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 3 اسديخانم  مدیر پرستاري

 
 

 5 شیخلرآقاي  مسئول منابع انسانی

 

 6 آقاي تاریوردي مسئول امور مالی

 

 7 آقاي پوریگانه ITمسئول

 

 8 رقیه عسگري مسئول بهبود کیفیت
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 برگزاری آنها:دبیران کمیته ها و توالی و کمیته های برگزار شده در این بیمارستان معرفی 

 ردیف نام کمیته دبیر کمیته توالی

  .1 پایش و سنجش کیفیت خانم عسگري)رقیه( ماهانه

قدیمیخانم  ماهانه مدیریت ورهبریتیم    2.  

  .3 مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات خانم مژگان اعالیی ماهانه

  .4 اخالق بالینی خانم معصومه صالحی هر ماه

دهقانیخانم     ماهانه کنترل عفونت پیشگیری و   5.  

  .6 بهداشت محیط خانم فرزانه صالحی هر ماه

  .7 حفاظت فنی و بهداشت کار خانم محمدي هرماه

قدیمی خانم ماهانه ***بالیامدیریت خطر حوادث و    8.  

  .9  *ایمنو  ترویج زایمان طبیعی کتابیانخانم  ماهانه

  .KMC 10*ر مادرترویج تغذیه با شی خانم دهقان ،محمدبیگیخانم  هر سه ماه

  .11 مرگ و میرو عوارض،  خانم بابایی ماهانه

  .12 احیاء نوزاد-مرگ مادران-ماه 1-59مرگ و میر -پره ناتالمرگ و میر  خانم کتابیان-فر حیدريخانم -خانم فتحی-خانم مژگان لطفی ماهانه

ف(ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس)تریاژوتعیین تکلی تکلیف()متخصص طب اورژانس()کمیته تعیین صمصامی)اورژانس و تریاژ( و دکتر اقاي حسینی ماهانه  13.  

توکلیخانم  ماهانه   .14 اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی  

  .15 طب انتقال خون خانم رفیع ماهانه

  .16 تجهیزات پزشکی مهندس حسینخانی ماهانه

  .17 دارو، درمان وتجهیزات پزشکی دکتر طالبی هر سه ماه

  .18 ارتقا سالمت اداری اقاي شیخلر ماهانه
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 مقدمه

های بیمارستانی می باشد یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقا کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز ، راه اندازی کمیته 

فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی 

ری رییس و مدیر بیمارستانی تشکیل می گردد. به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گی

محسوب می شوند. کمیته ها محور فعالیت بیمارستان می باشند. کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار می بیمارستان هستند و بعنوان اتاق فکر بیمارستان 

 روند.

 :اهداف کمیته های بیمارستانی 

 تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی 

 ترویج فرهنگ مدیریت مشارکتی 

 ترویج کار گروهی در حل مشکالت بیمارستان 

  درک متقابل مابین کارکنان و مدیران ارشدگردش اطالعات و ایجاد 

 اخذ مشارکت پزشکان در برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی کارکنان 

 تخدما تالش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان 

 دانشگاه رهنمودهای وزارت متبوعو  بر اساس موازینکرد بیمارستان برای تحقق اهداف خط مشی و زمینه های عمل تعیین 

 طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور 

 شناسایی مشکالت و معضالت اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها  

 

 هاقوانین عمومی کمیته 

  دیگرانو نظرات رعایت نظم و احترام به حقوق 

  به مسائل غیر مرتبطتوجه به محدودیت زمانی و پرهیز از پرداختن 

 های پربارترحضور مستمر و به موقع اعضاءدر جهت رسیدن به نتایج و راهکار 

 ها بر اساس توالی زمانی ابالغ شدهتشکیل جلسات کمیته 

 اطالع و عمل به مفاد آیین نامه داخلی 

 های بیمارستانی پیاده سازی الزامات اعتبار بخشی در مورد کمیته 

 م حضور رئیس و مدیر بیمارستان به طور همزمانلغو کمیته در صورت عد 

  اعضا رسمیت پیدا خواهد کرد. 2/3جلسه با حضور رئیس جلسه/جانشین منتخب ایشان و 

  ونیم ساعت خواهد بود که با صالح دید رئیس جلسه قابل تمدید است. 1مدت زمان جلسه حداکثر 

 باشد) افراد مدعو حق رأی ندارند(.ی ثابت جلسه میتصویب مصوبات مستلزم رأی موافق رئیس جلسه و نیمی از اعضا 

 قابلیت اجرایی داشته باشند. ،مصوبات 
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و کارشناس ها به عنوان اعضاء ثابت حضور داشته باید در تمامی جلسات کمیتهبهبود کیفیت  کارشناسان واحد یک نفر از  یا مدیر داخلی بیمارستان و رئیس جلسه

 و دارو درمان، اقتصاد های کمیته جلسات در بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس حضور د.حضور داشته باش عدادی از کمیته ها()در تهماهنگ کننده ایمنی بیمار

 ایمنی با مرتبط کار دستور وجود صورت در اطالعات فناوری و سالمت اطالعات مدیریت و مادر شیر با تغذیه ترویج کار، بهداشت و فنی حفاظت و پزشکی تجهیزات

 .است الزامی کاری دستور هر با کمیته سایر در و بیماران

  بیمارستان برسد. مدیریت ورهبریتیم آیین نامه تدوین شده باید به تأیید 

  های الزم جهت تعیین عضو جدید با تشخیص ریاست جلسه ، بررسیدرصد جلسات سالیانه 30و یا بیش از  جلسه متوالی 3در صورت غیبت اعضای ثابت به صورت

 گیرد.انجام می

 ای بیمارستانی، نتایج دستور کار جلسات باید با اهداف و ماموریتهای کمیته مندرج در آیین نامه داخلی و با مشکالت جاری و واقعی بیمارستان )با نتایج شاخص ه

 رهگیر و همسو باشد.رضایت سنجی ذینفعان و مصاحبه با اعضای کمیته( 

  اعضای ثابت و اصلی رسمیت می یابد. حضور رئیس بیمارستان جهت  درصد76یا  3/2حداقل کمیته با حضور جلسات:حداقل اعضا برای رسمیت یافتن

 اختیارات قید با االختیار تام جانشین ،بیمارستانی های کمیته از هریک در عامل مدیر / رئیس حضور عدم صورت در اجرای کمیته و رسمیت داشتن آن الزامی است.

 حضور دارند. الزم
  

 ها را بر عهده دارد و در صورت عدم حضور ریاست جلسات کمیته ،ها رئیس/سرپرست بیمارستاندر تمامی جلسات کمیتهنحوه انتخاب رئیس و دبیر کمیته

، دانش و توانایی افراد مرتبط با حیطه باشد. همچنین ریاست بیمارستان با در نظر گرفتن تمایلرئیس بیمارستان، جلسه با جانشین منتخب ایشان قابل برگزاری می

 نماید.ها دبیر کیمته را تعیین میکاری کمیته

 تمهیدات ذیل  مدیریت ورهبریهای مختلف و تیم جهت تعامل کاراتر و مؤثرتر بین کمیتهها و تیم مدیریت اجرایینحوه تعامل با سایر کمیته

 اندیشیده شده است:

  ،ها باشد. این امر در تعامل هرچه بهتر کمیتهها میمسئول هماهنگی و برگزاری دیگر کمیته کارشناس اعتباربخشی بیمارستان که از اعضاء دفتر بهبود کیفیت است

 خواهد بود.موثر

  کیفیت )کارشناس اعتباربخشی و هماهنگ کننده کمیته های از اعضاء دفتر بهبود نیز به عنوان یک کمیته در نظر گرفته شده و دبیر آن،  مدیریت ورهبریجلسات تیم

 د.یابافزایش  های بیمارستانی تباط بین کمیتهتعامل و اربا تشکیل این جلسات، رود انتظار می باشد.میبیمارستانی( 

  ستانی و درنتیجه تعامل بیشتر رهای بیمابا سایر کمیتهجلسات تیم مدیریت اجرایی )کمیته تیم مدیریت اجرایی( سبب همزمانی ادواری این کمیته مهم ماهانه توالی

 خواهد شد.

 ضروری است. ها بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای اعتباربخشیها در جهت توجیه شرح وظایف آنتوجیهی برای تمامی دبیران کمیته برگزاری جلسه 

  اجراییارائه نتایج اجرایی شدن یا عدم اجرایی شدن مصوبات به تیم مدیریت 

 بر اساس الزامات اعتبار بخشی یک فرم صورتجلسه استاندارد را طراحی کرده )کارشناس اعتباربخشی( دفتر بهبود کیفیت نحوه مستندسازی سوابق جلسات

و یادداشت کرده دهد. پس از اتمام هرجلسه، دبیر کمیته موظف است مصوبات و نکات مورد نیاز را ها قرار میدر اختیار تمامی دبیران کمیتهفایل الکترونیکی آن را  و

وپس از جلسه امضای غایبین را اخذ نماید.وجود امضای غایبین در صورت جلسات ند. ک تهیهرا در فرم حضور غیاب ی حاضر وذکر اسامی اعضای غایب اعضای مضاا

ریان قرار گرفتن آنها از مصوبات ومباحث مطرح شده در جلسه است.ومالک رسمیت شناخته شدن جلسات نیست .از طرفی این کمیته ها برای اطمینان از در ج
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ساعت پس از برگزاری کمیته موظف است که صورتجلسه را تایپ و  72دبیر کمیته حتی االمکان تا شیوه نوعی  ارائه بازخورد به غایبین جلسات محسوب می شود.

کمیته، یک نیکی آن را برای دفتر بهبود کیفیت جهت تایید ارسال نماید و پس از مطالعه و بررسی صورتجلسه توسط این واحد و ارائه بازخورد به دبیر فایل الکترو

-ها میاجرایی آن . وجود امضاء ریاست بیمارستان در صورتجلسات مؤید مصوبات و ضمانتنسخه از صورتجلسه پرینت و به امضاء ریاست بیمارستان خواهد رسید

 باشد.

 مصوبات کمیته  . ( خواهد بودورهبری ها دبیر همان کمیته ) به استثنای کمیته تیم مدیریتمسئول پیگیری تمامی مصوبات کمیتهنحوه پیگیری مصوبات

بطور جداگانه ارسال می شود و یا به واعضاء ثابت کمیته پس از تصویب و پایان جلسه در صورتجلسه آورده شده و توسط دبیر کمیته برای همه مسئولین پیگیری 

ر جلسه بعدی صورت تلفنی پیگیری می گردد. دبیر کمیته و فرد مسئول پیگیری مصوبات، موظف به پیگیری مصوبات طبق مهلت مقرر و ارائه بازخورد مربوطه د

 تیم و مرتبط کمیته به نتایج و میشود ارزیابی و پایش کیفیت، بهبود دفتر توسط ها کمیته مصوبات اجرای و پیگیری نحوه و اثربخشی میزان کمیته می باشند.

 .میآید عمل به الزم اصالحی اقدام و میشود، گزارش اجرایی مدیریت

 علت عدم اجرا( از پایش جهت پیگیری مصوبات اجرا شده و اجرا نشده ) و ها با تدوین فرم ارزیابی ارزیابی عملکرد کمیتههانحوه ارزیابی عملکرد کمیته

این تیم  مورد بررسی قرار می گیرد. ورهبری دبیران کمیته ها به صورت فصلی )هر سه ماه( توسط واحد بهبود کیفیت انجام شده و نتایج آن در کمیته مدیریت

 ها انجام خواهد داداقدام اصالحی )در صورت لزوم( را جهت ارتقاء عملکرد کمیته

 هاشرح وظایف رئیس کمیته 

 ویض اختیار در صورت لزومب دبیر کمیته و تفنتخاا 

 صیانت از دستور کار جلسه 

 مدیریت زمان جلسه، جهت دهی به موضوعات مطرح شده و ممانعت از پراکندگی و هرج و مرج در جلسه 

 تصمیم گیری سریع و به موقع در مواقع اضطراری 

  مناسبجمع بندی مباحث و موضاعات مطرح شده جهت تصویب راهکارهای 

 تعامل عادالنه با دیگر اعضاء 

 پرهیز از خود محوری و عمل به تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی 

  پشتیبانی و همکاری مناسب جهت اجرایی شدن مصوبات 

 هاشرح وظایف مسئول هماهنگ کننده کمیته 

 های جاری بیمارستانعالیتمنطبق بر ف )تقویم کمیته ها(های بیمارستانیتنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات کمیته 

 ها، منطبق بر برنامه تدوینی، اهداف بیمارستانی و شرح وظایف هر کمیتههدایت فعالیت دبیران کمیته 

 مشاوره با مدیر ارشد بیمارستان در خصوص معرفی اعضا کمیته ها منطبق بر ضوابط ابالغی و توانمندی افراد 

 حضور در جلسات کمیته های بیمارستانی 

 ی نهایی مجموعه عملکرد کمیته های بیمارستانیجمع بند 

 شرح وظایف دبیر کمیته 
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 تدوین دستور کار جلسه منطبق بر مصوبات جلسات قبل و شرح وظایف ابالغی کمیته 

 جلساتها در جهت تعیین برنامه زمانی هماهنگی و اطالع زمان تشکیل جلسات به اعضای ثابت کمیته و هماهنگی با مسئول هماهنگی کمیته 

 جمع بندی نتایج پیگیری مصوبات و ارائه در هر جلسه 

 روز کاری بعد از برگزاری جلسه 3های بیمارستان در کمتر از ها و امضاء اعضاء به مسئول هماهنگی کمیتهتدوین و ارائه صورتجلسه کمیته 

 هایا ارجاع به سایر کمیتهها جهت تعامالت درون سازمانی در اجرای مصوبات و هماهنگی با مسئول هماهنگی کمیته 

 های مستمر جهت اجرایی شدن مصوبات و ارائه گزارش در جلسه یا جلسات بعدیانجام پیگیری 

 های مطرح شده در جهت نیل به اهداف کمیته مورد نظرهدایت بحث 

 اطالع مفاد صورتجلسه به اعضاء ثابت کمیته قبل از برگزاری جلسات 

 هادبیران دیگر کمیته س جلسه ویهمکاری و مساعدت با رئ 

 ها را داشته باشدی از اعضاء، اهداف و شرح وظایف کمیتهتسبیر کمیته بایستی لید. 

 هاشرح وظایف اعضاء کمیته 

 هامشارکت فعال در جلسات کمیته 

 مطالب جانبی و حاشیه ای  از ارائه عدم خروج از دستور کار و پرهیز 

  پیشبرد اهداف تعیین شدمساعدت و همکاری با دبیر و رئیس جلسه جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عنوان سند CO-RE-2کد سند: 

 کمیته های بیمارستانیآیین نامه 
تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

 درمانی زنجان

مرکز آموزشی درمانی الغدیر 

 ابهر

25/01/98تاریخ ابالغ:  

20/08/99، 3شماره و تاریخ ویرایش  

20/01/00تاریخ بازنگري بعدي:   

 
 

11 
CO-RE(COMMITTEE REGULATORY) 

 رهبری ومدیریتآیین نامه کمیته تیم               
  

 تشکیل گردید. 1392این کمیته همگام با تشکیل تیم مدیریت اجرایی و طبق سنجه های اعتبار بخشی از سال 

انسجام و هماهنگی مدیران ارشد در تصمیم گیری، اخذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت  بر اساس اطالعات تحلیل شده،  ورهبری،از اهداف تشکیل کمیته تیم مدیریت : هدف

العات در تیم مدیریت ترویج فرهنگ کار گروهی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی، تسهیل و تسریع در اجرای تصمیمات، بهبود هزینه اثر بخشی با توجه به جریان اط

برنامه استراتژیک و نظارت بر بخش ها و واحدهای بیمارستانی در جهت همسو بودن با برنامه استراتژیک نیز از جمله  تدوینمی باشد. وری از تصمیمات فردیاجرایی و د

 اهداف این کمیته می باشد.

 اعضاي ثابت کمیته :
 مسئول ایمنی(، مسئول فنی و )رئیس کمیتهبیمارستان رئیس 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر 

  معاون آموزشی 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 دبیر کمیته(کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان(  

 مسئول منابع انسانی 

 مسئول واحد فناوری اطالعات) (IT)  

 مدیر امور مالی 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 بیمارستان مسئول فنی 

 :اعضاء موقت 

  های درمانی و غیر در مانی به صالح دید رئیس جلسهتعدادی از مسئولین بخش 

 :رهبري ومدیریت تیم شرح وظایف .

 های کالن بیمارستان به صورت شفاف و واضحمشیها و خطتعیین سیاست -1

 ساله بیمارستان و بازنگری ساالنه 3-5تدوین برنامه استراتژیک  -2

 ها و اطالع کارکنان از مفاد آنبیمارستان در تمامی بخشنشر رسالت  -3

 تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویت های استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی -4

 مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار -5

 ه منظور دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستانتخصیص منابع به بخش ها و واحدها ب -6

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان -7
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ای بیمارستان از جمله واحدهای نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصالحی بر اساس آنها در تمام بخش ها و واحده -8

 برون سپاری شده

 کسب اطمینان از انجام اقدامات الزم در خصوص گزارشات ارزیابی و یا سازمان های قانونگذار و سیاست گذار از جمله اعتباربخشی -9

 ارائه شده به تیم مدیریت اجرایی و تصویب موارد قابل قبول و مناسب ها و  پیشنهاداتبررسی برنامه   -10

 های ناظر و باالدستیسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات سازمانک  -11

 های داخلینامهکسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با اهداف کالن و اختصاصی و آیین  -12

 کسب اطمینان از رعایت حقوق گیرندگان خدمت و کارکنان بیمارستان -13

ی گیرنده خدمت، کارکنان، محیط بیمارستان و در جهت پیشگیری و ارتقاء سالمت در چهار حیطهشده ی اقدامات برنامه ریزی کسب اطمینان از  اجرا   -14

 جامعه از طریق مشارکت با مسئولین ارشد جامعه

 طشده  در جهت حفظ و سالم سازی محیکسب اطمینان از اقدامات برنامه ریزی   -15

 ن به طور شفاف مشخص باشد.ها و اختیارات در آسطوح، مسئولیتکسب اطمینان از وجود ساختار سازمانی که روابط،   -16

 های مناسب در جهت انتصاب، جذب نیروی انسانی، اموزش و توسعه مستمرکسب اطمینان از وجود برنامه -17

 مارستانکسب اطمینان از استفاده بهینه منابع فیزیکی، انسانی و مالی در بی  -18

 نامه داخلی بیمارستانها و آیینها و دستورالعملکسب اطمینان از بازنگری ساالنه سیاست   -19

 ها در جهت نیل به اهداف کالن بیمارستانمورد نیاز بخش تخصیص منابع  -20

 های عملیاتی بیمارستان در جهت اجرایی شدن ارتقاء کیفیت خدمات و ایمنی بیمارنظارت بر اجرای برنامه  -21

 های عملکردی و انجام اقدامات اصالحی مورد نیازنظارت بر تعیین و تحلیل شاخص  -22

 کسب اطمینان از انجام اقدامات الزم در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی  -23

 .هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:
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آیین نامه کمیته پایش و سنجش 

 کیفیت

 

             
دستورالعمل و راهنمای کمیته های بیمارستانی  اساس تشکیل گردید. پس از آن  بر "نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان"با نام  1389در سال   کیفیت بهبود کمیته جلسه اولین

 تدوین به توجه با .گرفت قرار بررسی مورد آن در کیفی مباحث و برگزار "کمیته بهبود کیفیت "بیمارستانی با نام های کمیته تقویم اساس بر اصلی اعضای حضور با 1391در سال 

اینکه  در ضوابط فعلی ارزشیابی گردید تااین کمیته جایگزین کمیته مدیریت کیفی و کمیته ارزشیابی درونی  بخشی اعتبار الگوی در بیمارستانی های کمیته راهنمای نویس پیش

 . یافتبا ابالغ استانداردهای اعتباربخشی، نام آن از بهبود کیفیت به پایش و سنجش کیفیت تغییر  95در سال 

تا  ئه شده به مراجعین و نیز ارتقاء کیفی عملکرد کارکنان با مشارکت فعال مراجعین و پرسنل  می باشدا، ارتقاء کیفیت خدمات ارپایش و سنجش کیفیتهدف از کمیته : هدف

بیمارستانی، تعیین وضعیت مطلوب آن و سیر پیشرفت در  همچنین بررسی شاخص ها و فرایندها و کمیته های  بدین ترتیب موجبات رضایت کارکنان و مشتریان فراهم گردد.

 و در صورت نیاز تعیین اقدام اصالحی است.  دستیابی به آنها

 اعضاي دائم کمیته :
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر 

 دبیر کمیته(مسئول واحد بهبود کیفیت( 

 درمان معاون 

 آموزشی معاون آموزشی یا سوپروایزر 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 با نظر رئیس بیمارستان )متخصصین(تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان 
 ها بر حسب ارتباط با دستورکار جلسهتعدادی از سرپرستارهای بخش 

 اعضاي موقت کمیته: 
 های درمانی و غیر درمانیتعدادی از مسئولین بخش 

  مسئول امور مالی 

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت  

 بیمارستان کیفیت بهبود واحد مسئول : کمیته دبیر

 شرح وظایف کمیته:.
 بیمارستان کل در کیفیت بهبود فعالیتهای سازی یکپارچه و هماهنگی 

 کیفیت بهبود شاخصهای و اولویتها فهرست تدوین 

 اصالحی اقدامات تدبیر و فرآیندها اجرای نتایج پایش از حاصل های داده تحلیل و بازنگری

 بیمارستان کیفیت بهبود برنامه ارزیابی و پایش 

 بیمارستانی های کمیته سایر مصوبات اجرای و تشکیل بر مستمر نظارت 

 بیمارستان سطح در بخشی اعتبار استانداردهای سازی پیاده اجرایی مراتب تدوین 

 کیفیت بهبود واحد از ارجاعی موارد پیگیری 

 مرکز مختلف واحدهای عملیاتی برنامه تدوین 

 نگهداری گردد.هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات  توالی برگزاري کمیته:
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 مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعاتآیین نامه کمیته               
 

 برگزار 1390اطالعات در سال فناوری کمیته جلسه اولین . می گردید برگزار بیمارستانها ارزشیابی قبلی دستورالعمل اساس بر مستمر و ماهانه صورت به پزشکی مدارک کمیته

مدیریت اطالعات "به کمیته  1393این کمیته در سال  . گردید ادغام اطالعات فناوری کمیته و پزشکی مدارک کمیته ، بخشی اعتبار دستورالعمل اساس بر 1391 در سال . گردید

 تغییر نام داد. "سالمت و فناوری اطالعات

و آمار ضروری است و وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هددف کمدک مدی   اطالعاتبرای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر  هدف:

 –تعامدل بدین بیمداران و پرسدنل درمدانی  –نماید. پرونده های پزشکی احتماال مفیدترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار مدی روندد.)جزئیات وضدعیت بیمداران 

گدر در این پرونده ها بسهولت قابل استحصال میباشد(. از مسائل حائز اهمیت پرونده هدای بیمارسدتانی، امکدان انجدام مطالعدات همزمدان و گذشدته ن اطالعات در مورد نتایج درمانی

 میباشد. ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است. 

ی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار میرود. نهایتاً موضدوع پروندده نویسدی و نحدوه نگدارش استفاده های قانونی و جنبه های حقوق

ظدارت دائمدی قدرار داشدته بررسدی و نداده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد 

 باشد.

 کمیته : دائماعضاي 
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

  کیفیت بهبود واحد مسئول 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 دبیر کمیته(پزشکی مدارک مسئول واحد( 

 و سیستم اطالعات بیمارستان اطالعات فناوری مسئول واحد(HIS) 

 نفر مطلع از امور حسابداری یک 

 یکنفر مطلع یا کارشناس آمار حیاتی 

 بیمارستان رئیس نظر با پزشک نفر حداقل یک 

 اعضاي موقت کمیته : 

 دید رئیس جلسههای درمانی و غیر درمانی به صالح-مسئولین بخش 

  وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران(کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار) در صورت 

 مسئول امور مالی 

 شرح وظایف کمیته:.
 بخشی اعتبار در پزشکی مدارک استانداردهای اجرای 

 بخشی اعتبار در اطالعات فناوری استانداردهای اجرای 

 پزشکی مدارک در ضوابط بر منطبق بایگانی نظام پایش و شده طراحی بیمارستانی فرمهای تأیید 

 بیمارستان عملکرد از ماهیانه منظم گزارشات بودن دسترس در منظور به علمی و صحیح نویسی پرونده نظام اجرای پایش 

 ها داده دقیق استخراج و آماری اطالعات از بهینه استفاده امکان منظور به اطالعات فناوری نوین اصول استقرار

 ذیریط افراد توسط بالینی های پرونده به دسترسی سطوح تعیین و بالینی های پرونده نگهداری و بایگانی اصول رعایت 

 هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:



 

 عنوان سند CO-RE-2کد سند: 
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  اخالق بالینیآیین نامه کمیته         
 

گرفت. این کمیته جایگزین کمیته پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی، کمیته  قرار بازنگری مورد 1393 سال در کمیته جلسه اولین در پزشکی اخالق کمیته نامه آیین

 عنوان رفتار حرفه ای نیز به کمیته اخالق پزشکی اضافه گردید.  95اخالق پزشکی و موازین شرعی در ضوابط فعلی ارزشیابی گردید. درسال 

متعالی انسانی، رعایت و احترام به حقوق گیرندگان خدمت، سنجش میزان رضایتمندی بیماران و های سازی هرچه بهتر ارزشهدف از تشکیل این کمیته پیاده هدف:

 .باشدهمراهان و تالش برای افزایش آن می

 اعضاي دائم کمیته :
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر 

 کیفیت بهبود واحد مسئول 

  هماهنگ کننده کمیته های بیمارستانکارشناس اعتباربخشی و مسئول 

 سوپروایزر آموزشی 

 مسئول رسیدگی به شکایات 

 مسئول حقوق گیرندگان خدمت 

 بیمارستان رابط نهاد نمایندگی 

  دبیر کمیته( بیمارستان صیانت فرهنگینماینده( 

 حداقل یک پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان 

  بیمارکارشناس هماهنگ کننده ایمنی 

 مددکار اجتماعی 

 اعضاي موقت کمیته: 
 های درمانی و غیردرمانی به صالح دید رئیس کمیتهمسئولین بخش

 شرح وظایف کمیته: 

 انطباق طرح نامه آیین در اعتباربخشی و خدمت گیرندگان حقوق استانداردهای اجرای

 نماز فریضه احیای و شرعی احکام تسهیالت نمودن فراهم

 کارکنان سطح در انسانی و اسالمی اخالق سطح اعتالی 

 اسالم مقدس شرع موازین بر منطبق درمانی تشخیصی امکانات و تجربی علوم های یافته از مطلوب استفاده زمینه در الزم رهیافتهای ارائه 

 بیمارستان محیط در اسالمی شعائر ترویج و اسالمی مناسبتهای برگزاری در بیمارستان مذهبی کانون فعالیتهای هماهنگی 

 خدمت گیرندگان رضایت ارزیابی و شکایات به رسیدگی کارآمد نظام سازی پیاده 

  .شود می بایگانی مستندات و داده جلسه تشکیل ماه هر کمیته این :توالی برگزاري کمیته

 



 

 عنوان سند CO-RE-2کد سند: 

 کمیته های بیمارستانیآیین نامه 
تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

 درمانی زنجان

مرکز آموزشی درمانی الغدیر 

 ابهر

25/01/98تاریخ ابالغ:  

20/08/99، 3شماره و تاریخ ویرایش  

20/01/00تاریخ بازنگري بعدي:   
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          کنترل عفونتآیین نامه کمیته      

بر اساس کمیته های بیمارستانی در الگوی  ، گردید می برگزار شده ادغام و ماهانه صورت به بیمارستانی های کمیته تقویم و مستمر صورت به که وبهداشت عفونت کنترل کمیته

 تفکیک و به صورت مستقل برگزار می گردد. 1391اعتباربخشی در سال 

 بیمارستان و بیماران( و ارتقاء و حفظ سالمتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی و کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ) برای :هدف

 اعضاي دائم کمیته :
 بیمارستان رئیس 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 کمیته()دبیر سوپروایزر کنترل عفونت 

 سوپروایزر آموزشی 

 و اطفال(جراحی، داخلی ) به ترتیب اولویت عفونی، نفر از پزشکان متخصص  یک 

 آزمایشگاه  مسئول 

 کارشناس بهداشت محیط 

 داخلی )به دلیل نداشتن بخش عفونی مجزا(بخش  سرپرستار 

  گزارش بیماریهای واگیر و غیرواگیر(جهت دیده وری)پایگاه مسئول 

 کننده ایمنی بیمار کارشناس هماهنگ 

  مسئول واحد خدمات 

 اعضاي موقت کمیته: 
 سرپرستاران بخش ها طبق صالحدید دبیر کمیته یا ریاست بیمارستان و یا طبق دستور کار جلسه 

 مسئول تدارکات 

 )مسئول واحد رختشویخانه )لندری 

 شرح وظایف کمیته:.
 بخشی اعتبار در عفونت کنترل های دستورالعمل اجرای 

 عفونت کنترل روشهای و ها مشی خط منظم مرور و رسانی روز به 

 برنامه بخشی اثر و بیمارستان از شده کسب عفونتهای مراقبت نظام های داده تحلیل و منظم آوری جمع

 واحدها و مدیران به بیمارستان عفونتهای اطالعات نتایج انتقال بر نظارت 

 مرتبط سازمانهای به بیمارستانی عفونتهای گزارش 

 مرتبط سازمانهای به جدید موارد و واگیر غیر و واگیر بیماریهای گزارش 

 بیمارستان در استریلیزاسیون صحیح روشهای و بیمارستانی محیطهای ضدعفونی صحیح انجام کنترل و پایش 

 عفونی بیماران از پرستاری و پزشکی مراقبتهای نحوه پیگیری و نظارت 

 ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گرددهر  توالی برگزاري کمیته:
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 بهداشت محیطآیین نامه کمیته             

 
بر اساس کمیته های بیمارستانی در الگوی  ،، گردید می برگزار شده ادغام و ماهانه صورت به بیمارستانی های کمیته تقویم و مستمر صورت به که و بهداشت عفونت کنترل کمیته 

 . تفکیک و به صورت مستقل برگزار می گردد 1391در سال اعتباربخشی 

ارتقاء و حفظ در نتیجه و  آنهاکنترل و نظارت بر اجرای صحیح اصول بهداشت محیط در بیمارستان و در میان کارکنان، بیماران و.. و تفکیک صحیح زباله ها و دفع بهداشتی  :هدف

 و... بیماران ، سالمتی کارکنان

 : اعضاي دائم کمیته
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

 کیفیت بهبود واحد مسئول 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 یکنفر از پزشکان متخصص داخلی یا عفونی بیمارستان 

 آزمایشگاه بخش مسئول  

 کنترل عفونت سوپروایزر 

 سوپروایزر آموزشی 

 دبیر کمیته(کارشناس بهداشت محیط( 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  خدماتواحد مسئول 

 کارشناس تغذیه 

 اعضاي موقت کمیته: 
 سرپرستاران بخش ها طبق صالحدید دبیر کمیته یا ریاست بیمارستان و یا طبق دستور کار جلسه 

  مسئول تاسیسات 

 مسئول رختشویخانه 

  مسئولCSR 

  حرفه ایمسئول بهداشت 

 شرح وظایف کمیته:.
 بخشی اعتبار در محیط بهداشت دستورالعملهای اجرای 

 کارکنان و نظافت فردی بهداشت بیمارستان، محیط بهداشت بر نظارت 

 ها زباله بهداشتی دفع و جداسازی نحوه بر نظارت 

 خدمات و کارکنان به ها زباله بهداشتی دفع نحوه آموزش و بهداشت آموزش 

 کارکنان تمامی برای ضروری واکسیناسیونهای انجام 

 و شان گان، البسه، ، ملحف پارچه، بهداشتی و صحیح توزیع و سازی ذخیره ،وشستش نگهداری، به مربوط مقررات دقیق اجرای بر نظارت... 

 عفونی غیر از عفونی ای پارچه اشیاء تفکیک بر نظارت 

 ایشان به الزم آموزشهای ارائه و مربوطه پرسنل توسط شوینده و کننده ضدعفونی مجاز مواد از مجاز مقدار به و صحیح استفاده نحوه بر نظارت 

 یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد ماههر  توالی برگزاري کمیته:
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  حفاظت فنی و بهداشت کار آیین نامه کمیته               
 

 

 بیمارستانی در الگوی اعتباربخشی بصورت ماهانه تشکیل گردید.و همگام با کمیته های  1391این کمیته از سال 

منابع مادی کشور درمراکز  صیانت نیروی انسانی و بهداشت کار، به منظور تامین مشارکت کارکنان ومدیران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و هدف

سالم سازی محیطهای کاری، تشکیل  سالمتی کارکنان و بیماریهای ناشی از کار، حفظ وارتقاء همچنین پیشگیری از حوادث و بهداشتی درمانی)بیمارستانها(مشمول و

 بهداشت کار درکلیه مراکز بهداشتی درمانی الزامی است. کمیته های حفاظت فنی و

 اعضاي دائم کمیته :
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر 

  کیفیتمسئول واحد بهبود 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 کارشناس بهداشت محیط 

 دبیر کمیته(مسئول بهداشت حرفه ای(  

 مسئول تاسیسات مرکزی 

 کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی 

 دبیرکمیته مدیریت خطر 

  :اعضاي موقت کمیته 

 دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار) در صورت وجود 

 کنترل عفونت سوپروایزر 

 مسئول آتش نشانی مرکز 

 آزمایشگاه بخش مسئول  

 مسولین بخش های درمانی و غیر درمانی با صالحدید رئیس جلسه 

 شرح وظایف کمیته:.
 اچرای استانداردهای ایمنی، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتباربخشی 

  آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ایتدوین برنامه 

 تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت رفع مشکالت شناسایی شده 

 اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان 

 نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان 

 برای بخش های پرخطر)اتاق عمل و..(به ویژه  تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات سالمت شغلی 

 تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار 

 تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های اجرایی حفاظتی در بیمارستان 

 .یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد ماههر  توالی برگزاري کمیته:
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 مدیریت خطر حوادث و بالیاآیین نامه کمیته            

 
 به مشابه وظایف شرح با پزشکی فوریتهای و مترقبه غیر حوادث و سوانح کمیته ، 93سال  بخشی اعتبار الگوی در بیمارستانی های کمیته راهنمای نویس پیش اساس بر

پیرو بازنگری استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی و اخذ رویکرد تقدم  95در سال . می دهد.  جلسه تشکیل ، ماهانه صورت به که داد نام تغییر بالیا و بحران کمیته

مدیریت خطر » به « بحران و بالیا» ایمنی بیمارستان، پیشگیری و کاهش خطر نسبت به پاسخ در حوادث و بالیای بیمارستانی منطبق با اسناد بین المللی  عنوان کمیته  

 ر یافت. تغیی« حوادث و بالیا

حوادث  شکیل می گردد.این کمیته به منظور آماده سازی بیمارستان برای مقابله با بحرانهای ناخواسته و مدیریت آن به منظور کاهش عوارض و تبعات ناشی از آن ت:هدف

باشد. در سطح بیمارستان نیز حوادثی از قبیل آتش می میو بالهای مختلف همیشه امنیت بشر را به مخاطره انداخته است. لذا آمادگی در جهت مقابله با این مواد الزا

کمیته ارزیابی و شناسایی خطر سوزی، شیوع بیماری های واگیر، سیل و زلزله، اختالل در کار تجهیرات،تأسیسات و... میتواند مخاطره آمیز باشد. هدف اصلی از تشکیل این 

 است حوادث و بالها و آمادگی جهت مقابله مناسب با این مواد

 اعضاي ثابت کمیته :
 بیمارستان)رئیس کمیته( رئیس 

 معاون آموزشی یا معاون درمان 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر 

 رئیس امور مالی بیمارستان 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 : اعضاي موقت کمیته
 تعدادی از روسای بخش های مختلف با نظر رئیس بیمارستان 

 اورژانسفر از پزشکان شاغل در یک ن 

 یکنفر از پزشکان یا کادر پیراپزشکی آشنا به امور،  : کمیته دبیر

 شرح وظایف کمیته:.
 نتایج ارزیابی خطر حوادث و بالیا، ارزیابی و اولویت بندی شده و اقدامات پیشگیرانه تدوین می گردد.  .1

 عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی بیمارستان اولویت بندی شده و پنج عامل اول شناسایی شده اند.  .2

 .و پنج عامل خطرآفرین شناسایی شده، تدوین می گردد.  ALL-Hazardبرنامه های پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی/ توانبخشی جهت مقابله با حوادث و بالیا با رویکرد  .3

 حادثه و جانشین های آن، شرح وظایف و مسئولیتها، نحوه فعال سازی و غیر فعالسازی سامانه تدوین و بطور منظم بازنگری می گردد.  سامانه فرماندهی .4

 روشهای اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با برنامه آمادگی و پاسخ به حوادث و بالیا تدوین شده است.  .5

 رکنان و اعضاء کمیته بر اساس نتایج ارزیابی خطر انجام می گردد. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کا .6

 گی و پاسخ به حوادث و بالیا انجام می شود. برنامه ریزی جهت برگزاری تمرین های شبیه سازی شده، مانور آتش نشانی و تخلیه در بیمارستان برای کارکنان و اعضاء کمیته در خصوص آماد .7

 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و اعضاء کمیته بر اساس نتایج ارزیابی خطر انجام می گردد.  .8

 انجام می گردد. گی و پاسخ به حوادث و بالیا برنامه ریزی جهت برگزاری تمرین های شبیه سازی شده، مانور آتش نشانی و تخلیه در بیمارستان برای کارکنان و اعضاء کمیته در خصوص آماد .9

، خرابی تجهیزات اصلی و سایر موارد( در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا HISحوادث گزارش شده بیمارستان در زمینه های )ساختمان، تاسیسات، برق اضطراری،  .10

 بررسی، تحلیل و اقدامات اصالحی طبق آن انجام می شود. 

پاسخ و بازیابی حوادث و بالیا در بیمارستان  که شامل پیشرفت برنامه عملیاتی بر اساس نتایج ارزیابی خطر، ارزیاتبی نتایج اجرای کلیه برنامه های پیشگیری، آمادگی،  .11

 رایی می شود. ه مداخله ای تدوین و اجآموزشهای ارائه شده، انجام تمرین ها جهت آمادگی بیمارستانی و منابع مورد نیاز و .. است، مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس آن برنام

 هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:

  کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 رئیس بخش اورژانس یا طب اورژانس 

 سرپرستار اورژانس 

 مسئول امور حراست یا انتظامات بیمارستان 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 )یک نفر از پرستاران آشنا به امور)دبیر کمیته 

 مسئول بهداشت حرفه ای 
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  ترویج زایمان طبیعی و ایمن آیین نامه کمیته        
 

این کمیته به دو  95گرفت. از سال  قرار بازنگری مورد 1393 فروردین در شیرمادر با تغذیه ترویج و طبیعی زایمان ترویج بر مشتمل نوزاد و مادر ایمنی کمیته نامه یینآ

تخت فعال(  100تختخوابی است)باالی  120کمیته ی ترویج زایمان طبیعی و ایمن و کمیته ی ترویج تغذیه با شیر مادر تفکیک گردید و با توجه به اینکه این بیمارستان 

 بنابراین این دو کمیته به طور جداگانه )نه همزمان( برگزار گردید. 

های الکتیو، ارتقاء مدیریت درد، پایش انطباق عملکرد بلوک زایمان از تشکیل این کمیته افزایش تعداد موالید از طریق زایمان طبیعی، کاهش میزان سزارینهدف  :هدف

 باشد.های ابالغی مرتبط و ارتقاء ایمنی مادران و نوزادان میبا دستورالعمل

 

 ضاي دائم کمیته :اع
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 معاون آموزشی یا معاون درمان 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

  کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 

 اعضاي موقت کمیته : 

 با شیر مادر کارشناس تغذیه 

 شرح وظایف کمیته:
 های سالمت مادر و نوزادبررسی شاخص -1

 های مربوطههای انجام شده از طریق سزارین با مرور پروندهبررسی علل زایمان -2

 موالید از طریق زایمان طبیعی و افزایش های انتخابی و بدون اندیکاسیونطراحی مداخالت جهت کاهش سزارین -3

 هیه نشریات آموزشی برای مادران ت -4

 تالش در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی -5

 ها و متخصصین(ارائه بازخورد مناسب به کارکنان )ماما -6

 های بیمارستانی بر اساس ضوابط بیمارستان دوستدار مادر و کودک دایت فعالیته -7

 جهت کارکنان مرتبط با مراقبت مادر و کودک و توجیه کارکنان جدیدالورودهای آموزشی در سطح بیمارستان اجرای برنامه -8

 های حمایت کننده از مادر و نوزادتالش در جهت تشکیل گروه -9

 ارسال صورتجلسات به دانشگاه به صورت فصلی -8

 هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد. توالی برگزاري کمیته:

 

 مسئولین بخش های مرتبط زنان و نوزادان 

  سرپرستار بخش اطفال 

 )رئیس بلوک زایمان )متخصص زنان 

 )رئیس بخش کودکان و نوزادان)متخصص کودکان 

 یک نفر از متخصصین بیهوشی 
 یک نفر از متخصصین زنان شاغل در بیمارستان به صالح دید رئیس بیمارستان 

 زایمان )دبیر کمیته( ماما مسئول بلوک 

 سوپروایزر مامایی 

 سوپروایز آموزشی 
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 kmcترویج تغذیه با شیر مادرآیین نامه کمیته                  
 

نیز همزمان با  KMC)کمیته  .گرفت قرار بازنگری مورد 1393 فروردین در شیرمادر با تغذیه ترویج و طبیعی زایمان ترویج بر مشتمل نوزاد و مادر ایمنی کمیته نامه ایین

این کمیته به دو کمیته ی ترویج زایمان طبیعی و ایمن و کمیته ی ترویج تغذیه با شیر مادر تفکیک گردید و با توجه به اینکه  95از سال این کمیته تشکیل می گردد(. 

 تخت فعال( بنابراین این دو کمیته به طور جداگانه )نه همزمان( برگزار گردید.  100تختخوابی است)باالی  230این بیمارستان 

بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی و نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین المللی : هدف

دات در اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان ، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخالت الزم با زمان بندی مشخص ، حفظ مستن، شیشه و گول زنک

تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع  ، مخصوص برنامه شیر مادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستانزونکن 

 آنها

 اعضاي دائم کمیته :
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 سوپروایزر آموزشی  

 : اعضاي موقت کمیته

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار) در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران 

 یک نفر کارشناس در امور زنان یا نوزادان بیمارستان : کمیته دبیر

 کمیته:شرح وظایف .
 گنجاندن مطالب آموزشی شیر مادر در برنامه آموزشی بیمارستان و آموزش کارکنان به صورت کارگاه -1

های ارائه شده به مادران مراجعه کننده بویژه جهت مشاوره های زنان و نظارت بر آموزشهای مادران در دوران بارداری و شیردهی در کلینیکنظارت بر مراقبت  -2

 هات شیردهی آنشیردهی و رفع مشکال

 نظارت بر ترخیص همزمان مادرو نوزاد -3

 فراهم آوردن تسهیالت الزم  جهت اقدامات مادرانی که شیرخوارشان در بخش بستری هستند. -4

 های دانشگاهی و کشوریهای برگزار شده از طرف کمیتههای بازآموزی و کنفرانسشرکت اعضاء در دوره -5

 های حامی مادران شیرده با کمک مادران شیرده موفقتالش در جهت تشکیل گروه -6

های مرتبط به منظور اجرای اقدامات ده گانه، نحوه آموزش مادران و ارائه رهنمودها جهت رفع بازدید و نظارت مستمر و منظم توسط یکی از اعضاء کمیته از بخش -7

 نواقص

 های انجام شده و ارسال آن جهت ارائه به دانشگاهه گزارش فعالیتتهیه گزارش کتبی توسط بازدید کننده به مسئول کمیته و تهی-8

 های دوره ای، برنامه ریزی جهت انجام مداخالت الزم با زمان بندی مشخص و نگهداری مستندات اقدامات انجام گرفتهانجام پایش -9

 ولی هر ماه هم برگزارمی شود..ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد3حداقل هر  توالی برگزاري کمیته:

 

 

 مان )متخصص زنان(رئیس بلوک زای 

  متخصص کودکان(و نوزادانرئیس بخش کودکان( 

 مسئولین بخش های مرتبط زنان و نوزادان 

 سرپرستار بخش اطفال 

 کارشناس تغذیه 

 مسئول بلوک زایمان 

 دبیر کمیته(کارشناس تغذیه با شیر مادر( 

 مددکار بیمارستان 
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 ارتقاء راهبردی خدمات بخش اورژانس آیین نامه کمیته                      
 

کمیته اورژانس بیمارستانی  قالباورژانس و کمیته تعیین تکلیف بیماران در  ،تریاژ کمیته 93بخشی اعتبار الگوی در بیمارستانی های کمیته راهنمای نویس پیش اساس بر

یین تکلیف)مدیریت در این بیمارستان کمیته اورژانس به طور همزمان با زیر کمیته های آن)تع. می دهد جلسه تشکیل ، ماهانه صورت این کمیته به برگزار می گردد.

 برگزار می گردد.تخت( و تریاژ 

باشد. مراجعه بیماران با شرایط حاد و اورژانسی به بیمارستان و ارائه خدمات تشخیصی درمانی در اسرع بیمارستان میهای ترین بخشبخش اورژانس جزء مهم: هدف

پرسنل اورژانس  های بیمارستان مجزا کرده است. تریاژ صحیح و تعیین تکلیف به موقع بیماران با حفظ اصول ایمنی جزء اصول کاربخش اورژانس را از دیگر بخش ،وقت

کند. هدف ای را جهت اثربخشی و کارایی خدمات ارائه شده در بخش اورژانس طلب می اری همه جانبهانس با دیگر بخشهای بیمارستان همکسترده اورژباشد. ارتباط گمی

حل مشکالت  یک فرصت جهت همفکری براتر جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس و ایجاد یاز تشکیل این کمیته ایجاد هماهنگی و همکاری اثر بخش

 باشد.پیش رو می

 

 

 هدف: 

 هاتسریع در انجام تریاژ و تعین سطح بیماران در اورژانس، شناسایی مشکالت انجام صحیح تریاژ و تالش در جهت رفع آن

 کمیته : دائماعضاي 
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 مدیر بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری 

  طب اورژانسمتخصص یا  اورژانسرئیس بخش 

 دبیر کمیته(سرپرستار اورژانس( 

 سوپروایزر آموزشی  

 مسئول بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  یکی از سوپروایزرهای بالینی حداقل حضور 

  مسئول مدیریت تخت(Bed Manager) 

 اعضاي موقت کمیته: 
 درمانی و غیردرمانی به صالح دید رئیس جلسه یهامسئولین بخش 

 تریاژکمیته 
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 حضور سایر متخصصین طب اورژانس 

 شرح وظایف کمیته :

 اجرای دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی در اعتبار بخشی -1

 هماهنگی و بسترسازی مناسب برای اجرای تریاژ بیمارستانی -2

 فیزیکی و تجهیزات مناسب برای اجرای تریاژ و پیگیری جهت آماده سازی آنپیش بینی فضای  -3

 تعیین پرستاران مناسب جهت بکارگیری در تریاژ -4

 هماهنگی جهت انجام آموزش پرستاران تریاژ -5

 معرفی سامانه تریاژ با سایر پرسنل مرتبط بر حسب نیاز -6

 ای استاندارد و اخذ گزارشاتنظارت بر نحوه آموزش پرستاران از طریق آزمون ه -7

 هماهنگی و نظارت کامل بر نحوه اجرای تریاژ از طریق ارزیابی منظم -8

 نظارت بر نحوه ثبت اطالعات توسط پرستار تریاژ  -9

 ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفی اورژانس -10

 های مربوط به تریاژ بخش اورژانسگیری و ارتقاء شاخصاندازه -11

 پیگیر در جهت تجهیز بیمارستان در جهت برقراری تریاژ مناسب -12

 

 

 

 های ابالغی مربوطههای کشوری و ارتقاء شاخصتعیین تلکیف بیماران مراجعه کننده به اورژانس مطابق با دستورالعمل هدف:

 کمیته : دائماعضاي 
 

 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 مدیر بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری 

 یا متخصص طب اورژانس رئیس بخش اورژانس 

 دبیر کمیته(سرپرستار اورژانس( 

 تعیین تکلیف بیمارانکمیته 
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 سوپروایزر آموزشی  

 مسئول بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  یکی از سوپروایزرهای بالینی حداقل حضور 

  مسئول مدیریت تخت(Bed Manager) 

 مسئول واحد تصویربرداری 

 مسئول واحد آزمایشگاه 

 اعضاي موقت کمیته: 
 درمانی و غیردرمانی به صالح دید رئیس جلسه یهامسئولین بخش 

 حضور سایر متخصصین طب اورژانس 

 :شرح وظایف کمیته
 ترخیص بیمار در اورژانس بیمارستانتهیه و تصویب فرآیند پذیرش و  -1

 نظارت بر نحوه حضور و عملکرد پزشکان آنکال در بیمارستان -2

 پیگیري تعیین تکلیف بیماران بستري در اورژانس بیمارستان -3

 Bed Managerاستماع و بررسی گزارش  -4

 برنامه ریزي جهت ارتقاء فرآیندهاي اورژانس بیمارستان -5

 لکرد خدمات آمبوالنس بیمارستاننظارت بر نحوه عم -6

 هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:
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 آیین نامه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی            
 

 های دستور کار با کمیته سه ادغام به توجه با .گردید ادغام پزشکیو تجهیزات  درمان دارو، کمیته قالب در درمانی رژیم و پزشکی تجهیزات درمان، و دارو های کمیته 

 .داد خواهد جلسه تشکیل ، ماهه سه فواصل به درمان و دارو و هر ماه پزشکی تجهیزات ، ها کمیته از هرکدام متفاوت،

جلوگیری از عوارض احتمالی داروئی کنترل کیفیدت و کمیدت  درمانی واین کمیته به منظور تضمین کیفیت خدمات داروئی در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات  هدف:

ل بیمارستان، تشکیل میگردد و داروها و تجهیزات و همچنین به منظور تنظیم مقررات و نظارت بر حسن تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی مورد نیاز بیماران، همراهان و پرسن

 رستان و در همه شرایط در راس اهداف این کمیته میباشد.تضمین سالمت و کیفیت کلیه مواد غذایی در بیما

 اعضاي ثابت کمیته :
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

 مدیر خدمات پرستاری 

 سوپروایزر آموزشی  

 کیفیت بهبود واحد مسئول 

 سوپروایزر کنترل عفونت 

 دبیر کمیته تجهیزات پزشکی(کارشناس تجهیزات پزشکی( 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 موقت: اعضاء 

 سه نفر از پزشکان متخصص بیمارستان 

 درمانی و غیر درمانی به  صالح دید رئیس جلسههای مسئولین بخش 

 دارو و درمان:  شرح وظایف کمیته.
 آن رسانی روز به و بیمارستانی فرموالری تدوین 

 شود داده اطالع معالج پزشک به باید و یابند ادامه نباید معینی زمان مدت از پس که داروهایی ، شونده متوقف بخود خود داروهای از فهرستی تدوین .

 اشتباه دارویی و عوارض(صحیح مصرف ها و دستورالعمل های مربوط به مدیریت دارویی) مشی خط تدوین ،

 باشد موجود بیمارستان بخشهای یا داروخانه در باید که ضروری داروهای لیست تدوین 

 باال خطر احتمال با یا پرخطر داروهای لیست تهیه 

 نیستند مرکز فرموالری جزو که داروهایی تهیه و تصویب تعیین، برای فرآیندی تهیه 

 بیمارستان سطح در ودارو درمان علمی های شیوه ترویج 

 تجهیزات پزشکی:
 مصرفی پزشکی ملزومات و تجهیزات تأمین برنحوه نظارت و بینی پیش

  پزشکی تجهیزات تعمیر و نگهداری ، وسایل از استفاده نحوه بر نظارت 

 بیمارستانی و پزشکی تجهیزات نگهداری و ایمنی و صحیح استفاده و کاربرد نحوه آموزش 

 هیزات پزشکی هر ماه برگزار میشودالبته تجشود. می بایگانی مستندات و داده جلسه تشکیل ماه سه هر کمیته این توالی برگزاري کمیته:

 معاون درمان یا معاون آموزشی 

  کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های

  بیمارستان

 کارشناس تغذیه 

 دبیر کمیته دارو و درمان(داروخانه فنی مسئول( 

 کارشناس بهداشت محیط 
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  آیین نامه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی          
ابالغ گردید و به لیست کمیته های بیمارستانی اضافه گردید. این و سپس معاونت درمان دانشگاه طی نامه ای از سوی وزارت بهداشت  95و اوایل سال  94این کمیته در اواخر سال 

 شگاه الزم االجرا گردید. کمیته جهت اطمینان از ادامه اجرای طرح تحول سالمت در راستای اقتصاد مقاومتی در بیمارستانها و سطح دان

هدای غیدر ضدروری و بده حدداقل رسداندن پروسدیجرهای هدف اصلی از برگزاری این کمتیه افزایش اثر بخشی و کارایی پروسیجرهای تشخیصی و درمدانی و کداهش هزینده هدف:

 .باشدتشخیصی و درمانی غیر شایع، گران و غیر ضروری می

 اعضاء ثابت: 
 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 بیمارستان مدیر 

  پرستاریمدیر خدمات  

 کیفیت بهبود واحد مسئول 

 معاون درمان یا معاون آموزشی 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

  اعضاي موقت کمیته:

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار) در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران 

 مورد بحث و دستور کار جلسههای بالینی بر حسب موضوع روئسای بخش 

 های درمانی و غیر درمانی با صالح دید رئیس جلسهمسئولین بخش 

 یکنفر از پزشکان یا کادر پیراپزشکی آشنا به امور : کمیته دبیر 

 شرح وظایف کمیته:.
 های بیمارستانی شامل گروه خدمات شایع و گروه خدمات نادر و گران قیمت می باشد:حیطه فعالیت کمیته

های تصویر نمایند. به عنوان مثال کاالها و یا داروهای مصرفی، درخواستها ایجاد هزینه میگروه خدمات شایع به خدماتی گفته می شود که به طور شایع در بیمارستان -1

 برداری و آزمایشات تشخیصی و نیز پروسیجرهای شایع 

ها وسیله مصرفی پزشکی گران قیمت ) مجموع قیمت وسایل شود که در آنجراحی الکتیو و غیر روتین گفته میگروه خدمات نادر و گران قیمت به پروسیجرها و یا اعمال  -2

 پزشکی مصرفی در یک عمل جراحی یا یک مداخله درمانی معادل ده میلیون تومان و باالتر( استفاده می شود. 

ست تا اطالعات مربوط به حجم مداخالت تجویز شده توسط پزشکان شاغل در بیمارستان را مورد در گروه مداخالت تشخیصی و درمانی شایع، کمیته بیمارستانی موظف ا-3

 های معمول را شناسایی و علت آن را مورد پیگیری قرار دهند.های آماری و مدیریتی، موارد خارج از بازهبررسی قرار داده و با استفاده از روش

میزان مداخالت تشخیصی و درمانی آنها از میانگین باالتر است، موارد را به همراه مستندات به صورت مکتوب به پزشکان مربوطه همچنین الزم است برای تمام پزشکانی که  -4

 ارائه و تذکرات و راهنمایی های الزم داده شود.

های مربوطه و پزشک انجام مداخالت، با دعوت از متخصصین رشتهدر گروه مداخالت درمانی نادر و پر هزینه، کمیته بیمارستانی موظف است جلسات مورد نیاز را قبل از  -5

بایست به نحوی های فنی مربوط به اندیکاسیون را بررسی و مجوز انجام مداخله را صادر نمایند. این جلسات میمتخصصی که قرار است مداخله درمانی را انجام دهد تشکیل و بحث

 در برنامه پذیرش بیماران و نیز معطلی آنان نگردد. تشکیل شود که باعث هیچگونه تاخیر یا تغییر 

-ها و مداخالت انجام شده و نتایج حاصل از آنهای بیمارستانی موظفند جلسات کمیته را ماهیانه تشکیل و گزارشی از بررسیدر گروه مداخالت تشخیصی و درمانی شایع، کمیته-6

 ها را به دبیرخانه دانشگاه ارسال نمایند.

 شود. می بایگانی مستندات و داده جلسه تشکیل ماهانه کمیته این زاري کمیته:توالی برگ 

  مسئول تجهیزات پزشکی 

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  مسئول فنی داروخانه بیمارستان 

  سوپر وایزر آموزشی 

  مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت 

  مسئول بخش درآمد بیمارستان 

 )یک نفر کارشناس آشنا به امور )دبیر کمیته 
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 مرگ و میر و عوارض آیین نامه کمیته                  
 

عوارض  و مرگ موارد ماهانه بررسی لزوم به توجه با عوارض و ومیر مرگ کمیته ، بخشی اعتبار الگوی در بیمارستانی های کمیته راهنمای نویس پیش اولین  اساس بر

 . داد خواهد جلسه تشکیل ماهانه صورت به ، مرکز در شده حادث

  .می باشد ، احیاء نوزاد و مرگ مادرماه 1-59کمیته مرگ پره ناتال و  ،های این کمیته کمیته زیر

اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل  :هدف

رض ناخواسته و پیشگیری از عوارض و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوا

 قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد.

 اعضاي ثابت کمیته :
 (، مسئول فنی و مسئول ایمنی)رئیس کمیتهبیمارستان رئیس 

 مدیر بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری 

 سوپروایزر آموزشی 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 یا معاون آموزشی درمان معاون 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

  جراحی عمومی، یکنفر از پزشکان متخصص داخلی بیمارستانیکنفر از پزشکان متخصص 

 مسئول بخش آزمایشگاه 

 یکنفر از پزشکان متخصص به عنوان آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط مرتبط 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 اعضاء موقت: 
  مسئول رسیدگی به شکایات 

 مسئول بخش مربوطه 

 و اتاق عمل بخش اورژانس مسئول 

  متخصص طب اورژانسرئیس بخش اورژانس یا 

 متخصص بیهوشی 

  مسئولین بخش های بالینی بنا به نظر رئیس کمیته 

 یکنفر از پزشکان یا کادر پیرایزشکی آشنا به امور : کمیته دبیر

 شرح وظایف کمیته:.

 اجرای استانداردهای مرتبط با مرگ و میر و آسیب شناسی در اعتبار بخشی -1

 بررسی منظم همه موارد مرگ و میر )بویژه موارد مرگ غیر منتظره(-2
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 ای عوارضبررسی دوره-3

 پیگیری موارد قانونی -4

 اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان -5

 بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان -6

 های مرتبط برگزاری کنفرانس-7

شماره  با درمانی ناخواسته وقایع وقوع خصوص در نظارتی شیوه نامه ابالغ موضوع با بهداشت وزارت درمان معاونت دستورالعمل بقمطا ماهانه مرگهای بررسی-8

 و...باید مطابق دستورالعمل های اختصاصی عمل شود(. پریناتال میر و مرگ )درمورد06/12/1396مورخه 400د29674نامه

 ((94فوت )طبق نامه معاونت درمان در اواخر سال موارد ترومایی منجر به گزارش تمام -8

  )به مرکز مدیریت خطر و حوادث و بالیای استان(برگی مربوط به موارد ترومایی منجر به فوت 3ارسال فرمهای مخصوص تکمیل و  -9

بستگی به موراد مرگ )ترومایی یا غیر منتظره در ماه دارد و . البته این توالی حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:

 ممکن است بیش از یکبار در ماه تشکیل شود(.

  .تقسیم می شود و مرگ مادر نوزاد ماهه، مرگ و میر پره ناتال،  احیاء 1-59این کمیته به زیر گروه هاي مرگ و میر کودکان 

 

 

 

 ثابت کمیته :اعضاي 
 (و مسئول ایمنی بیمارمسئول فنی  ،رئیس بیمارستان )رئیس کمیته 

  مدیر داخلی 

 مدیر خدمات پرستاری 

  مسئول واحد بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

  سوپروایزر آموزشی 

 رئیس بخش اطفال  

 دبیر کمیته(سرپرستار بخش اطفال( 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 اعضاء موقت : 

 های درمانی و غیر درمانی به تشخیص رئیس کمیته مسئولین بخش 

 سرپرستار اورژانس 

 سرپرستار بخش جراحی زنان 

 کارشناس تغذیه با شیر مادر 

 ماهه 59تا1مرگ کودکان کمیته 
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 ه:شرح وظایف کمیت

 .بیمارستان در ماهه 59تا  1 کودکان مرگ بر موثر عوامل بررسی  -1

 .بیمارستان در آمده بدست اطالعات اساس بر مصوبات تدوین -2

 بیمارستان در مصوبات اجرای ی نحوه پیگیری و نظارت -3

 ساعت در سایت معاونت درمان 24در کمتر از  ماهه 59تا  1تکمیل فرم اولیه مرگ  -4

 تکمیل پرسشنامه های مربوطه تا یک هفته-5

 ماه 6هر  شهرستان سطح در شده تصویب مداخالت مناسبتر اجرای برای میر و مرگ کاهش شهرستانی کمیته به پیشنهاد ارائه -6

 .میر و مرگ کاهش استانی کمیته به گرفته صورت مداخالت و کمیته مصوبات ساالنه گزارش ارسال -7

 ماه 3هر  ،عدم مرگبالفاصله( و در صورت ، مرگ غیر منتظرهدر صورت ماهانه) ،در صورت وجود مرگ توالی برگزاري کمیته:

 

 

 

 ها در جهت کاهش مرگ نوزادانیکپارچه سازی فعالیتهدف:

 اعضاء ثابت:

 مسئول فنی )و مسئول ایمنی بیمار(( رئیس بیمارستان)رئیس کمیته ، 

  بیمارستانمدیر  

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 سوپروایزر آموزشی 

  اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستانکارشناس  

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 )رئیس بلوک زایمان )متخصص زنان 

 )رئیس بخش کودکان )متخصص کودکان 

 رئیس بخش نوزادان 

 سرپرستار بخش اطفال 

 مسئول بلوک زایمان 

  دبیر کمیته(کارشناس مسئول بررسی مرگ پریناتال( 

  بخش سرپرستارNICU 

 پریناتالمرگ کمیته 
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 اعضاء موقت: 

 متخصص بیهوشی 

 مسئول آزمایشگاه 

 سرپرستار بخش جراحی زنان 

 کارشناس تغذیه با شیر مادر 

 ه:شرح وظایف کمیت

 مرگ پریناتال استخراج شده از نتایج بررسی و جدول نرخ مرگ بر حسب وزن و علل مرگ یهابحث و بررسی پیشنهادی مداخله  -1

 ها بر  اساس اطالعات حاصله تصویب مداخله  -2

 تعیین سطح یا بخش مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله -3

 ابالغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده -4

 تعیین مسئول پایش  اجرای مداخالت تصویب شده -5

 هرستانارائه پیشنهادات مناسب در جهت کاهش مرگ نوزادان در سطح ش -6

 

 

 

ای علل های ناموفق و تحلیل ریشهءریزی جهت افزایش مستمر میزان مهارت پرسنل مرتبط با احیاء نوزادان در جهت کاهش احیاهدف از برگزاری این کمیته برنامه:هدف

 احیاء ناموفق، ثبت اقدامات انجام گرفته در مورد احیاء موفق/ناموفق

 اعضاء ثابت:

  ))رئیس بیمارستان)رئیس کمیته، مسئول فنی )و مسئول ایمنی بیمار 

  مدیر بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 سوپروایزر آموزشی 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 ان(رئیس بلوک زایمان )متخصص زن 

 )رئیس بخش کودکان )متخصص کودکان 

 رئیس بخش نوزادان 

 سرپرستار بخش اطفال 

 کمیته احیاء نوزادان
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 مسئول بلوک زایمان 

 متخصص بیهوشی 

 مسئول بخش اتاق عمل 

  دبیر کمیته(آشنا به امور  مامایک نفر( 

 اعضاء موقت: 

 و پاتولوژی مسئول آزمایشگاه 

 سرپرستار اورژانس 

 سرپرستار بخش جراحی زنان 

 :شرح وظایف کمیته 

 بررسی میزان مهارت پرسنل در احیاء نوزاد  -1

 آموزش مهارت احیاء پایه و پیشرفته به پرسنل-2

 ثبت دقیق احیاء نوزاد طبق بسته خدمتی احیاء نوزاد-3

 نوزاد بیمارستان تقویت تیم احیاء-4

 (RCAتحلیل ریشه ای احیاء ها به ازای هر احیای نا موفق )-5

 

 

 
 

 

 

 

ایمنی مادران و هدف از تشکیل کمیته اختصاصی مذکور، بررسی خطرات تهدید کننده مادران به ویژه مادران باردار برای به حداقل رساندن این خطرات، تأمین هدف:

 است. کاهش مرگ مادر در اثر عوارض زایمان و بارداری

 اعضاء ثابت :

 *رئیس بیمارستان)رئیس کمیته(

 *مدیر داخلی 

 خدمات پرستاری*مدیر 

 *مسئول واحد بهبود کیفیت

 مرگ مادرکمیته 
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 *سوپروایزر آموزشی

 * مسئول فنی )و مسئول ایمنی بیمار( بیمارستان

 * کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 *رئیس بلوک زایمان )متخصص زنان(

 * یک نفر ماما آشنا به امور مربوطه )دبیر کمیته(

 *مسئول بلوک زایشگاه 

 * رئیس بخش اعمال جراحی

 اعضاء موقت :

 * یک نفر از متخصصین زنان شاغل در بیمارستان به صالح دید رئیس جلسه

 های درمانی و غیر درمانی به صالح دید رئیس جلسه* مسئولین بخش

 :هشرح وظایف کمیت

مراکز بهداشتی و درمانی و  پایش نحوه ارائه خدمت در  های بارداری، مرگ مادر یا وقایع بحرانی نزدیک به مرگ مادر و عملکرد کارکنان مامایی دربررسی  مراقبت  -1

 بخش زایمان و بررسی خطاهای پیش آمده جهت پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی در آینده

 بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض بارداری و زایمان   -2

 طح بیمارستان و بررسی مشکالت مربوط به آنانجام اقدامات برای مادران پرخطر در س  -3

 اتاق عمل و پست پارتوم–اتاق زایمان  –بررسی خدمات بیمارستانی شامل خدمات اورژانس بیمارستان   -4

 های خارج بیمارستانی به مادران باردارهای منظم و مستمر مطابق دستورالعمل مراقبتارائه مراقبت  -5

 ها به مراکز درمانی سطوح باالتر ن پر خطر و ارجاع به موقع آنشناسایی درست موارد مادرا  -6

 برنامه ریزی و آموزش سالیانه به کارکنان مرتبط جهت آشنایی با موارد پرخطر  -7
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 طب انتقال خونآیین نامه کمیته               

 
 خون تغییر نام و جلسات آن بصورت ماهانه برگزار گردیدانتقال طب به نام کمیته بانک خون و سپس به کمیته  1391این کمیته از سال 

صیه های الزم به منظور رسیدگی علمی به تمام موارد انتقال خون که در بیمارستان انجام می شود و برای استفاده بجا از خون و فرآورده های آن و انجام توب:هدف

 باشد.های مربوطه میگیری شاخصو اندازه خوندر امر انتقال پزشکان و همچنین آموزش کادر پزشکی بیمارستان 

 اعضاي ثابت کمیته :

 رئیس کمیته(بیمارستان رئیس( 

 مدیر بیمارستان 

 پرستاری خدمات مدیر 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 )مسئول هموویژوالنس مرکز)سوپروایزر آموزشی 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان  

  هماهنگ کننده ایمنی بیمارکارشناس 

 معاون درمان یا معاون آموزشی 

 دبیر کمیته(و بانک خونآزمایشگاه  بخش  مسئول( 

 مسئول فنی آزمایشگاه 

 اعضاء موقت: 
 حداقل یکنفر از هر یک از گروه پزشکان متخصص جراحی و داخلی بیمارستان 

 یک نفر از متخصصین طب اورژانس 

  یک نفر از متخصصین بیهوشی 

 وظایف کمیته:شرح .

 بخشی اعتبار در خون انتقال طب های استانداردهای اجرای 

 امکان صورت در مصرف تعدیل و مصرفی میزان پایش منظور به خونی های فرآورده و خون ترانسفوزیون و درخواست موارد گزارش 

 بیمارستان در خونی های فرآورده و خون انتقال ناخواسته عوارض بررسی 

 خون انتقال عوارض دهنده کاهش مداخالت اجرای و تصویب 

 ن خو انتقال طب زمینه در کارکنان آگاهی و دانش سطح ارتقاء 

 حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد :توالی برگزاري کمیته
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  ارتقاء سالمت اداریآیین نامه کمیته           
 
 

سالمت اداری دانشگاه مبنی بر تشکیل کمیته سالمت اداری در واحدهای تابعه آن،مقرر شدکمیته هر ماه مصوبه شانزدهمین کمیته با توجه به 

 یکبارتشکیل گردد.

 : ریشه یابی و کاهش موارد شکایات و ارائه بهترین خدمات در حد امکانات بیمارستان به کلیه بیماران و همراهان و کمک های مالی از طریقهدف

 .بیمارستانی از جمله اهداف این کمیته می باشدموسسات خارج 

 اعضاي ثابت کمیته :
 بیمارستان رئیس 

 بیمارستان مدیر 

 پرستاری خدمات مدیر  

 آموزشی سوپروایزر 

 مسئول واحد بهبود کیفیت 

 کارشناس اعتباربخشی و مسئول هماهنگ کننده کمیته های بیمارستان 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  دبیر کمیته رسیدگی به شکایات(رسیدگی به شکایاتمسئول( 

  مددکار 

   دبیر کمیته طرح تکریم(حقوق گیرندگان خدمت مسئول( 

 مسئول واحد صیانت فرهنگی 

 اعضاء موقت: 
 تعدادی از روسا و مسئولین بخش های اصلی بیمارستان با نظر ریئس بیمارستان 

 مسئول حراست شبکه 

 شرح وظایف کمیته:

 شکایات:رسیدگی به 
  پرستاری، مدیریت و یا واحدها و بخش های مختلفدریافت شکایات کتبی ارسالی از دفتر 

  بررسی و تکمیل اطالعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی 

 ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط 

 ارباب رجوع بررسی شکایات واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونی به 

 .ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصالح دیگر ) نظیر نظام پزشکی و ... ( می باشد 

  در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش واحد یا بخش مربوطه در صورت نیازمراجعه به 

 ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 

 در رابطه با شکایات و شبکه بهداشت دانشگاه پاسخ به استعالم واحدهای دیگر 

 ط با شکایات درمانیتبشرکت در جلسات مر 
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 تهیه گزارش عملکرد واحد رسیدگی به شکایات 

 طرح تکریم ارباب رجوع:

 اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوط به حقوق گیرنده خدمت 

  مراجعین و سالن انتظار اورژانس و همه بخش ها)به جز بخش های ویژه طبق سنجه های اعتباربخشی( و واحدها در معرض دید منشور حقوق بیمار نصب 

   مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم بازنگری و اصالح 

 گیرندگان می شود ه موجب رضایت خدمتوکارهای الزم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان ک ایجاد ساز. 

  پیگیری رضایت بیماران از خدمات ارائه شده و ... پس از ترخیص به صورت تلفنی 

 از اسراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری 

 طبق سنجه های اعتباربخشی(کمیته و به واحد بهبود کیفیت ارائه گزارش آن پس از آنالیز نتایج در ماه( 3)هر بیماران به صورت فصلینظر سنجی از  اجرای( 

  طبق سنجه های اعتباربخشی(ماه و ارائه گزارش آن پس از آنالیز نتایج در کمیته و به واحد بهبود کیفیت 6اجرای نظرسنجی از همراهان هر( 

  راستای طرح تکریمو پیگیری همه جانبه با مسئولین در جهت برگزاری کالس های آموزشی در  همکاری  

  در بدو پذیرش درباره تعرفه های هتلینگ، میزان پوشش بیمه ها و خدمات ارائه شده در این مرکز از طریق پمفلت های آموزشی یا جعین به مرااطالع رسانی

 نصب آنها در مقابل واحد پذیرش

  ...برگزاری آموزشهای الزم درباره طرح تکریم و 

 مددکاري:
  پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپائی با توجه به مشکل درمانی واجتماعی وتشخیص نوع بیماری آنها وهماهنگی با پذیرش 

 رستان و تماس با تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل ومشکالت اجتماعی ، اقتصادی ،خانوادگی، روانی ودرمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشهای بیما

 مذاکره با بیماران سایر کادر درمانی و بیمار و پزشک و

 کمیته امداد  -اجتماعی در رابطه با مشکالت بیماران بستری وسرپائی ) مخصوصاً صعب العالج ( ) هالل احمر ، آموزشی وتماس با موسسات درمانی، بهداشتی– 

 مخصوصاً بازنشستگان( –بیمه دانا 

 های درمانی در موقع ترخیص، تخفیف به آنها و پر کردن فرم مدد برگ و لیست کردن فرمها در آخر  حل مشکل پرداخت هزینه بررسی وضعیت مالی بیماران و

 هرماه

 که به درمان خاص نیاز دارند. نقل وانتقال بیمارانی تماس با سایر واحدهای درمانی جهت هماهنگی در 

 حل مشکالت بیماران بمنظور نیاز مانی وکسب اطالعات مورددر مراکز بهداشتی و یا ارائه گزارش واطالعات به مقامات مسئول بیمارستان و 

 خصوصاً نهادهای مختلف برای کمک به حل مشکل بیماران ،رفاهی و استفاده از منابع اجتماعی شناسائی و 

 هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد توالی برگزاري کمیته:

 


