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Abast ISO 9001

Disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió de la qualitat,
mediambiental, de la prevenció de riscos laborals, protecció
de dades, seguretat alimentària i de la qualitat i
competència tècnica en laboratoris clínics.

(ER-0772/2013)

Abast ISO 27001

Els sistemes d'informació que donen suport a les activitats
de disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió i el disseny,
desenvolupament i comercialització de programari de
sistemes de gestió d'acord amb la declaració d?aplicabilitat
vigent.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Sanitat
Ja pot implantar un Sistema de Qualitat sota la Norma UNE 179008 en la seva empresa. Grup ACMS Barcelona
Consultors l'assessorarà en el que necessiti.

Què és une 179008 unitats de trasplantament hepàtic Barcelona?
UNE 179008 és una norma que està orientada a establir un sistema de gestió de la qualitat en el macroprocés del
trasplantament hepàtic, avaluant cadascun dels processos que intervenen
L'àmbit d'aplicació d'UNE 179008 són les unitats de trasplantament hepàtic de l'àmbit hospitalari
UNE 179008 aporta una garantia al llarg del procés perquè els requisits de qualitat i seguretat estiguin presents
UNE 179008 Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic pot integrar-se amb ISO 9001
Gestió de la Qualitat

Objectius d'UNE 179008 Barcelona
L'objectiu fonamental és assegurar la qualitat del procés de trasplantament hepàtic, així com la satisfacció del pacient i
dels familiars
El certificat UNE 179008 és una mostra que s'ha implantat un sistema de gestió de la qualitat per part de la unitat de
trasplantament hepàtic
UNE 179008 està orientat a la millora contínua, analitzant els resultats de tots els processos que conformen el
trasplantament hepàtic.
L'objectiu és la millora de la qualitat d'aquests resultats i les correctes instal·lacions on es realitzen aquests processos i
que els equips utilitzats segueixen unes pautes de qualitat.

Estructura de la norma UNEIX 179008
- Generalitats
- Camp d'aplicació
- Definicions
- Sistema de gestió de la qualitat
- Lideratge
- Planificació
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GRUPOACMS Sanitat
- Suport
- Operació
- Avaluació de l'acompliment
- Millora

Perquè certificar-se amb la Norma UNE 179008 Barcelona
Norma UNE 179008 aporta una normalització de tots els processos inclosos en el macroprocés de la unitat de
trasplantament hepàtic, garantint la implantació d'un sistema de qualitat adaptat al servei i que té com a finalitat la
millora i seguretat dels pacients i familiars en el trasplantament de fetge.
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GRUPOACMS Sanitat
Ens definim com una companyia consultora
independent amb l'objectiu fonamental qual
és subministrar serveis de consultoria en les
àrees de Gestió empresarial, que representin
per al client una solució excel·lent, que
satisfaci les seves necessitats explícites o
implícites, tingui en compte les regulacions i
normes aplicables, i compleixi els objectius
de termini i cost establerts.
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