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Руководство Јавне здравствене установе Дома здравља Добој је опредијељено да је
Политика заштите животне средине саставни дио пословне политике и оквир за
дефинисање циљева у погледу нивоа одговорности и учинка заштите животне
средине.Овом политиком установа изражава бригу о заштити животне средине, као и
одговорност према укупној друштвеној заједници.
У циљу очувања животне средине Јавне здравствене установе Дома здравља Добој ће
успоставити и перманентно одржавати систем управљања заштитом животне средине у
складу са захтјевима међународних стандарда ISO 14001:2004.
У скаду са тим руководство и сви запослени у установи ће непрекидно радити на
провођењу следећих принципа политике :
o Обављати послове у складу са законима и прописима о заштити животне средине.
o Идентификовати и ставити под контролу све активности које имају или
потенцијално могу имати штетан утицај на животну средину.
o Услуге и активности за које је неопходно , континуирано усаглашавати са
стандардима и захтјевима у погледу њиховог утицаја на животну средину.
o Кроз употребу изабране опреме и технологије и кроз интегрисане редовне радне
процесе утицати на свођење штетних утицаја на животну средину наших услуга и
процеса на најмању могућу мјеру.
o Превенцији загађења, смањењем и елиминисањем штетних материја у животну
средину, уштедом ресурса и енергије, смањењем количине отпада.
o Дефинисању општих и посебних циљева и програма управљања заштитом животне
средине, као и њиховом спровођењу.
o Пословање у складу са принципима заштите животне средине, и у процесима
набавке производа и услуга разматрању њиховог утицаја на животну средину.
o Разматрати сугестије и мишљења свих заинтересованих страна , предузимати
одговарајуће мјере са циљем унапређења заштите животне средине.
o Подизање еколошке свијести запосленог особља кроз релизовање одговарајућих
програма обуке , образовања и других видова мотивације.
o Праћења и извештавања важних података о утицају на животну средину.
Политика животне средине се остварује у координацији са политиком квалитета и
осталим политикама установе.
Ревизија Политика заштите животне средине врши се комплетно једном у четири
године, а у складу са потребама и раније.

