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Stowarzyszenie na Rzecz 
Leczenia Niepłodności i 
Wspierania Adopcji       „ Nasz 
Bocian” 
Ul. Południowa 30/6 m.4 
02-789 Warszawa 
 
 
 

Uwagi do raportu cząstkowego: 
Uwagi do punktu 1 
Posiadamy od 2014 wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością wg  
następujących norm:  
PN-EN ISO 9001:2009 – System zarządzania jakością, 
PN-EN ISO 14001:2005 – System zarządzania środowiskowego, 
PN-N-18001:2004 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
PN-EN ISO 22000:2006 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
Ponadto posiadamy akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).  
W bieżącym roku uzyskaliśmy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  
w zakresie nowej specjalizacji lekarskiej Endokrynologia Ginekologiczna i Rozrodczość 
(zostały przyznane nam 2 miejsca specjalizacyjne) oraz w zakresie trzech staży specjalizacyjnych: 
w zakresie rozrodczości i niepłodności, staż kierunkowy w ośrodku wspomaganego 
rozrodu oraz staż kierunkowy w zakresie endoskopii ginekologicznej. 
Posiadamy również certyfikat "Szpital bez bólu" przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania 
Bólu.  
 
Dziękujemy bardzo za rekomendacje, niezwłocznie wdrożyliśmy Wasze zalecania.  
W odniesieniu do rekomendacji: 

 
Ad. 1 W chwili obecnej aktualizujemy całość dokumentacji zgodnie z wymogami nowej ustawy, 
uwzględnimy również Wasze rekomendacje. 
Ad. 2 Wprowadzono bezkontaktowy sposób przekazywania pojemnika z nasieniem, zamówiono 
dodatkowe wyposażenie oraz wprowadzono brakujące środki do higieny osobistej oraz materiały 
jednorazowe. 
Ad. 3 Wyposażono łazienki w odzież jednorazową oraz środki higieny osobistej, zamówiono 
dodatkowe wyposażenie. 
Ad. 4 Wymagane informacje odnośnie procedur adopcji zarodka oraz programu dawstwa 
komórek jajowych zostaną umieszczone po aktualizacji zgodnie z nową ustawą na stronie www.  
Decyzją Zarządu podtrzymujemy nadal nasze stanowisko odnośnie nie podawania aktualnych 
statystyk. Ostatni tzw. Ranking w Gazecie Wyborczej utwierdza nas tylko że uczciwe statystyki są 
porównywane z kłamstwami marketingowymi nieuczciwych ośrodków. Wszyscy nasi pacjenci są 
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informowani o szansach na powodzenie procedur indywidualnie  
Ad. 5 Wprowadzono do harmonogramu szkoleń personelu, dodatkowe szkolenia  
z psychologiem. Ponadto zapewniono dla personelu bezpłatną możliwość skorzystania  
z konsultacji psychologicznej- psycholog będzie pełnił dyżury dla personelu raz w tygodniu. 
Ad.  6 Zadbamy o rozszerzenie materiałów edukacyjnych dla pacjentów. 
Ad.  7 Zarządzono umieszczenie linków do stron z grupami wsparcia dla pacjentów  
Ad.  8 Zarządzono aktualizacje listy publikacji. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


