Kiild etési nyil atkozat
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Szent Kozma és Damján Rehabilitáci s Szakk rház komplex és hatékony rehabilitácros
ellátást bizto sít a szo|gáltatásait igénybevev k tészére.

hírnevéta betegeinkkel kialakított bizalmi kapcsolat, a betegcentrikus
alapozza meg. Betegeink igényeinek folyamatos elemzése és a társadalmi
kornyezettel kialakított aktív kapcsolatrendszertink lehet séget ad az rij szakmai ellátás
kia\akítási, vagy speciális profilok kiterjesztési lehet ségeinek id ben tortén felismerésére.
Munkatársaink elkotelezettek a magas színvonalri rehabilitáci s munka mellett, munkájukat
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szakmai igényesség, j szándék és kell a|ázatjellemzi.
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tevékenységtinket névad ink alázatával, tudatos, emberkozpontu
szemléletévelvégezzik, magas min ségben' betegeink érdekeit SZem el tt tartva.
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Szolgáltatásaink során garantálj uk:
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aZ ellátási igényeknek megfelel szakmaiháttér, aZ otvos-technol giai színvonal és a
bete geinknek nyrij tott komfort fokozat fo lyamato s fej le s ztését.

Szolgá|tatásteljesítési feladatainkat a min ség iránt elkotelezett, tapasztalt, szakképzett,
országosan elismert szubspecialitásokkal bír orvos és szakdolg oz i gárda Iátja el, amely
aktív tészt vállal a tudományos életben.

Folyamatosan gondoskodunk arr 1, hogy munkatársaink megfelel felkésztiltséggel
rendelke zzenek a modern kor szakmai, informatikai és egyéb tudományos kihívásainak
keze1ésére, illetve kiemelt hangs ly fektetiink a szaL<rnai és etikai igényesség minden szinten
val megval sulására.
Tudatában vagyunk annak, hogy munkatársaink megbecstilése, partnerként kezelése, a
szakmai továbbfejl dés lehet sége a szo\gá|tatásaink min ségénekés intézettink
sikeressé gének ho sszri távu garanciája.

ízhat trzleti partnerként a rendelkezéste á1l pénzigyí, technikai és személyi
feltételeinek rentábilis és biztonságos kihasználásával torekszik fizetoképességének
folyamatos fennt artására, hiszen magas szinttí és min ségri egészségtigyi szo|gá|tatást csak
stabil gazdasági kcirnyezetben lehet végezni. Szakk rházunkat mindig a tudatos, ésszer ,
átláthat gazdáIkodás jellemezte és a jov ben is a|kalmazkodva a makrokotnyezet
váItozásaihoz az els dleges szempont, hogy gazdasági okokb l a szolgáItatás színvonala

Intézettink megb

továbbra se sértilhessen.

betegeinkkel és hozzátartoz ikkal val személyes hangri
kapcsolat kiépítéseés fennt artása, a biztonságérzet keltése, az emberi mélt ság tiszteletben
tartása és a nyrijtott szolgáltatások min sége, illetve a szakmai tevékenységeink folyamatos

Hissztik, hogy munkánkban
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bovítése intézettink é s munkatársaink bo ldo gulásának záIo ga.
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