CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

„MEDPHARMA” Zakład
Opieki Zdrowotnej S.A.
83-200 Starogard Gdański, al. Jana Pawła II 5
certyfikowane lokalizacje wskazano w załączniku

ISOCERT sp. z o.o. sp.k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje
system zarządzania zgodny z wymaganiami:

PN-ISO/IEC 27001:2017-06
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej
i świątecznej opieki medycznej, świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej
oraz specjalistycznej opieki medycznej w trybie ambulatoryjnym w poradniach: chirurgii dziecięcej, endokrynologicznej,
dermatologicznej, reumatologicznej, gastroenterologicznej, hematologicznej, ginekologii dziewczęcej, ginekologii
estetycznej, onkologicznej dla dzieci, ortopedycznej, rehabilitacyjnej, laryngologicznej, urologicznej, kardiologicznej,
okulistycznej, proktologicznej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, chirurgii ogólnej, żywieniowej,
medycyny pracy, nefrologicznej, preluksacyjnej, medycyny sportowej, pulmonologicznej, diabetologicznej; pracowni
endoskopowej (ASDK), pracowni USG, pracowni RTG, transportu sanitarnego; rehabilitacji leczniczej: lekarskiej
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej domowej, usług
stacjonarnych w oddziale rehabilitacji neurologicznej i oddziale rehabilitacji kardiologicznej, usług w zakresie rehabilitacji
kardiologicznej dziennej w ośrodku/oddziale dziennym; leczenia szpitalnego (hospitalizacji planowej
i chirurgii jednego dnia) w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ginekologii, laryngologii, okulistyki, ortopedii,
urologii, rehabilitacji pooperacyjnej, oddziału rehabilitacji dziennej, stacjonarnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
(szczegółowy zakres dla certyfikowanych lokalizacji określa załącznik do certyfikatu)
Ochroną objęto wszelkie informacje przetwarzane w związku z wyżej wymienionymi procesami, zgodnie z deklaracją
stosowania wersja 1 z dnia 20.03.2017r. w lokalizacjach: al. Jana Pawła II 5, 83-200 Starogard Gdański; ul. Leśna 1A
Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański; ul. Nowowiejska 5, 83-260 Kaliska; ul. Gdańska 11, 83-212 Bobowo.
Wyłączenia: Załącznik A punkty: A.9.4.5; A.12.1.4; A.14.2.1; A.14.2.2; A.14.2.3; A.14.2.4; A.14.2.5; A.14.2.6; A.14.2.8;
A.14.2.9; A.14.3.1

Numer certyfikatu: 145779/C/7
Data decyzji certyfikacyjnej: 15.06.2020
Okres ważności certyfikatu: 22.06.2020 - 21.06.2023
Data wydania: 15.06.2020
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Załącznik do certyfikatu nr 145779/C/7
Centrum Rehabilitacyjno - Lecznicze MEDPHARMA
83-200 Starogard Gdański, ul. Leśna 1A, Nowa Wieś Rzeczna
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń
pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej oraz specjalistycznej opieki medycznej
w trybie ambulatoryjnym w poradniach: chirurgii dziecięcej, endokrynologicznej,
dermatologicznej, okulistycznej, reumatologicznej, gastroenterologicznej, hematologicznej,
ginekologii dziewczęcej, ginekologii estetycznej, onkologicznej dla dzieci, ortopedycznej,
rehabilitacyjnej, laryngologicznej, urologicznej, kardiologicznej, proktologicznej,
onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, żywieniowej; pracowni
endoskopowej (ASDK), pracowni USG, rehabilitacji leczniczej: lekarskiej ambulatoryjnej
opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej domowej,
usług stacjonarnych w oddziale rehabilitacji neurologicznej i oddziale rehabilitacji
kardiologicznej, usług w zakresie rehabilitacji kardiologicznej dziennej w ośrodku/oddziale
dziennym; leczenia szpitalnego (hospitalizacji planowej i chirurgii jednego dnia) w
zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ginekologii, laryngologii, okulistyki,
ortopedii, urologii, rehabilitacji pooperacyjnej, oddziału rehabilitacji dziennej, stacjonarnego
oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
MEDPHARMA ZOZ S.A.
83-200 Starogard Gdański, al. Jana Pawła II 5
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej
i świątecznej opieki medycznej, świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki
długoterminowej oraz specjalistycznej opieki medycznej w trybie ambulatoryjnym
w poradniach: medycyny pracy, nefrologicznej, żywieniowej, psychiatrycznej, chirurgii
ogólnej, ortopedycznej, preluksacyjnej, medycyny sportowej, pulmonologicznej,
diabetologicznej, rehabilitacyjnej, laryngologicznej, urologicznej, kardiologicznej,
okulistycznej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, pracowni USG,
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Załącznik do certyfikatu nr 145779/C/7
MEDPHARMA ZOZ S.A. filia nr 2
83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 5
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
specjalistycznej opieki medycznej w trybie ambulatoryjnym w poradni: ginekologicznopołożniczej oraz rehabilitacji w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

MEDPHARMA ZOZ S.A. filia nr 4
83-212 Bobowo, ul. Gdańska 11
Zakres certyfikacji:
wykonywanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń w warunkach ambulatoryjnej
opieki medycznej
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