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Por si, mais Saüde!

medihealth
POLITICA DA QUALIDADE

A MEDIHEALTH tern por objectivo fundamental a prestacão de assistência técnica,
venda de factores de producao e Consultoria, relativos aos pedidos que ihe são presentes
por singulares e organizacOes püblicas e privadas. Neste sentido, a MIEDIHEALTH
pretende seguir os seguintes princIpios:
•

Prestar produtos e servicos que satisfacam as necessidades e expectativas dos
Clientes através da meihoria continua do nosso desernpenho;

•

Atender prontamente os Clientes e outros parceiros, desenvolvendo uma relaçao
de mütua confianca entre todos;

•

Promover o desenvolvimento de competéncias dos colaboradores da
MEDIHEALTH, e outras partes interessadas de modo a garantir que todos os
servicos são executados por profissionais competentes e responsáveis;

•

Assegurar o curnprimento integral dos requisitos legais, normativos e internos,
relacionados corn o Sistema de Gestão da Qualidade.

•

Estabelecer e rever periodicamente os objectivos e o Sistema de Gestão da
Qualidade de forma a meihorar continuamente a sua eficácia e a satisfação das
partes interessadas;

•

Cornunicar junto das partes interessadas a presente Politica da Qualidade, para
que esta seja cornpreendida e sejam adoptadas práticas coerentes, relacionados
corn o Sistema de Gestão da Qualidade;

•

Tratar as reclamacoes de todos os seus clientes e beneficiários dos mesmos corn
prontidão e integridade, cumprindo a legislacao e regularnentacao aplicáveis.

Em suma, a nossa Politica da Qualidade é:
Aprenda diariamente e
melhore o Serviço
Cumpra os req uisitos

Preste urn born serviço a
prirneira
SATISFAAO
DO CLIE

Trabaihe em equipa

Crie relaçoes rnutuamente
benéficas
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Atenda bern o cliente corn
Respeito e Cordialidade
medihealth.co.mz
Morada: Avenida Maguiguana I n°37 2° Andar Bairro Polana Maputo Moçam
T: +258 20 600 0501 E: info@medihealth.co.mz
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Saücte!

PLANOS DC lAUD!
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PLANOSDESAUDE
ejio de 2 21
Mauto, 24 de.
NtJIT: 400759499
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A presente Poiltica encontra-se inclulda no Manual de Gestão da MEDIHEALTH.
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