
    Az LMI Minőségpolitikája 

Az Intézet vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi célok folyamatos fejlesztése 

irányában. A Laboratórium minőségpolitikája összhangban van a SE küldetés 

nyilatkozatával és minőségpolitikájával. Minőségirányítási rendszere biztosítja a 

feltételeket arra, hogy a végzett vizsgálatok megfeleljenek a szakma szabályainak, a 

szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek és elvárásainak, az MSZ EN ISO 

15189:2007 és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványok előírásainak, megteremti a 

minőségpolitika megvalósításához szükséges szervezeti struktúra, erőforrások, 

folyamatok és eljárások egységét. A rendszer kiépítése és működtetése során nagy 

hangsúlyt fektet a szakma etikai és jogi normáinak betartására. 

Az Intézet és Laboratóriumainak céljai: 

1. Magas szintű nemzetközileg is elismert rutin diagnosztikai tevékenység folytatása 

a klinikai laboratóriumi diagnosztika széles szakmai területein. 

2.  A laboratóriumi rutin diagnosztikai tevékenység helyi és országos fejlesztését 

célzó graduális és posztgraduális oktatás. 

3. Magas szintű kutatómunka végzése olyan területeken, melyek szoros 

összefüggésben vannak a rutin klinikai diagnosztikai tevékenységgel, és annak 

fejlesztésével. 

A Laboratórium elsődleges diagnosztikai feladata a beérkező vizsgálati anyagokból a 

beküldő kérésének megfelelően a klinikai laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok 

elvégzése. A fenti feladatot a Laboratórium munkatársai, a Laboratórium mindenkor 

érvényes diagnosztikus spektrumán belül végzik, melyet a tudomány és a diagnosztikus 

módszerek fejlődésének megfelelően, az érvényes szabványok alkalmazásával 

folyamatosan fejlesztenek. A diagnosztikus módszereket a hazai és nemzetközi 

elvárásoknak megfelelően alkalmazzák, és szükség esetén fejlesztik. A módszertani 

fejlesztések az anyagi lehetőségek korlátain belül a legkorszerűbb technikák alkalmazását 

jelentik a szakmai irányelvek betartásával. Ezek listája a 

www.semmelweis.hu/laboratorium/ honlapon található. 

A Laboratórium részlegei kompetencia szintjüknek megfelelően alakítják és fejlesztik 

diagnosztikai vizsgálati kínálatukat, figyelembe véve az irodalomban közölt és 

tudományos bizonyítékokon alapuló vizsgálatok eredményeit, a betegek és a 

szolgáltatásokat igénybe vevők szükségleteit, elvárásait és a laboratóriumot fenntartó 

intézmény erőforrásait. 

A Laboratórium vezetése biztosítja, hogy munkatársai a Laboratórium minőségirányítási 

rendszeréhez tartozó dokumentumokat ismerjék, munkájuk során alkalmazzák és a fenti 

tevékenységeket az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 és a MSZ EN ISO 15189:2007 

szabványoknak megfelelően végezzék. 

A Laboratórium a rutin diagnosztikai munka területén végzett folyamatos 

minőségbiztosítási és minőségfejlesztési munka mellett fontosnak tartja, hogy a fenti 

elveket a graduális és posztgraduális (szakorvos és PhD) képzés és továbbképzés 

területein is érvényesítse, ismerve és vallva azt az elvet, hogy a magas szintű oktatás 

visszahat a rutin tevékenységre és minőségfejlesztést jelent az egész szakma számára. 

Az Intézet vezetője folyamatosan követi és biztosítja a dolgozók szakmai fejlődését, 

egészség és munkavédelmét, azáltal törekedve az egészségre és környezetre ártalmatlan 

anyagok és módszerek alkalmazására. Biztonsági rendszabályok alkalmazásával védi 

http://www.semmelweis.hu/laboratorium/


munkatársait egészségük kockáztatásától a mintavétel és feldolgozás, valamint az 

analízisek végzése során. 

Az Intézet minőségirányítási feladatainak ellátását a minőségirányítási vezető segíti, aki 

ezen a területen - egyéb feladataitól függetlenül - önálló hatáskörrel, jogkörrel és 

felelősséggel rendelkezik.  

Az Intézet minőségügyi tervvel rendelkezik, melyet minden év elején elkészít, értékeli az 

előző évi terv megvalósulását, illetve azokat az akadályokat, melyek a célok elérését nem 

tették lehetővé. 
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