
ПОЛІТИКА ОНМедУ У СФЕРІ ЯКОСТІ 

 

Історія Одеського національного медичного університету бере початок 

з 1900 року. Наш заклад є одним із найстаріших і провідних медичних 

ВНЗ України. За свою більш ніж вікову історію наш університет накопичив великий 

досвід роботи у сфері охорони здоров’я, науки й педагогіки,створив свої традиції та 

зарекомендував себе як надійний і сумлінний партнер вітчизняних і зарубіжних 

організацій. 

Маючи сучасні матеріальні ресурси, високий кадровий потенціал, ОНМедУ 

дотримується свого основного курсу, спрямованого на розвиток інноваційних 

медичних технологій, конкурентоспроможної наукової діяльності, сучасних освітніх  

послуг, максимально забезпечуючи тим самим потреби суспільства. 

 

НАША МІСІЯ 

Ми працюємо на благо людей, піклуючись про їх здоров’я і зміцнюючи його, 

вивчаючи і продовжуючи людське життя, адже у наших аудиторіях 

формується майбутнє здоров’я нації. 

 

НАША СТРАТЕГІЯ 

Зберігати кращі національні традиції педагогіки, науки і медицини й оволодівати 

новими прогресивними технологіями. Розробляти і виводити на ринок медичних 

послуг конкурентоспроможну, якісну і доступну продукцію, що задовольняє потреби 

найбільш вимогливої частини суспільства. Безперервно покращувати якість 

наукових, освітніх та медичних технологій на основі моніторингу вимог і потреб 

споживачів. Зберігати і примножувати інтелектуальний потенціал колективу         

університету, підтримувати сприятливий психологічний клімат, що допомагає 

розкриттю творчого потенціалу, розвитку медичної та загальнолюдської етики, 

інвестиційній привабливості проектів. 

 

НАШІ ПРИНЦИПИ 

Ми працюємо для суспільства. Воно очікує від нас високоефективних 

методів діагностики, лікування і профілактики, прориву в розумінні причин появи 

поширених хвороб сучасності: онкологічних і серцево-судинних захворювань, 

психічних розладів, поповнення лав медиків кваліфікованою молоддю. 

 

 

 

Ми завжди сучасні. Ми йдемо вногу з сучасністю і навіть випереджаємо її, 

використовуючи у своїй діяльності провідні освітні та медичні технології й методи 

управління. 



 

Якість використовуваних нами технологій відповідає світовим стандартам, 

визнана державою та закордонними партнерами і забезпечує потреби наших 

пацієнтів, а також органів практичної охорони здоров’я та медичної науки. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЯКОСТІ КЕРІВНИЦТВОМ 

ОНМедУ 

   Підвищення ефективності діяльності ОНМедУ, його конкурентоспроможності, 

враховуючи інтереси трудового колективу, студентів, лікарів, клінічних баз, 

академічних установ, фармацевтів і науково-дослідних лабораторій.       

Всеохоплюючий моніторинг і систематичний аналіз поточних і перспективних вимог 

та сподівань споживачів і партнерів для задоволення нашою продукцією та 

послугами. 

   Виконання вимог і постійне поліпшення результативності системи ме неджменту 

якості на основі міжнародного стандарту ІSО 9001:2008. 

   Регулярне навчання та підвищення компетентності персоналу.                        

Розвиток матеріально-технічної бази ОНМедУ: реконструкція і технічне 

переобладнання клінічних баз, створення кампусу (клінічного містечка ОНМедУ), 

придбання нової техніки.                                                                                                

Створення взаємовигідних відносин з постачальниками на основі довіри і 

партнерства.                                                                                                                  

Керівництво ОНМедУ бере на себе відповідальність за реалізацію чинної політики у 

сфері якості, за забезпечення розуміння і підтримки її усіма працівниками 

університету. 
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