POLITIKA KVALITY
GHC GENETICS, s.r.o.
Ve spojitosti se strategickými záměry společnosti GHC Genetics, s.r.o. stanovujeme
vlastní politiku kvality, která je zpracovaná do měřitelných cílů kvality s těmito
závazky:

Společnost GHC GENETICS, s.r.o. se zavazuje uplatňovat nejnovější vědecké poznatky na
poli genetiky a chovat se dle zásad správné laboratorní praxe při realizaci všech laboratorních
služeb svým klientům.
Kvalita poskytovaných služeb GHC GENETICS je zajištěna používáním standardních
laboratorních postupů pod přísnou kontrolou, pravidelnou validací a verifikací laboratorních
postupů.
GHC GENETICS si dala za úkol sledovat a zavádět do praxe doporučení odborných národních
a mezinárodních společností, a tím zvyšovat kvalitu svých služeb.
GHC GENETICS si dává za cíl podílet se aktivně na vzdělávacích seminářích a konferencích
v rámci zvyšování odborné způsobilosti svých zaměstnanců a sledování nejnovějších trendů a
poznatků na poli molekulárně biologické genetiky. Naši odborníci se aktivně účastní
konferencí, veletrhů a seminářů za účelem přednášení, publikování a předávání zkušeností
nabytých při vědecké činnosti GHC GENETICS.
GHC GENETICS klade důraz na poskytování služeb v co nejvyšší možné kvalitě.
GHC GENETICS pracuje s nejmodernějšími zařízeními a technologiemi, která jsou pro služby
nabízené GHC GENETICS, celosvětově na nejvyšší úrovni.
GHC GENETICS prohlašuje, že kvalita práce je vždy:
1.

Konsistentní – tzn.: bez rozporů – stejný testovaný vzorek vždy se stejným
výsledkem.

2.

Reprodukovatelná – tzn.: výsledek analýzy vzorku je vždy stejný, bez ohledu na to,
která laboratoř analýzu DNA provádí, pokud zachová řádné laboratorní postupy.

GHC GENETICS průběžně zvyšuje kvalitu poskytování služeb zajišťovanou externími
spolupracovníky pořádáním odborných seminářů pro poskytovatele primární péče a pro
spolupracovníky, kteří se podílejí na interpretaci výsledků laboratoře GHC GENETICS
klientům.
GHC GENETICS při práci sama průběžně kontroluje své výsledky, a to náhodným
zdvojováním analyzovaných vzorků s následným porovnáním a vyhodnocením výsledků.
Společnost GHC GENETICS se tímto zavazuje k trvalému udržování a zlepšování zavedeného
integrovaného systému managementu kvality.
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