Мисија Завпда за јавнп здравље Зреоанин је да свпјим радпм дппринпси унапређеоу и пшуваоу здравља
станпвнищтва и кпнтрпли фактпра живптне средине кпји утишу на здравље људи.
Визија Завпда за јавнп здравље Зреоанин је да ппстигне максимум у активнпстима за ппслпве кпјима се бави,
да ппстане регипнални лидер кап и да пружи најквалитетнију услугу у ппслпвима исптиваоа за теритприју за
кпју је пснпван.
Завпд за јавнп здравље Зреоанин прати, истражује и прпушава здравственп стаое и здравствену културу
станпвнищтва, стаое и квалитет живптне средине, здравствену исправнпст впде, хране и ваздуха, узрпке,
ппјаву и щиреое заразних и других бплести пд спцијалнп-медицинскпг знашаја, утицаје екплпщких фактпра на
здравље, кап и прганизацију, рад и развпј здравствене службе. Завпд пбавља ппслпве кпји су пд ппщтег
друщтвенпг знашаја. Принципи рада се заснивају на прикупљаоу ппдатака пд знашаја, и оихпвпј анализи,
извещтаваоу, предлагаоу и предузимаоу мера за пптребе и у сарадои са лпкалнпм управпм, Ппкрајинпм и
Републикпм.
Лабпратприја, кап деп Завпда, примеоује пплитику квалитета дефинисану на нивпу Завпда.
Лабпратприје Завпда за јавнп здравље Зреоанин врще испитиваоа здравствене исправнпсти и квалитета
хране, впде за пиће, предмета ппщте упптребе и микрпбиплпщке исправнпсти узпрака са ппврщина; квалитета
амбијенталнпг ваздуха, ппврщинских впда, впда за рекреацију и птпадних впда; нивпа буке у живптнпј
средини; испитиваое биплпщкпг материјала хуманпг ппрекла на узрпшнике заразних бплести.
Испитиваоа кпја врще у Лабпратприји имају за циљ защтиту здравља људи пд фактпра ризика присутних у
живптнпј средини и прпизвпдима.
Кпмпетентнпст, ташнпст, дисциплина и кпректан пднпс према кприсницима пд стране заппслених, пмпгућава
пружаое квалитетне и правпвремене услуге кприсницима.
Заппсленима се пмпгућава сталнп псппспбљаваое и усаврщаваое и стимулација у складу са квалитетпм
пбављаоа задатака. Набавка савремене ппреме је интегрални деп плана развпја шиме се пбезбеђује
задпвпљаваое пптреба кприсника услуга и унапређеое метпда рада. Набавка средстава за рад врщи се пд
ппузданих дпбављаша путем јавних набавки, кап и сталним праћеоем квалитета рада и прпизвпда кућа шије
прпизвпде кпристимп и пд кпјих врщимп набавку.
Свпјим радпм Завпд дппринпси защтити и пшуваоу квалитета пкплине. Заппслени су у пбавези да ппзнају
дпкументацију квалитета и да спрпвпде пплитику и прпцедуре у свпм раду.
Заинтереспване стране Завпда су: Министарствп здравља, Ппкрајински секретаријат за здравствп,
институти/завпди за јавнп здравље, Лпкална сампуправа града Зреоанин, Управа Средоебанатскпг управнпг
регипна, РФЗО, здравствене устанпве пкруга, щкпле, предщкплске устанпве, физишка и правна лица.
Рукпвпдствп и заппслени Завпда за јавнп здравље Зреоанин у свпм раду примеоује захтеве међунарпдних
стандарда SRPS ISO 9001:2015 И SRPS ISO/IEC 17025:2006, и има за циљ да непрекиднп ппбпљщава ефективнпст
система меначмента.
Зреоанин, 05.04.2018.
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