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Vplyv akreditácie v zdravotníctve na kvalitu zdravia a kvalitu
života
Správne poskytovaná zdravotná starostlivosť zdravotníckym
zariadením je cieľovo zameraná na zlepšenie kvality zdravia a
kvality života na zabezpečenie zdravého vývoja budúcich
generácií. S týmto cieľovým zameraním je plne v súlade
povinnosť zdravotných poisťovní – nakupovať zdravotnú
starostlivosť zameranú na zlepšovanie zdravia svojich
poistencov. ...
» čítajte viac
Kontroly Slovenského metrologického inšpektorátu
V mesiacoch október a november 2008 vykonali inšpektori
Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI) kontrolu
spotrebiteľsky balených výrobkov. Zo 104 druhov
kontrolovaných výrobkov bolo u 29 druhov výrobkov zistené
porušenie metrologických kritérií (27,88 %), z toho bolo u 24
druhov výrobkov zistené nedodržanie menovitého množstva v
obaloch (23,07 %)...
» čítajte viac
Posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok
Zdravotnícke pomôcky sa podľa miery rizika, ktoré ich použitie
predstavuje pre užívateľa, zaraďujú do klasifikačných tried I,
Isterilné, Imeracie, IIa, IIb a III. Posudzovanie zhody
zdravotníckych pomôcok vykonáva od decembra 2008
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.....
» čítajte viac
Meranie alkoholu vo vydychovanom vzduch pomocou
analyzátorov dychu
V Slovenskej republike sú analyzátory dychu zaradené medzi
určené meradlá od roku 2000. Povinná metrologická kontrola
spočíva v schválení typu daného meradla pred uvedením na
trh. Kontrolujú sa metrologické parametre prístroja podľa
medzinárodných predpisov. Pred uvedením na trh musia mať
zabezpečené prvotné overenie. ...
» čítajte viac
ISO 26000 Návod na spoločenskú zodpovednosť
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) predložila na
verejné prerokovanie návrh normy ISO 26000. Ide o
celospoločensky významnú normu, ktorej cieľom je všeobecné
porozumenie princípom spoločenskej zodpovednosti a jej
uplatňovania v organizáciách, čím bude prispievať k
trvaloudržateľnému rozvoju, zdraviu a prosperite
spoločnosti......
» čítajte viac
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