţii, proiectat şi documentat în conformitate cu prevederile 
standardului naţional certificat de CNEAS şi internaţional ISO, domeniul de aplicare al cărui este 
managementul intern de calitate. în condiţiile epidemii/pandemii de COVID-19 activităţile vor fi 
prioritizate în segmentul prevenirii şi controlului răspândirii virusului SARS-CoV-2 printre 
pacienţi şi personalul instituţiei.

Obiectivele strategice şi operative se vor realiza în conformitate cu programui aprobat. 
Sistemul de management al calităţii va fi monitorizat prin audituri interne şi analizat periodic în 
cadrul şedinţelor Consiliului de Calitate al Institutului pentru a se asigura de respectarea 
principiilor adoptate, eficacitatea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale 
prestate.

Directorul şi vicedirectorii susţinuţi de echipa a IMSP Institutul Oncologic îşi exprimă 
angajamentul total pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a 
sistemului de management al calităţii.

întreg personalul instituţiei este încurajat să-şi asume responsabilitatea pentru 
calitate tuturor activităţilor realizate şi desfăşurate în IMSP 10.

Satisfacţia pacientului pentru angajaţii IMSP 10 este factorul determinant al reuşitelor 
şi nivelului calităţii atins.
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