
 

 

 

Integrated Management Policy of Melsta Hospitals Ragama 

  We, Melsta Hospitals Ragama (Pvt) Ltd are committed to ensure high quality health care service 

through comprehensive and integrated clinical practice and personalized attention to every patient 

accessible in an effective socially responsible manner.  

In fulfilling above task, Melsta Hospitals - Ragama pledge for providing to people from all walks of life, 

both patients, internal and external customers, an affordable and accessible service by delivering 

innovative and patient centric healthcare solutions. We are committed to comply with applicable 

compliance obligations and other requirements to which the organization subscribes, related to its 

environmental aspects, its health and safety hazards to ensure consistent compliance with service 

performance and standards requirements related to quality, environment and health and safety to meet 

customer expectations.  

We are committed to;  

1. Protect environment through optimizing the use of natural resources whilst minimizing adverse 

environmental impacts arising from our operation and prevention of pollution by integrating 

sustainable environmental practices into our business processes  

2. Provide a healthy and safe work place through striving for zero harm for the prevention of work 

related injuries and ill health by systematic identification of specific occupational health and 

safety risks and opportunities while upholding the health and safety rules with our employees, 

contractors, visitors and other stakeholders  

3. Continual improvement of quality management system, of environmental management system 

to enhance environmental performance, and in health and safety management to enhance health 

and safety performance  

4. Ensure the availability of necessary resources and information to achieve objectives and targets  

5. Focus on human resource excellence practices through providing appropriate training to support 

on quality, environment and Occupational health and safety while use of worker consultation 

and participation for enhance performance of integrate management system 

 

Dr. K.T. Iraivan 

Executive Director 

Melsta Hospitals Ragama (pvt) Ltd. 



 

 

රරෝහරේ ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ ප්රතිපත්තිපය 

 

අපි, මෙල්ස්ටා ම ා්පිට්ල්ල්ස් රාගෙ (පුද්) සොගෙ පුළුල්ස  ා ඒකාබද්ධ සායනික 

පුහුණුව තුළින් උස් තත්තත්තවමේ මසෞඛ්ය ම්වාව්  ස ිකක ිරීමෙට කපවී 

සිටින අතර ඵලදායී  ා සොජ වගකීම් සහිතව ප්රමශ  ියය  පිර සමෙ 

මරෝගිමයකුටෙ මවෞද්ගලික අවධානය මයාමු කරමු. 

ඉ ත කර්තවයය ඉු  ිරීමමම්ී, මෙල්ස්ටා ම ා්පිට්ල්ල්ස් - රාගෙ, සමෙ 

තරාිකරෙකෙ පුද්ගලයින්ට, මරෝගීන්ට, අභ්යන්තර  ා බාහිර වාිභමභ්ෝගිකයින්ට, 

නවය  ා මරෝගී ම් න්ද්රීය මසෞඛ්ය ම්වා ියසුමම් ලබා ීමෙන් දපිභය  පිර ස  

ප්රමශ  ියය  පිර ම්වාව්  ලබා මදන බවට ප්රිකාා මදයි. ම්වා කාර්ය සාධනය 

 ා ගුණාත්තෙකභ්ාවය, විභසරය ස  මසෞඛ්යය  ා රර් ෂාාව සම්බන්ධ 

ප්රමිතීනන්ට අුකූලලව අුකූලල ීෙ ස ිකක ිරීමෙ සහ ා රයතනය ියසින් 

දායකත්තවය ලබා මදන වාිභසිභක අව යතා, මසෞඛ්ය  ා රර් ෂාාව පිළිබහ 

උවද්රවයන්ට අදා  වන අුකූලලතා බපීමම්, අමනකුත්ත අව යතාවයන්මෙන්ෙ 

වාිභමභ්ෝගික අමේ් ෂාාවන් අුකූලලව කටයුතු ිරීමෙට අපි කපවී සිටිමු.. 

අරේ කැතවීම 

1. අවමේ වයාවාර රියාවන්න් සහ ා ිකරසාර වාිභසිභක භ්ාියතයන් ඒකාබද්ධ 

ිරීමමෙන් අවමේ රියාකාිභත්තවය  ා විභසර ෂණෂාණය වප ප් ීෙ තුළින් 

ඇිකවන අහිතකර වාිභසිභක බලවමම් අවෙ කරන අතරෙ ්වාභ්ාියක 

සම්වත්ත භ්ාියතය ප්ර ්ත ිරීමෙ තුළින් විභසරය රර් ෂාා ිරීමෙ. 

2. අවමේ ම්වකයින්, මකාන්රාත්තකවනවන්, අමුත්තතන් ස  අමනකුත්ත 

වාර් වකවනවන්මසෞඛ්ය  ා ුරර් ෂිතතතා ීතික ීමික පිළිවිනන අතරෙ නි්චිතත 

වෘත්තීනය මසෞඛ්යය  ා රර් ෂිතත අවදානම් ස  අව්ථාාවන් ්රොුකූලලව 

 ුමනා ගපීතමෙන් වපඩ  ා සම්බන්ධ තුවාල  ා මරෝගාබාධ වප ප් ීෙ සහ ා 

ශුනය  ානිය්  සහ ා උත්තසා  ිරීමෙ තුළින් මසෞඛ්ය සම්වන්න ස  

රර් ෂිතත ම්වා ්ථාානය්  ලබා ීෙ.  

3. ගුණාත්තෙක ක ෙනාකරණ වද්ධිකය අඛ්ණ්ඩව වපඩිිනයුණු ිරීමෙ, වාිභසිභක 

කාර්ය සාධනය වපඩි ිනයුණු ිරීමෙ සහ ා වාිභසිභක ක ෙනාකරණ වද්ධිකය 

ස  මසෞඛ්ය  ා රර්ෂිත ක ෙනාකරණය වපඩිිනයුණු ිරීමෙ සහ ා මසෞඛ්ය 

 ා රර්ෂිත ක ෙනාකරණය 

4. අරමුණු  ා ඉල් ක සපුරා ගපීතෙ සහ ා අව ය සම්වත්ත  ා මතාරතුවන ලබා 

ගපීතෙ ස ිකක ිරීමෙ 



5. ඒකාබද්ධ ක ෙණාකරණ වද්ධිකමේ කාර්ය සාධනය වපඩි ිනයුණු ිරීමෙ 

සහ ා ම්වක උවමද් නය ස  ස භ්ාගීත්තවය භ්ාියතා කරන අතරෙ 

ගුණාත්තෙකභ්ාවය, විභසරය ස  වෘත්තීනය මසෞඛ්ය ස  රර් ෂාාව පිළිබහ 

ස ාය ලබා ීෙ සහ ා ුරදුුර පුහුණුව්  ලබා ීමෙන් ොනව සම්වත්ත 

ියශිෂ්ටතා භ්ාියතයන් මකමරහි අවධානය මයාමුිරීමෙ.  

 

 

 

වවදය ම් .ටී. ඉරයිවන් 

ියධායක අධය් ෂා 

මෙල්ස්ටා ම ා්පිට්ල්ල්ස් රාගො (පුද්ගලික) සොගෙ 
 


