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 اهمیت کمیته هاي بیمارستانی

کمیته هاي بیمارستانی بازوهاي مشورتی و تصمیم گیري رئیس ، مدیر و تیم مدیریت اجرایی بیمارستان می باشند و بعنوان اتاق  

کمیته ها اتاق فکر یک بیمارستان و عاملی براي  .بیمارستان نقش بسزایی دارند فکر بیمارستان محسوب می شوند و در اداره موفق

کمیته ها تشکیل همفکري ، هم اندیشی ، هم دلی ، ارائه پیشنهادات  و انتقادات ، بازتاب فعالیت هاي بیمارستان  به شمار میروند. 

و باعث ایجاد گردش اطالعات و درك متقابل بین  فرهنگ مدیریت مشارکتی و کارگروهی در حل مشکالت را ترویج می دهند، 

 یک تمشکال شناساییو  تعیین ايبر رتمشوو  يهمفکر ت،جلساو  کمیتهها تشکیل سساا .کارکنان و مدیران ارشد می گردند

 ستمرم يپیگیر همچنینو  نمازسا یا مجموعهآن  تقوو  ضعف طنقا به توجه با تمشکال فعر ايبر رکاراه  بهترین ئهارا ،مجموعه

 کمیتهها يعضاا کلیه ريهمکاو  مهتماا مندزنیا مهم مرا ینا بخش ثرا منجاا که ستا بدیهی. میباشد نظر ردمو نتیجه لحصو ايبر

 رشدهد ئهارا تخدما  کمیو  کیفی تقاار ايبر پزشکی زشموو آ نمادر شتابهدوزارت  يسیاستهااز  یکی. میباشد

 و منسجم فکر قتاا یک دیجاا کمیتهها تشکیل مهم افهداز ا یکی. میباشد ستانیربیما يکمیتهها ازيندراه ا مانیدر شتیاکزبهدامر

 نستاربیما ختصاصیو ا کلی افهدا لحصو جهتدر  ستانیربیما يفعالیتها هماهنگیو  ماندهیزسا ي،یزربرنامه ايبر متخصص

 .ستا جمعی دخرو  يهمفکراز  دهستفاا با

 قوانین عمومی کمیته ها

نقش کمیته هادر بهبود کیفیت خدمات درمانی و تسریع در روند حل مشکالت و رفع نواقص ، توجه به قوانین و بالحاظ اهمیت 

 آیین نامه کمیته ها و عمل به انها گامی است در رسیدن به اهداف و رسالت بیمارستان.

 رعایت نظم و احترام به حقوق دیگران 

 سائل غیر مرتبط توجه به محدودیت  زمانی و پرهیز از پرداختن به م 

 حضور مستمر و به موقع  اعضاء در جهت رسیدن به نتایج و راهکارهاي پربارتر 

 .حضور اعضاء در جلسات طبق برنامه تنظیمی ابالغی الزامی است 

 تدوین شرح وظایف کمیته طبق دستورالعمل وزارت متبوع و ابالغ به اعضاء به همراه حکم ابالغی 

  خلیدا مهنا یینآ دمفا به عملو  عطالا 

 ستانیربیما يکمیتهها ردمودر  بخشی رعتباا تماالزا زيسا هپیاد 

 نهمزما رطو به نستاربیما خلیدا مدیرو  ئیسر رحضو معد رتصودر  کمیته لغو 

 ستا تمدید قابل جلسه ئیسر یدد حصال با که دبو هداخو ساعت 2  کثراحد جلسه نماز تمد. 

  تمامیدر  باید ربیما یمنیا هکنند  هماهنگ سشنارکاو  کمیتهها هماهنگی لمسئو ،کیفیت دبهبو فترد لمسئو ،جلسه ئیسر 

 باشند شتهدا رحضو کمیتهها تجلسا

 (.ندارندرأي  حق مدعو ادفرا)میباشد جلسه ثابت يعضااز ا نیمیو  جلسه ئیسر فقامورأي  ممستلز تمصوبا تصویب 

 راساس دستورالعمل کمیته هاي بیمارستانی وزارت متبوع ) شامل ارستان بتنظیم برنامه سالیانه و ماهانه تشکیل کمیته هاي بیم

:تاریخ جلسه /نام کمیته / اعضاي شرکت کننده/ ساعت شروع جلسه و ..( باهماهنگی دبیران جلسات  ، و ابالغ آن به اعضاء یک 

 هفته قبل از شروع هر ماه توسط مسئول کمیته هاي بیمارستان
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 رم تایید شده کمیته هاي بیمارستانی براساس الگوي اعتباربخشی که توسط مسئول بهبود صورت جلسات کمیته میبایستی در ف

 کیفیت تنظیم شده ،  توسط دبیر کمیته مربوطه تکمیل گردد.

  مورد نظر  به افرادت بر حسب دستور کار جلسه ، ها در جلسادر صورت نیاز به حضور افرادي به غیر از اعضاي اصلی کمیته

 جلسه ابالغ گردد.یک هفته قبل از 

 (طبق فلوچارت کمیته ها بزرگی یا اندازه کمیته ها باید مشخص شوند ) تعداد اعضاي آن 

  دستور کار جلسات کمیته  به پیشنهاد مدیریت و یا واحد بهبود کیفیت  ویا دبیر کمیته باتوجه به مشکالت موجود مرتبط تعیین

 گردد.

 ن می شود که وظیفه گزارش و رسانیدن ارتباطات الزم را به افراد انجام دهد. در این خصوص یک نفر بعنوان دبیرکمیته تعیی 

  جلسات و نشستها باید آغاز و پایان داشته باشد همیشه بموقع شروع شود و بموقع پایان یابد زمان شروع و پایان جلسات باید از

 قبل اعالم شود.

 ثبت و به استحضار ریاست کمیته رسانده شود  هماهنگی کمیته هاشرکت کننده در جلسه باید توسط مسئول  حضور و غیاب افراد

براي افرادي که حضور فعال وداراي افکاري خالق و نظراتی سازنده باشند به آنها پاداش هاي نیک تعلق و براي غائبین بدون عذر 

 موجه تنبیهات در نظر گرفته می شود.

  اوب در طول سال می باشد.جلسه متن 3جلسه متوالی یا  2غیبت مجاز هر عضو اصلی 

  جلسه یاستر تشخیص باجدید  عضو تعیین جهت زمال يسیهاربر ،لیامتو جلسه3  رتصو به ثابت يعضاا غیبت رتصودر 

 د.دمیگیر منجاا

  ر صورت عدم حضور باعلت موجه ، غیبت  محسوب نخواهد شد) مانند مرخصی هاي استعالجی که به تایید  ریاست د

 ، ماموریت ها ، حضور در جلسات وزارت متبوع و ...( بیمارستان رسیده باشد

  وظایفی که براي اعضاي کمیته ها در جلسات تعیین میشود باید بین اعضا تقسیم شود و اختیارات الزم جهت انجام آن داده شود

 )زمان اجراي انجام وظایف بایستی مشخص باشد و از فرد مسئول بازخورد گرفته شود(

  انجام شودباید تشکیل و بطور مستمر و مؤثر فعالیت و فرعی ته اصلی کمی 16در بیمارستان .  

  ساعت قبل از شروع جلسه عدم حضور خود را به دبیر جلسه اعالم نمایند. 24اعضاء موظف هستند 

  رسمیت پیدامی کند.تعداد اعضا اصلی  یکحضور نصف بعالوه جلسات کمیته هاي بیمارستانی با 

  ایست حداقل یک مصوبه وجود داشته باشد.در هر جلسه کمیته می ب 

 .تمامی اعضاي کمیته در اجرا و پیگیري مصوبات مشارکت داشته باشند 

  ماه  3هر  فصلیبصورت کمیته سنجش و پایش کیفیت بر عملکرد تمام کمیته هاي بیمارستان نظارت خواهد داشت و ماهیانه یا

ا به ریاست لسات برگزار شده ، تعداد مصوبات اجرا شده و نشده  ر، خالصه مصوبات ، تعداد ج عملکرد کمیته ها  یکبار 

 ش  و در جلسه تیم اجرایی مطرح می نماید.بیمارستان گزار

  ها کمیته اهداف

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

 ید جمعساس خرابر  يریگ میفرهنگ تعامل افکار با تصم جادیا 
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 مارستانیب تیریبخشها/واحدها و مد نیمسئول نیارتباط ب جادیسهولت در ا 

 جهت رفع آنها يو همفکر يو همکار مارستانیت بالمؤثرتر مشک ییشناسا 

 یمنظم و مستمر درون یابیو ارزش یمارستانیخدمات ب تیفیروند ارتقا ک يریگیپ 

 ت موجودالمشک لیدل یابی شهیارتباط و ر جادیا 

 یو اختصاص یبه اهداف کل لیدر ن مارستانیب یو توان مال یانسان يرویاثربخش به ن یهجهت د 

 وزارتخانه( و دانشگاه) دستی باال سازمانهاي انتظارات به مثبت پاسخ 

 

   ییاجرا مدیریت تیمو  کمیتهها سایر با تعامل هنحو

 :  ستا هشد هندیشیدا یلذ اتتمهید ییاجرا مدیریت تیمو  مختلف يکمیتهها بین مؤثرترو  ترراکا تعامل جهت

 کمیته يبیرد بر وهعال میکند  یفاا کمیتهها اريبرگز یطاشر تعییندر  مهمی نقش عموماً که کیفیتو  پایش کیمته بیرد 

 .  دبو هدامسمرثمرخو کمیتهها بهتر هرچه تعاملدر  مرا ینا. میباشد کمیتهها یگرد اريبرگزو  هماهنگی لمسئور، مذکو

 کمیته بیرد ،کمیتهها هماهنگی لمسئوآن،  بیرو د هشد گرفته نظردر  کمیته یک انعنو به نیز ییاجرا مدیریت تیم تجلسا 

 طتباو ار تعامل مسئولیتها ینا همپوشانی رودمی رنتظاا.میباشد  نیز کیفیت دبهبو فترد لمسئوو  کیفیت سنجشو  پایش

 . هدد یشافزرا ا ستانیربیما يکمیتهها بین

  سایر با مهم کمیته ینادواري ا همزمانی سبب(ییاجرا مدیریت تیم کمیته) ییاجرا مدیریت تیم تجلسا ياهفته لیاتو 

 .  شد هداخو بیشتر تعامل نتیجهو در بیماستانی يکمیتهها

 اتتغییر خرینآ سساابر هاآن ظایفو حشر توجیه جهتدر  کمیتهها انبیرد تمامی ايبر توجیهی هگارگا اريبرگز 

    بخشیرعتباا يهااردستاندا

 عفونت لکنترو  محیط شتابهد نظیر مرتبط يکمیتهها نهمزما اريبرگز  

   حفاظت فنی و بهداشت کاربرگزاري همزمان کمیته هاي نظیر مدیریت خطر حوادث و بالیا و 

  ییاجرا مدیریت تیم به تمصوبا نشد ییاجرا معد یا نشد ییاجرا نتایج ئهارا 

 

 ها تهیکم میتقو

ها و اعضاء  تهیکم رانیدب مرکز، استیمورد توافق با ر يبا توجه به روزها یو اعتباربخش تیفیدفتر بهبود کسال  يابتدا در

 .  دینما یغ مالاب ها تهیکم رانیدب هیو آنرا به کل دینما یم کسالهی میتقو هیاقدام به ته يدیکل

  کمیته رئیس وظایف مهمترین

 جلسه کار دستور از صیانت 

 جلسه در مرجج وهر و پراکندگی از ممانعت و شده مطرح موضوعات به دهی جهت جلسه، زمان مدیریت 

 اعضا کلیه مشارکت جهت مدبرانه تالش 

 بحث در شدن غرق از پرهیز 

 اضطراري موارد براي سریع و مناسب گیري تصمیم 

 جهت تصویب راهکار هاي مناسب و شده مطرح باحثم بندي جمع 
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 اعضاء کلیه با عادالنه تعامل  

 جمعی خرد اساس بر گیري تصمیم به عمل و محوري خود از یزپره 

 مصوبات شدن اجرایی جهت مناسب همکاري و پشتیبانی 

 

 کمیته ها کننده هماهنگ مسئول وظایف شرح

 بیمارستان جاري فعالیتهاي بر منطبق بیمارستانی کمیتههاي جلسات برگزاري زمانبندي جدول تنظیم 

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

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

 بیمارستانی هاي کمیته جلسات در تمامی حضور  

 بیمارستانی هاي کمیته عملکرد مجموعه نهایی بندي جمع 

 کمیته دبیر وظایف رینمهمت

  زمانی داده شدهتدوین دعوتنامه جلسه و فراخوانی  اعضا منطبق بر تقویم 

 مقرر زمان در شرکت جهت اعضا کلیه با تماس 

 تدوین دستور کار جلسه منطبق برمصوبات  جلسات  قبل و  شرح  وظایف  ابالغی کمیته  

 گزارش حضور اعضاء کمیته به مدیر ارشد بیمارستان 

 و به روز رسانیجدول پیشرفت مصوبات و ارسال ماهانه آن به  ندي پیگیري مصوبات و ارائه در هر جلسهجمع ب

 مسئول کمیته هاي بیمارستان

 ه  در جلسات با دستور کار و زمانبندي جلسه ربوطهدایت مجموع بحث هاي م 

  وبایگانی آن. تهیه صورتجلسه کمیته و اخذ امضاء حاضرین در جلسه 

  ساعت پس از تشکیل  48الکترونیک صورت جلسات کمیته به مسئول کمیته هاي بیمارستان ، حداکثر تا ارسال فایل

 جلسه

  ساعت پس از تشکیل جلسه 48ابالغ مصوبات هر جلسه به مسئولین اجرایی ظرف 

  ر کمیته بیمارستان جهت تعامالت درون سازمانی در اجراي مصوبات و یا ارجاع به سایکمیته هاي  مسئولهماهنگی با 

  در بازه زمانی مشخص شده اجراي مصوبات کمیته و پیگیري  پایش 

  ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبلی در جلسه بعدي کمیته ) قرائت گزارش علل عدم انجام مصوبات با بخشی از

جلسه  آن ، مراحل پیشرفت یا عدم پیشرفت کار در خصوص مصوباتی که در مدت طوالنی قابل اجرا هستند در هر

 الزامی می باشد(.

 اعضاء فیوظا نیترمهم

 تهیجلسات کم هیبه موقع ، شرکت فعال، منظم و بموقع در کل حضور 

 جلسات کمیته هافعال در  مشارکت 

 مرتبط با موضوع ریاي غ هیو حاش یخروج از دستور کار و مطالب جانب عدم 

 شده تعیین اهداف پیشبرد جهت تهیرکمیو دب سیو همکاري با رئ مساعدت 
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 یانجام مطالعه جهت اظهار نظر کارشناس ازیصورت ن در 

 ابالغ اعضاء 

 .اعضا کمیته ، دبیر کمیته و رییس کمیته با حکم رییس بیمارستان انتصاب می گردند 

  ، موجود می باشد. نزد دبیر کمیته مربوطهو ابالغ  اعضاء نزد مسئول کمیته ها واحد بهبود کیفیت 

 یته ها بصورت الکترونیکی به بخشها و واحدها ارسال می گردد.رونوشت ابالغ دبیران کم 

 

 ها کمیته در اعضاء دعوت هاي روش

 اعضاء براي جلسه تشکیل از قبل روز دو حداکثر و کتبی دعوتنامه 

 ها آن در جلسه دستور درج و پیامک طریق از اعضاء از دعوت 

  جلسه اي باهمان  داز  تاریخ کمیته برگزار نشده ، میبایستهفته بع 2به هردلیلی که کمیته برگزار نشود، حداکثر بمدت

 دستور جلسه قبلی برگزار گردد.

  دبیر کمیته می بایست باتوجه به دستور کار جلسه ، افرادي را که در آن امر صاحب نظر می باشند ، پس از تایید رییس

 کمیته و مسئول کمیته هاي بیمارستان دعوت نماید.

 

 جلسات قسواب مستندسازي هنحو

 دبیران تمامی اختیار در و کرده طراحی را استاندارد صورتجلسه فرم یک بخشی اعتبار الزامات اساس بر کیفیت بهبود دفتر مسئول

 به صورتجلسه فرم در را نیاز مورد نکات و مصوبات است موظف کمیته دبیر هرجلسه، اتمام از پس .میدهد قرار ها کمیته

 ریاست امضاء به را صورتجلسه نهایت در و کرده تهیه غیاب حضور فرم در را اعضاء امضاء و کند ثبت خوانا و دستی صورت

 صورتجلسه از الکترونیکی فایل تهیه به موظف کمیته دبیر ساعت48 از بعدرا  شده نوشته مستندات کمیته دبیر .برساند بیمارستان

 در اصلی نسخه بیمارستانی ، مسئول واحد بهبود کیفیت نماید . ومذبور باشد. و فایل الکترونیکی آنرا تحویل مسئول کمیته هاي 

 .باشد می آنها اجرایی ضمانت و مصوبات مؤید صورتجلسات در بیمارستان ریاست امضاء وجود .بود خواهد کمیته دبیر اختیار

 

 مصوبات پیگیري نحوه

 و اقدام مسئول و بود واهدخ )اجرایی مدیریت تیم تهکمی استثناي به ( کمیته همان دبیر ها کمیته مصوبات تمامی پیگیري مسئول

 شدن عملی جهت است موظف کمیته دبیر .شد خواهد مشخص افراد، اختیارات و وظایف حیطه به توجه با آنها کردن راییاج

 از صلحا نتایج بعدي جلسات یا جلسه در و دهد انجام را مستمر و الزم هاي پیگیري شده، تعیین زمانی محدوده در مصوبات

 اجرایی تیم و کند ارائه اجرایی مدیریت تیممسئول واحد بهبود کیفیت گزارش و در   رابه مصوبات شدن اجرایی میزان و پیگیري

 .دهد انجام را الزم اصالحی اقدام نیاز درصورت
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 هاي بیمارستانیکمیته
 

 
 

 

 

 

 

تیم مدیریت 
اجرایی

کمیته  کارکنان

کمیته سنجش 
وپایش 

بهبودکیفیت

کمیته دارو ، 
درمان  و تجهیزات 

پزشکی

کمیته اخالق 
پزشکی

کمیته مدیریت 
اطالعات سالمت 

وفناوری اطالعات

کمیته حفا ظت 
فنی وبهداشت 

کمیته ایمنی  مادر کار
و نوزاد  و ترویج 
تغذیه با شیر مادر

کمیته بهداشت  
محیط

کمیته کنترل 
عفونت 

بیمارستانی  

کمیته مرگ و میر ، 
عوارض ، آسیب 
شناسی و نسوج

کمیته بحران 
وبالیا

کمیته اورژانس 
بیمارستانی

کمیته طب انتقال 
خون

کمیته  اقتصاد 
درمان و دارو

کمیته خطاهای 
درمانی
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 ها زمانی برگزاري کمیته فواصل

 

 

 

 

 

 

 دبیر کمیته فواصل زمانی نام کمیته ردیف

 مسئول نظارت بر درمان ماهانه تیم مدیریت اجرایی ) هیئت مدیره( 1

 کیفیت مسئول واحد بهبود ماه یکبار 2هر  کمیته سنجش و پایش بهبود کیفیت 2

3 
کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 

 اطالعات
 مسئول مدیریت اطالعات سالمت ماهانه

 سوپروایزر کنترل عفونت ماهانه کمیته کنترل عفونت 4

 کارشناس بهداشت محیط ماهانه کمیته بهداشت محیط 5

 ی بیمارکارشناس هماهنگ کننده ایمن ماهانه کمیته مرگ ومیر ،عوارض و اسیب شناسی 6

 مسئول آموزش تغذیه باشیر مادر هر سه ماه یکبار کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر 7

 کارشناس بهداشت حرفه ای هر سه ماه یکبار کمیته بهداشت حرفه ای 8

 مدیریت خطر حوادث و بالیا کارشناس ماهانه کمیته مدیریت خطرحوادث وبالیا 9

 سرپرستار بخش اورژانس ماهانه ران وتریاژکمیته اورژانس وتعیین تکلیف بیما 10

 مسئول فنی داروخانه ماهانه کمیته دارو وتجهیزات پزشکی 11

 نظارت بر درمانمسئول  ماهانه کمیته اقتصاد دارو و درمان 12

 گیرنده حقوق خدمتمسئول  هرسه ماه یکبار کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای 13

 مسئول واحد بانک خون سه ماه یکبارهر  کمیته طب انتقال خون 14

 مسئول واحد بهبود کیفیت ماه یکبار 2هر  ونظام پیشنهادات کمیته کارکنان 15

 هرسه ماه یکبار کمیته خطاهای درمانی 16
کارشناس هماهنگ و  مسئول مدیریت خطا

 کننده ایمنی بیمار
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 تیم مدیریت اجرایی – 1

 

 

 

 

 ترکیب اعضا

 

 س کمیته ( رئیس بیمارستان ) ریی .1

 بیمارستان مدیریت .2

 کارشناس نظارت بر درمان ) دبیر کمیته ( .3

 مدیر خدمات پرستاري .4

 مسئول واحد بهبود کیفیت  .5

 بیمار کارشناس هماهنگ کننده ایمنی .6

 سوپروایزرآموزشی   .7

 رئیس امور مالی  .8

 رئیس امور اداري .9

 مسئول فناوري اطالعات .10

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 

  ضحو وا فشفا رتصو به نستاربیما نکال يخطمشیهاو  سیاستها .1

  مناسبو  لوقب قابل اردمو تصویبو  ییاجرا مدیریت تیم به هشد ئهارا داتپیشنهاو   برنامهها سیربر .2

  ستیداالبو  ناظر يهانمازسا راتمقرو  نیناقو طبق بر نستاربیما دعملکر قنطبااز ا نطمیناا کسب .3

 یخلدا يییننامههاو آ ختصاصیو ا نکال افهدا اب نستاربیما دعملکر قنطبااز ا نطمیناا کسب .4

 قانونی مجوزهاي براساس بیمارستان فعالیت و مجاز پزشکان بکارگیري از اطمینان حصول .5

 مصوب هاي برنامه انجام جهت منابع تخصیص و تامین از اطمینان حصول .6

 هگیرند يحیطه رچهادر  سالمت ءتقاو ار يپیشگیر جهتدر  يیزر برنامه تمااقدا ايجراز  ا نطمیناا .7

 جامعه شدار مسئولین با کترمشا طریقاز  جامعهو  نستاربیما محیط ن،کنارکا ،خدمت

 محیط زيسا سالمو  حفظ جهتدر   هشد يیزر برنامه تمااقداز ا نطمیناا کسب .8

 فشفا رطو بهدر ان  راتختیاو ا مسئولیتها ح،سطو ،بطروا که مانیزسا رساختا دجواز و نطمیناا کسب .9

 .باشد مشخص

 سعهتوو  زشموا ،نسانیا وينیر بجذ ب،نتصاا جهتدر  مناسب يبرنامهها دجواز و نطمیناا کسب  .10

 مستمر

  نستاربیمادر  مالیو  نسانیا ،فیزیکی منابع بهینه دهستفااز ا نطمیناا کسب .11

  نستاربیما خلیدا ییننامهو آ لعملهاراستوو د سیاستها ساالنه ينگرزبااز  نطمیناا کسب .12

  نستاربیما ساله 5-3 تژیکاسترا برنامه ینوتد .13

 آن  دمفااز  نکنارکا عطالوا بخشها تمامیدر  نستاربیما سالتر نشر .14

  نستاربیما نکال افهدا به نیل جهتدر  بخشها زنیا ردمو منابه تخصیص .15

 یمنیا و تخدما کیفیت ءتقاار نشد ییاجرا جهتدر  نستاربیما عملیاتی يبرنامهها ايجرا بر رتنظا .16

  ربیما

  زنیا ردمو صالحیا تمااقدا منجاو ا ديعملکر يشاخصها تحلیلو  تعیین رب رتنظا .17

 يبخش رعتباا يهااردستاندا زيسا دهپیا جهتدر  زمال تمااقدا منجااز ا نطمیناا کسب .18

 کارکنان و آنها خانواده/بیماران به بیمارستان مسئوالن و مدیران بودن پاسخگو و اطالعات جریان شفافیت .19

 واصله گزارشات و  میدانی هاي بررسی با

 عملکردي نتایج تحلیل بر مبتنی و مدون  بصورت مرکز مدیریتی تصمیمات اخذ .20
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 شده نجاما  اقدامات اثربخش بر نظارت و بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس و ایمنی مسئول تعیین .21

 ماهه یک زمانی فواصل در آنها توسط

 اصالحی داماتاق انجام بر  نظارت  و ریزي برنامه و جلسات در نتایج طرح ، مدیریتی بازدیدهاي اجراي .22

 مربوطه

 و نهاآ کمی و کیفی هاي شاخص ارتقاء جهت گذاري هدف و بیمارستانی هاي کمیته عملکرد بر نظارت .23

 مقتضی تصمیمات اخذ و ها کمیته از واصله گزارشات بررسی  و اصالحی اقدامات تعیین

  پیمانکاران عملکرد و التیمعام و مالی قراردادهاي عقد نحوه بر نظارت .24

  مرتبط مقررات و قوانین براساس بیماران پرداختی میزان نظارت و اجرا ریزي، برنامه .25

 .پزشکی تجهیزات و دارو درمان، و دارو هزینه  ریزي برنامه و ارزیابی .26

   ازيس صمیمت در آنها از استفاده و مربوطه شاخصهاي تدوین و اصلی فرایندهاي مستمر مدیریت و تعیین .27

 برون احدهايو جمله از بیمارستان واحدهاي و ها بخش کلیه در آنها اساس بر اصالحی اقدامات انجام و

 شده سپاري

 تیم جلسات در فرآیند صاحبان مشارکت با فرآیندها بازنگري /کیفیت بهبود برنامه تدوین /اصالحی اقدام .28

 اجرایی مدیریت

 و فیتکی بهبود مسئول توسط اي برنامه و ،عملکردي اصلی فرایندهاي شاخصهاي پایش نتایج گزارش .29

 آنها اساس بر اي مداخله و اصالحی اقدامات انجام

 بهبودکیفیت/عملیاتی هاي برنامه اهداف تحقق و پیشرفت میزان بازنگري و ارزیابی .30

 ینیبال ملکردع و ها برنامه پیشرفت از اطمینان بمنظور عملکردي و اي برنامه ي ها شاخص پایش و تعیین .31

 واحدها بالینی غیر و

  تبطمر کیفیت بهبود برنامه/اصالحی اقدام  اجراي و بهبود، فرصتهاي و جاري مشکالت شناسایی .32

  پژوهشی و آموزشی هاي فعالیت مدیریت .33

 ماهه سه حداقل هاي دوره در  مرکز عملکرد گزارش بررسی .34

ی به صورت خطرات موجود بایست تیم مدیریت اجرایی به منظور ارتقاي فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی .35

 ماهیانه از تمامی بخش هاي بیمارستان بازدید ایمنی انجام دهد.

الزم را انجام دهد و  مسئول بهبود کیفیت بایستی نسبت به تهیه برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان اقدام .36

ورت فصلی صباشد و به  بر اجراي آن جهت دستیابی به اهداف استراتژیک پایش و نظارت کافی را داشته

 گزارش از پیشرفت برنامه  به تیم مدیریت اجرایی ارایه نماید.

ود در قالب تمامی بخش ها و واحدهاي بیمارستان بایستی نسبت به تهیه برنامه بودجه طبق نیازهاي خ .37

 اقدام الزم را انجام دهند. هرسالبرنامه عملیاتی تا قبل از پایان 

ستراتژیک انسبت به ارتقاي ایمنی بیمار به عنوان یکی از اولویت هاي  تیم مدیریت اجرایی بایستی .38

 بیمارستان اقدامات الزم را انجام دهد.

 

 

 



 
 

15 
 

 کمیته سنجش و بهبود کیفیت بیمارستان-2

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان .1
 مدیر بیمارستان .2
 مدیر خدمات پرستاري .3
 سوپروایزرآموزشی .4
 ( مسئول واحد بهبود کیفیت ) دبیر کمیته  .5

  مسئول واحد فناوري اطالعات .6

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .7

 دو نفر از روساي بخش ها با انتخاب رئیس بیمارستان یا دبیر کمیته ) برحسب نیاز( .8

 تعدادي از مسئولین بخشها و واحدها  برحسب نیاز .9

 یک نماینده از سایر کمیته هاي بیمارستانی برحسب نیاز)باتوجه به دستورجلسه ( .10

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیت هاي بهبود کیفیت در کل بیمارستان .1

 اجراییها و شاخص هاي بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت  فهرست اولویت تدوین .2
 اقدامات اصالحی بازنگري و تحلیل داده هاي حاصل از پایش نتایج اجراي فرآیندها و تدبیر .3

 ((walk roundم بازدید هاي مدیریتی منظم و مستمر انجا .4

 آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به تمام کارکنان بیمارستان. .5

 ارائه گزارش اطالعات، نتایج تحلیل ها و مداخالت به مدیران و کارکنان .6

 بیمارستان تدوین مراتب اجرایی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در سطح .7
ي ارتقاء مستمر راهکارهاي عملی برا ي پیشنهادات اصالحی و ارائه ي ارائه ضعف و قوت بیمارستان وتعیین نقاط  .8

 کیفیت همه فعالیت هاي بیمارستان

 پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان .9

 نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات سایر کمیته هاي بیمارستانی .10

  اي داخلی به تفکیک پرسنلتعیین شرح وظایف ومسئولیته .11

 کنترل و نظارت در خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی .12

 جلوگیري از اتالف منابع در قسمتهاي مختلف بیمارستان .13

 نظارت در تنظیم برنامه ، حضور وفعالیت تمام کارکنان بیمارستان .14

 وین مراتب اجرایی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در سطح بیمارستانتد .15

 بیمارستاندوین برنامه عملیاتی واحدهاي مختلف ت .16

 نهادینه کردن فرهنگ ارتقاي کیفیت در بیمارستان .17

 جلب  حمایت گروه خدمت دهنده و خدمت گیرنده در بیمارستان .18
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 کمیته دارو و اقتصاد درمان-3

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 ان ) دبیر کمیته (کارشناس نظارت بر درم .4

 مسئول واحد بهبودکیفیت .5

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی .6

 سوپروایزرآموزشی .7

 مسئول فنی داروخانه .8

 مسئول تجهیزات پزشکی .9

 دونفرپزشک متخصص ازرشته هاي متفاوت .10

 سرپرستار بخش ها برحسب نیاز  .11

 مسئول کسورات .12

 مسئول امور مالی .13

 

 

 

 

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 

 

 

 

 

 با بررسی وضعیت هزینه و درآمد یت اقتصادي بیمارستانتعیین وضع .1

 بررسی و تعیین تعرفه واقعی )قیمت تمام شده( خدمات .2

 مربوطه هاي آموزشی مرتبط با واحدها و دورهبرگزاري کارگاه .3

 از لحاظ کسورات پرونده اي هاي بیمارستانیبررسی پرونده .4

 لمثا انعنو به. مینمایند هزینه دیجاا هانستاربیمادر  شایع رطو به که دشو می گفته خدماتی به شایع تخدما وهگر .5

  شایع يسیجرهاوپر نیزو  تشخیصی تمایشاو آز داريبر تصویر يستهااخودر ،مصرفی يهادارو یاو  کاالها

 سیلهو  هار آند که دمیشو گفته تینرو غیرو  لکتیوا حیاجر لعماا یاو  سیجرهاوپر به قیمت انگرو  درنا تخدما وهگر .6

 دلمعا مانیدر خلهامد یک یا حیاجر عمل یکدر  مصرفی پزشکی سایلو قیمت عمجمو ) قیمت انگر پزشکی فیمصر

 .دشو می دهستفاا باالتر(و  نتوما نمیلیوده 

 هشد تجویز مداخالت حجم به مربوط اطالعات تا است موظف ،کمیته شایع درمانی و تشخیصی مداخالت درگروه .7

 از خارج موارد، ومدیریتی آماري ازروشهاي استفاده با و داده قرار بررسی مورد را بیمارستان در شاغل پزشکان توسط

 انمیز که یپزشکان متما ايبر ستا زمال همچنین .دهند قرار پیگیري مورد را آن علت و شناسایی را معمول هاي بازه

 نپزشکا به بمکتو رتصو به اتمستند اههمر بهرا  اردمو ،ستا باالتر میانگیناز  نهاآ مانیو در تشخیصی تخالامد

 .       دشوداده  زمال يها هنماییو را اتتذکرو  ئهارا مربوطه

 ت،خالامد  منجااز ا قبلرا  زنیا ردمو تجلسا ستا موظف ستانیربیما کمیته ،هزینه پرو  درنا مانیدر تخالامد وهگردر  .8

و  تشکیل هدد منجارا ا مانیرد خلهامد ستا ارقر که متخصصی پزشکو  مربوطه يشتههار متخصصیناز  تعود با

 ينحو به تمیبایس تجلسا ینا. نمایند درصارا  خلهامد منجاا زمجوو  سیربررا  نندیکاسیوا به طمربو فنی يبحثها

 . ددنگر نناآ معطلی نیزو  رانبیما شپذیر برنامهدر  تغییر یا تاخیر هیچگونه باعث که دشو تشکیل

 ها ازبررسی وگزارشی تشکیل را کمیته جلسات است موظف یتهشایع،کم ودرمانی تشخیصی مداخالت درگروه .9

  .نماید ارسال دانشگاه دبیرخانه ستاد ازآنهارابه حاصل ونتایج شده انجام ومداخالت

 رسیدگی به کمبودها، کاستی ها و مشکالت دارو در بیمارستان و ارائه راه حل هاي مناسب.  .10

ا با استفاده وسط پزشکان بیمارستان در امور تشخیصی و درمانی شایع رشناسایی و علت یابی حجم مداخالت تجویز شده ت  .11

  هاي معمول از روشهاي آماري بررسی و موارد خارج از بازه
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 کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي-4

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 مسئول روابط عمومی .4

 مسئول حراست بیمارستان .5

 شاغل خوشنام که به تعهد دینی وحسن اخالق وحسن طبابت  شهرت دارد . )زن / مرد(پزشک  دو .6

 سوپروایزرآموزشی .7

 ) دبیر کمیته ( حقوق گیرنده خدمت مسئول .8

 مسئول واحد بهبود کیفیت .9

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .10

 مسئول رسیدگی به شکایات )  .11

 ب نیاز و ضرورتتعدادي از مسئولین بخشها و واحدها بر حس .12

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

  بخشی رعتبادر ا خدمت نگیرندگا قحقو  يلعملهاراستود ايجرا .1

 ارتقاء سطح رضایت گیرندگان خدمت  .2

 ارتقاء سطح اگاهی ارائه دهندگام خدمت در خصوص رعایت موازین شرعی واخالق پزشکی .3

 زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین بیمارستان  .4

 ترویج جنبه هاي تشویقی و مکارم اخالقی بعنوان الگو .5

 ر بیمارستاندترویج شعائر اسالمی  وي اسالمی برگزاري مناسبتهادر هماهنگی فعالیت کانون مذهبی بیمارستان  .6

 اجراي آن بر رعایتتدوین منشور حقوق بیمار و نظارت  .7

 فراهم نمودن تسهیالت احکام شرعی و احیاي فریضه نماز .8

 طرح انطباق در بیمارستان اجراي ایین نامه .9

 ارتقاء سطح پایبندي به اصول اخالقی و شئونات اسالمی .10

 و انسانی در سطح کارکنان اعتالي سطح اخالقی اسالمی .11

 رسیدگی به مشکالت شرعی کارکنان و بیماران .12

  رآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمتپیاده سازي نظام کا .13

 برقراري کنفرانس هاي آموزشی براي ارتقاي سطح کیفی اخالق پزشکی در بیمارستان .14

 نظارت بر اجرا و تحقق حقوق گیرنده خدمت با همکاري کمیته بهبود کیفیت .15

خدمت به  تانداردهاي حقوق گیرندهاموزش هاي مفهومی و کاربردي در زمینه رعایت اخالق پزشکی و اجراي اس .16

 کارکنان بیمارستان 
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 اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مدیریت کمیته  -5

 

 اعضا ترکیب

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته ( .1

 مدیرعامل بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 ) دبیر کمیته( مدیریت اطالعات سالمتمسئول واحد  .4

 مسئول واحد بهبود کیفیت .5

 س هماهنگ کننده ایمنی بیمارکارشنا .6

 مسئول واحد ترخیص .7

 برحسب نیازیک نفر پزشک متخصص  .8

 کارشناس کدگذاري و طبقه بندي بیماریها .9

 سوپروایزرآموزشی .10

 مسئول فناوري اطالعات  .11

 مسئول بایگانی .12

 سرپرستار بخش ها برحسب نیاز .13

 مسئول امور مالی .14

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

نظام  پایشو  برگ اصلی پرونده( 18راحی شده توسط واحد ها و بخش ها )عالوه بر هاي بیمارستانی ط تایید فرم .1

  بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارك پزشکی

 هماهنگی و پیگیري رفع نقایص اعالم شده از واحدهاي مدارك پزشکی و فناوري اطالعات در  .2

 خصوص اجراي استانداردهاي اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان

 تانوسیستم کدگذاري پرونده ها هماهنگ با شاخص هاي کیفی بیمارس و ارزشیابی کیفیت مدارك پزشکی  بررسی .3

 بررسی روند پذیرش ، بستري ، تشخیص ، درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصالح آن .4

ازخوراند آن ( و بتهیه گزارش از پرونده هاي ناقص )پرونده نویسی ونحوه نگارش داده هاي پزشکی ودرمانی بیماران  .5

 به صاحبان فرایند

 (  HISسیستم فناوري اطالعات بیمارستانی )  نظارت بر عملکرد  .6

یزي در (جهت بهبود کیفیت در خدمت رسانی به بیماران و برنامه ر  HISبکار گیري اطالعات موجود در سیستم)  .7

 راستاي رفع نقاط ضعف بیمارستان و حفظ و ارتقاي نقاط قوت ان

 مکاري درامورپژوهشیمشارکت وه .8

  اجراي استانداردهاي اعتبار بخشی مدارك پزشکی در اعتباربخشی .9

  اجراي استانداردهاي اعتبار بخشی  فناوري اطالعات در اعتباربخشی .10

  برنامه ریزي و پیگیري کاهش کسورات بیمه اي .11

سناد و اه از عملکرد واحد گزارشات منظم ماهیانپایش اجراي نظام پرونده نویسی صحیح و علمی ودر دسترس بودن  .12

  یمارستانمدارك پزشکی ب

ارستان و نیز بکارگیري ارائه راهنمایی هاي الزم در زمینه بکار گیري و ارتقاء سیستم فناوري اطالعات مورد استفاده در بیم .13

 تکنولوژي مورد نیاز و به روز

 پزشکی اركمددر  بطاضو بر منطبق بایگانی منظا پایش   .14
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 فنی و بهداشت کار کمیته حفاظت - 6

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته ( .1

 مدیر عامل بیمارستان .2

 مدیرخدمات پرستاري .3

 مسئول واحد بهبود کیفیت .4

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .5

 بهداشت محیطکارشناس  .6

 مسئول  واحد خدمات  .7

 ) دبیر کمیته ( کارشناس بهداشت حرفه اي .8

 اتمسئول واحد مهندسی و تاسیس .9

 تجهیزات پزشکیواحد  مسئول  .10

 کارشناس کنترل عفونت .11

 سوپروایزر آموزشی .12

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 اجراي استاندارد هاي ایمنی ، اتش نشانی و بهداشت حرفه اي در اعتبار بخشی .1

 تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه اي .2

 یا پیش بینی شده هت رفع مشکالت شناسایی شدهتصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب ج .3

 تصویب واجرایی نمودن دستورالعمل هاي اجرایی وحفاظتی در بیمارستان  .4

 تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار .5

ري در تعیین ااعالم موارد مشکوك به بیماریهاي شغلی از طریق رئیس بیمارستان به معاونت مربوطه و همک .6

ر معرض دشغل مناسب براي کار کنانیکه به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي شغلی مبتال شده و یا 

 .ابتالء به آنها قرار دارند 

شرکت هاي  شناسائی , تعیین اهداف و اندازه گیر ي عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات .7

 ز اقدام به اندازه گیر عوامل زیان آور.بهداشت حرفه اي و مشاورین ایمنی قبل ا

معاینات قبل از  )تهیه و نتظیم شناسنامه شغلی بیمارستان مطابق فرم مربوطه و انجام معاینات سالمت شغلی  .8

بروز بیماریهاي  دوره اي حد اقل سالی یکبار ( براي کلیه شاغلین که در معرض -استخدام در بدو شروع بکار

 . ناشی از کار قرار دارند 

 اشت کار تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهد .9

یت پسماند ها و مطابق قانون مدیر طر سازي , انتقال و دفع پسماند هاخ بینظارت بر تولید , جمع آوري ,  .10

 آئین نامه هاي مر بوطه .

آئین نامه هاي  داشت پرتو ها دربیمارستان مطابق قانون وهمکاري در بر نامه ریزي , اجرا و نظارت بر به .11

 مربوطه
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 مادر شیر با تغذیه ترویج کمیته -7

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیریت بیمارستان .2

 مدیرخدمات پرستاري .3

 مسئول واحد بهبود کیفیت .4

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .5

 رئیس بخش کودکان و نوزادان  .6

 سرپرستار بخش کودکان و نوزادان  .7

 سوپروایزرآموزشی .8

 مسئول ترویج تغذیه با شیر مادر ) دبیر کمیته ( .9

 مددکار اجتماعی .10

 کارشناس تغذیه .11

 یک پرستار ) به انتخاب دبیر کمیته( .12

 

 دستورکار

اهداف و 

 وظایف

ساعته با  20شرکت در کارگاههاي  برنامه ریزي آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت هاي مادر و کودك به صورت .1

 صدور گواهی

 تشکیل دوره هاي بازآموزي و کارگاه شیر مادر  براي کارکنان  .2

 شرکت در دوره هاي بازآموزي و سمینارهاي برگزارشده از سوي کمیته دانشگاهی و کشوري .3

زش مادران و در و کودك و آمونظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل هاي مراقبتهاي ما .4

، دهی ، داروخانهو مشاوره شیرکلینیک بخش اطفال و واحد اقدامت ده گانه توسط یکی از اعضاء کمیته در تمام شیفتها در ا

 بخش مراقبت ویژه و ....

 امت مادرانی که شیرخوارنشان در بخش بستري هستند . فراهم نمودن تسهیالت الزم براي اق .5

 نظارت بر ترخیص  همزمان مادران و شیرخوار خواران .6

از کارکنان شاغل  نظارت بر اجراي قانون شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده هاي شیرمادر در زمینه حمایت .7

 شیرده و منع تبلیغات شیرمصنوعی و شیشه 

م با زمان بندي ت بر پایش هاي دوره اي بیمارستان، پیگیري دریافت نتایج و برنامه ریزي براي مداخالت الزاجرا و نظار .8

م در انجا مرکز بهداشت شهرستان و استانمشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاري با 

 ارزیابی مجدد بیمارستان

 و نظارت بر توزیع آنها تهیه نشریات و پمفلت آموزشی براي مادران .9

 تعیین تیم پایش با حداقل تعداد ممکن که مهارتهاي الزم را داشته باشند و .10

 ابالغ اعضاء توسط ریاست

 توجیه اعضا ي تیم پایش درمورد فرم ها ، نحوه ثبت وجمع آوري اطالعات .11

 توسط کارشناس مسئول شیرمادرباهمکاري کارشناس شیرمادر دانشگاه

 ر یک از اعضا ي تیم پایشتعیین شرح وظایف ه .12
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 کمیته بهداشت محیط -8

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 مسئول واحد بهبود کیفیت .4

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .5

 بهداشت محیط ) دبیر کمیته ( مسئول واحد .6

 مسئول واحد خدمات .7

 CSRمسئول بخش  .8

 س تغذیهکارشنا .9

 کنترل عفونت مسئول .10

 واحد تاسیسات مسئول .11

 یک نفر متخصص عفونی یا داخلی .12

 مسئول واحدها برحسب نیاز .13

 سوپروایزر اموزشی .14

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 تهیه و تدوین مطالب آموزشی در راستاي اهداف بهداشت محیط  .1

  تدوین اجراي دستورالعمل هاي بهداشت محیط در اعتبار بخشی .2

یه خانه فاضالب مداخله در عقد قراردادهاي خدماتی ) تغذیه / مدیریت پسماند / مدیریت و بهره برداري تصف نظارت و .3

 آزمایشگاه و شرکت هاي مسموم( /

 نظافت محیط بیمارستان ونظارت بر بهداشت  .4

 نکنارکا سایرو  تخدما، رانپرستا به بالههاز شتیابهد فعد هنحوو  شتابهد زشموآ .5

ع زباله هاي کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوري / تفکیک / انتقال / نگهداري و دف و بررسی و نظارت .6

 بیمارستانی

 بررسی وضعیت آب مصرفی بیمارستان و کنترل بهداشتی آن.  .7

 نظارت و کنترل بر نحوه دفع بهداشتی فاضالب بیمارستانی. .8

 منظم سم پاشی در بیمارستانو برنامه  کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازي محیط .9

ستفاده از مواد پاك ، استفاده از دستگاههاي شوینده اتوماتیک ، اتفکیک البسه عفونی از غیرعفونی  لندري :  نظارت بر .10

 کننده و شوینده  و ضدعفونی کننده مناسب ، اتوکشی البسه هاي عفونی بطور صحیح

 يها زشموآ ئهو ارا مربوطه نکنارکا توسط هشویندو  زمجا هکنند عفونی ضد ادمواز  صحیح دهستفاا هنحو بر رتنظا .11

 نیشاا به زمال

 فرهنگ سازي و جلوگیري از استعمال دخانیات .12

هاي بهداشتی  نظارت بهداشتی مستمر بر نحوه کار اشپزخانه ) وضعیت سردخانه ،انبار نگهداري مواد غذایی ، سرویس .13

خام  ف ، شتسشو وضدعفونی سبزیجاتروشستشو وضدعفونی ظ، بهداشت فردي کارکنان ، اتاق استراحت کارکنان، 

 ، وضعیت بهداشتی مواد غذایی و... (

 ال و توزیع مواد غذاییتهیه، آماده سازي، طبخ، نگهداري، انتق زنجیره درنظارت  .14
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 عفونت کنترل کمیته -9

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیر بیمارستان .2

 یا داخلی یک نفر متخصص عفونی .3

 سرپرستار بخش عفونی یا داخلی .4

 مدیرخدمات پرستاري .5

 مسئول واحد بهبود کیفیت .6

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .7

 آزمایشگاه مسئول واحد .8

 CSRمسئول بخش  .9

 کنترل عفونت   ) دبیر کمیته (  سوپروایزر .10

 سوپروایزرآموزشی .11

 ( برحسب نیاز اب دبیر کمیتهسرپرستار بخش اتاق عمل یا سرپرستار بخش جراحی ) به انتخ .12

 مسئول بهداشت محیط  .13

 خدماتمسئول  .14

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

  بخشی رعتبادر ا عفونت لکنتر يها لعملراستود ايجرا .1

 عفونت لکنتر يهاو روش مشیها خط منظم ورمرو  سانیروز ر به .2

 برنامه یستان و اثربخشجمع آوري منظم و تحلیل داده هاي نظام مراقبت عفونت هاي کسب شده از بیمار .3

 و واحدها رانیاطالعات عفونت هاي بیمارستان به مد جینظارت بر انتقال نتا .4

 اندر بیمارست لیزاسیونیو روشهاي صحیح استر یمحیط هاي بیمارستان یو کنترل انجام صحیح ضدعفون شیپا .5

 یو پرستاري از بیماران عفون ینظارت و پیگیري نحوه مراقبت هاي پزشک .6

 مرتبط يهانمازسا به جدید اردموو  گیروا غیرو  گیروا يهاريمابی ارشگز .7

 کارکنان فردي بهداشت بر نظارت .8

 بیمارستان محیط بهداشت بر نظارت .9

 بخش عمل، اتاق در Cross Infection کنترل شامل روتین، صورت به بیمارستانی هاي عفونت بررسی .10

 خون بانک و ها،آزمایشگاه

 اتاق یسترون و گذاري اشعه موجود استانداردهاي اساس بر بیمارستانی هاي طمحی ضدعفونی صحیح انجام کنترل .11

 ها بخش سایر و عمل هاي

 بیمارستان لیزاسیونیاستر هاي روش شدن انجام صحیح بررسی .12

 آلوده وسایل و البسه امحاء صحیح انجام بر نظارت .13

 وسایل و البسه درمانی، هاي محیط از ادواري هاي شتک انجام .14

 کارکنان کلیه به زباله بهداشتی دفع نحوه و تبهداش آموزش .15

 تیبهداش هاي پرونده و کارت تهیه و ها نامه آیین به بنا واحد هر در مربوط پرسنل ایمنی تضمین نحوه .16

 پرسنل کلیه براي ضروري واکسیناسیون انجام .17

 مسري هاي بیماري مقابل در حفاظت و تماس نحوه آموزش .18

 نیز و ... و ملحفه، البسه، بهداشتی و صحیح توزیع و سازي ذخیره شستشو، داري، نگه مقررات اجراي بر نظارت .19

 غیرعفونی و عفونی هاي پارچه اشیاء تفکیک

 بیمارستانی هاي محیط عفونی ضد صحیح کنترل و تضمین .20

 و پسماندها زباله بهداشتی دفع و جداسازيصحیح  نحوه بر نظارت .21
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 کارت تهیه و خانه خیاط الندري، پرسنل فصلی معاینات جامان و پرسنل ایمنی ضوابط اجراي تضمین و مراقبت .22

 ایشان براي بهداشتی

 نظارت بر اجراي صحیح  مقابله با موارد نیدل استیک .23

شویخانه، ترخ نظارت بر حفظ فشار هواي مثبت در اتاقهاي عمل و فشار هواي منفی در اتاق ایزوله، انبار بیهوشی، .24

 بهداشتی آشپزخانه و تسهیالت
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 کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج - 10

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیر بیمارستان .2

 متخصص آسیب شناسی .3

 دو نفر پزشک متخصص با سابقه ومجرب به انتخاب رئیس بیمارستان .4

 مدیرخدمات  پرستاري  .5

 مسئول واحد بهبود کیفیت .6

 ) دبیر کمیته ( یمنی بیمارکارشناس هماهنگ کننده ا .7

 سوپروایزر آموزشی .8

 یپزشک متخصص معالج متوف .9

 خطا تیریمد مسئول .10

 سرپرستار بخش مربوطه  .11

 متخصص پزشکی قانونی .12

 ) بر حسب نیاز ( شگاهیمسئول واحد آزما .13

 مسئول رسیدگی به شکایات ) بر حسب نیاز ( .14

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 بخشی رعتبادر ا شناسی سیبو آ میرو  گمر با مرتبط يهااردستاندا ايجرا .1

 ( ) به ویژه موارد مرگ ومیر غیر منتظره و بررسی دوره اي عوارض  بررسی منظم همه موارد مرگ و میر .2

  ارضعواي  دوره سیربر .3

  قانونی پزشکی با ريهمکاو  قانونی اردمو يپیگیر .4

  نستاربیمادر  میرو  گمر ارضعو کاهش رمنظو به بیراتد ذتخاا .5

  نستاربیمادر  میرو  گمر علل سیربر .6

 مارستانیدر ب یتیدیومورب تهیمورتال مرتبطآموزشی   ينسهااکنفر اريبرگز .7

  ( شتابهدوزارت  راتمقر به توجه ) با  زنیا رتصودر  يهاريبیما متما ارشگز .8

 پسیونکرو  توپسیو ا بیوپسی ينمونهها گزارش .9

 ت بیماران در پرونده هانظارت بر حسن انجام پرونده نویسی، ثبت و گزارش وضعی .10

 بصورت محرمانه ارسال به دانشگاهجهت تهیه گزارشات کارشناسی  .11

رگ هاي ماهه مرگ پریناتال و سایر م 59-1) مرگ مادر ،مرگ  مرگ ومیر در بیمارستانوامل موثر بر بررسی ع .12

 رخداده (

 آن  به طمربو تمشکال سیربرو  نستاربیما سطحدر  پرخطر درانما ايبر تمااقدا منجاا .13

 باالت حسطو مانیدر کزامر به هاآن موقع به عجاو ار خطر پر درانما اردمو ستدر شناسایی .14

  نستاربیمادر همدآ بدست تطالعاا سساابر تخالامد ینوتد   .15

  جهت جلوگیري از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیري از عوارض قابل اجتناباتخاذ تدابیري  .16

 ( RCAي ناموفق ) تحلیل ریشه اي احیاء ها به ازاي هر احیا .17

 پایش تجهیزات و داروهاي ترالی و میزان مهارت پرسنلی در استفاده از آنها .18

 پایش روش احیاء و میزان مهارت پرسنلی در تیم احیاء .19
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 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا -11

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 ک متخصص مجرب یک پزش .4

 بهبود کیفیت واحد مسئول .5

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .6

 کارشناس مدیریت خطر و حوادث و بالیا ) دبیرکمیته ( .7

 سرپرستار بخش اورژانس .8

 مسئول تاسیسات  .9

 واحد بهداشت محیطمسئول  .10

 سوپروایزرآموزشی  .11

 مسئول واحد حراست .12

 مسئول تجهیزات پزشکی .13

 مسئول امور مالی .14

 بهداشت حرفه ايکارشناس  .15

 

 دستورکار

اهداف و 

 وظایف

 . دشو ینوتد نهاپیشگیر تمااقدو ا ددگر يبند لویتاو بالیاو  ادثحو خطر یابیارز نتایج .1

  هاآن مهم ردمو 5 دنکر مشخصو  نستاربیما خلیو دا جیرخا فرینآ خطر ملاعو شناساییو  یابیارز .2

- Hazard    دیگررو با بالیاو  ادثحو با مقابله جهت نبخشیاتو و یابیزباو  پاسخ ،گیدماآ ي،پیشگیر برنامه ینوتد  .3

ALL  هشد شناسایی فرینآ خطر عامل5و 

   سامانه زيافعالس غیر/زيفعالسا هنحو ،مسئولیتهاو  ظایفو حشرآن،  يجانشینها ،فرماندهی سامانه ينگرزباو  ینوتد  .4

  خطر یابیارز سساا بر میتهک يعضاو ا نکنارکا شیزموآ يگاهارکا اريبرگز جهت يیزر برنامه .5

 کمیته  يعضاو ا پرسنل ايبر نستاربیما تخلیهو  نشانی تشرآمانو ه،شد زيشبیهسا يتمرینها اريبرگز جهت يیزر برنامه .6

  بالیاو  ادثحو به مناسب پاسخو  گیدماآ جهتدر 

HI ات،تجهیز ت،تأسیسا ، ساختمان)  يمینههادر ز هشدرخ داده  ادثحو ارشگز  .7 S دیریت به تیم م ارد (و سایر مو

 صالحیا تمااقدا منجاو ا تحلیلاجرایی و 

 مترقبه غیر حوادث زمان در عملی استفاده جهت پزشکی مدارك و اطالعات ثبت بینی یشپ .8

 غیر حوادث، سوختگی مانند فوریتها و سوانح ، حوادث به مربوط العملهاي دستور و ضوابط کلیه دقیق اجراي بر نظارت .9

 موثر بیمارستان و فعال مشارکت حدود در ....و رزمی طب شیمیایی، حوادث ، ها مسمومیت مترقبه،

 غیر وادثح موارد وقوع در جانبه همه و موثر ، فعال مشارکت جهت بیمارستان دائمی آمادگی و حفظ جهت ریزي برنامه .10

 مترقبه

 مادگیآ حد اعالي در شده الماع ضوابط اساس بر سوانح و حوادث به مربوط هاي بخش و واحدها و بیمارستان تجهیز .11

 گذشته ، عملکرد هافوریت و سوانح و حوادث نظر نقطه از بیمارستان آمادگی میزان و نحوه از سالیانه و ادواري گزارش تهیه .12

 اصالحی و پیشنهادات آتی هاي برنامه ، جاري شرایط در شده انجام ریزي نامهبر و کمبودها مشکالت، ،

 حوادث تادهايمحلی س مسئولین با فوري ارتباط عملی امکان داراي و بیمارستانی درون رآمدکا ارتباطی سیستم یک ایجاد .13

 حوادث این وقوع زمان در مراکز سایر و مترقبه غیر

 ساندنر ریزي جهت برنامه و مستمر تالش و مترقبه غیر حوادث وقوع زمان در بیمارستان مقاومت و استحکام بررسی .14

 ممکن زمان حداقل در ایمنی باالي داردهاياستان به بیمارستانی ساختار

 بالیا و بحران با مقابله جهت سناریو نویسی برنامه تدوین .15
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 بحران بروز زمان در اضطراري پاسخ تیم اعضاي فراخوانی برنامه تدوین .16

 بحران بروز زمان در اضطراري پاسخ تیم اعضاي اختیارات و مسئولیتها وظایف، انجام بر نظارت .17

 بحران بروز زمان در مهبرنا سازي فعال .18

 بحران بروز زمان در درمانی امداد استفاده جهت بیمارستان هاي فضاي بررسی .19

 بحران مدیریت در کارکنان و حوادث و سوانح کمیته اعضاي وظایف شرح تعیین .20

 شده اعالم استانداردهاي اساس بر سوانح و حوادث به مربوط ها بخش و واحدها تجهیز .21

 بحران بروز زمان در مسئولین جانشین تعیین .22
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 کمیته طب انتقال خون -12

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته ( .1

 مدیر بیمارستان .2

 بانک خون بیمارستان  ) دبیر کمیته (  واحد مسئول .3

 مدیرخدمات پرستاري .4

 سوپروایرز آموزشی .5

 بهبود کیفیت واحد مسئول .6

  ارمسئول کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیم .7

 مسئول فنی آزمایشگاه .8

 سوپروایزر ازمایشگاه .9

 پزشک مسئول هموویژوالنس .10

 (برحسب نیاز )سرپرستار بخش ها ي اتاق عمل ، اورژانس وجراحی وسرپرستار سایر بخش ها  .11

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

  بخشی رعتبادر ا نخو لنتقاا طب يهااردستاندا ايجرا .1

  نستاربیمادر  خونی يهاآوردهرفو  نخو لنتقاا ستهاناخو ارضعو سیربر .2

  نخو لنتقاا طب مینهدر ز نکنارکا گاهیو آ نشدا سطح يتقاار .3

 نخو لنتقاا ارضعو ههندد کاهش تخالامد ايجرو ا تصویب .4

واحد درمانی  ترویج برنامه کار و چگونگی اجراي دستورالعمل هاي مربوطه که توسط سازمان انتقال خون در اختیار .5

 قرار می گیرد.

توصیه هاي  و ارزیابی موارد تزریق خون در بیمارستان از نظر علت مصرف، مقدار و نتیجه هر دو موارد وبررسی  .6

 الزم به پزشکان در مواردي که انتقال خون الزامی نبوده است.

تکرار آن  رسیدگی به مواردي که عارضه اي در اثر تزریق خون به وجود آمده و اتخاذ تدابیري جهت جلوگیري از .7

 سازمان انتقال خون. به کمک

 نظارت بر نحوه حمل ونقل ، نگهداري ، خون وفرآورده خونی .8

  نظارت بر گرم و ذوب نمودن و تزریق خون وفرآورده خونی .9
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 کمیته اورژانس بیمارستانی / تعیین تکلیف بیماران / تریاژ -13

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان ) رییس کمیته (  .1

 مدیر بیمارستان .2

 مات پرستاريمدیرخد .3

 بخش اورژانس  مسئول فنی .4

 انس) دبیر کمیته (سرپرستار بخش اورژ .5

  پزشکان منتخب شاغل در بخش اورژانس یکی از .6

 سوپروایزر آموزشی .7

 مسئول واحد بهبود کیفیت .8

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار  .9

 bed managerمسئول  .10

 یکی از سوپروایزرهاي عصر یا شب بیمارستان .11

 ز پرستاران تریاژنماینده یکی ا .12

 مسئول ازمایشگاه ) بر حسب نیاز ( .13

 مسئول تصویر برداري ) برحسب نیاز ( .14

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 شرح وظایف کمیته تریاژ:

 بخشی رعتبادر ا ستانیربیما نساورژا يها لعملراستود ايجرا .1

  هماهنگی و بسترسازي مناسب براي اجراي ترياژ بیمارستانی .2

  سازي آنزيكی و تجهیزات مناسب براي اجراي ترياژ و پیگیري جهت آمادهپیش بینی فضاي فی .3

  تعیین پرستاران مناسب جهت بكارگیري در ترياژ .4

 ژتريا رانپرستا زشموآ منجاا جهت هماهنگی .5

 زنیا حسب بر مرتبط پرسنل ساير با ژتريا سامانه معرفی  .6

  ی منظمهماهنگی و نظارت كامل بر نحوه اجراي ترياژ از طريق ارزياب .7

  نع اجراي ترياژ و ارائه راهكاربررسی موارد خاص و موا .8

 ، دوره هاي تخصصی و ... آموزش پرسنل جهت كارگاه ترياژ .9

 نساورژا بخش ژتريا به طمربو يشاخصها ءتقاو ار يگیرازهندا  .10

 

 :  شرح وظایف تعیین تکلیف بیماران

  نستارابیم نسدر اورژا ربیما ترخیصو  شپذير يندآفر تصويبو  تهیه .11

  نستاربیمادر  لنكاآ نپزشكا دعملكرو  رحضو هنحو بر رتنظا .12

  نستاربیما نسدر اورژا يبستر رانبیما تكلیف تعیین يپیگیر .13

  نستاربیما نساورژا ييندهاآفر ءتقاار جهت ييزر برنامه .14

 نستاربیما مبوالنسآ تخدما دعملكر هنحو بر رتنظا .15

 بیمارستان هاي بخش ساير و اورژانس ارانبیم تكلیف تعیین به مربوط هاي پروتكل تدوين .16

 مستقیم رتنظا جهت بیمارستان رياست سوي از مستقیم ابالغ با بستري تختهاي مديريت جايگاه مسئول معرفی .17

 بستري بخشهاي ساير از ترخیص و بستري تا اورژانس به ورود از بیمار بستري روند بر

 وش مناسبر تبیین جهت تكلیف تعیین كمیته در وطرح عموان اين ورفع بیمار بستري در موجود موانع بررسی .18
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 کمیته درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی-14

 

 ترکیب اعضا

 ) رییس کمیته ( رئیس بیمارستان .1

 مدیر بیمارستان .2

 پرستاري خدماتمدیر  .3

 ) دبیر کمیته (داروخانه  فنی ولئمس .4

 تجهیزات پزشکی واحد  مسئول  .5

 واحد داروخانهمسئول  .6

 بود کیفیتمسئول واحد به .7

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .8

  دونفرپزشک متخصص از رشته هاي متفاوت .9

 سرپرستار یکی از بخشها به نماینده .10

 مسئول واحد کنترل عفونت .11

 سوپروایزر آموزشی .12

 مسئول امور مالی .13

 (بر حسب نیاز)مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت  .14

 

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 یمارستانی و به روز رسانی آن برموالري تدوين ف .1

ايد ادامه از داروهاي خود به خود متوقف شونده، داروهايی كه پس از مدت زمان معینی ديگر نب تدوين فهرستی .2

  (.Automatic stop ordersيابند و بايد به پزشک معالج اطالع داده شود )

  انهاصحیح نظارت بر نحوه صحیح دارو و نگهداري علمی و  .3

 (ارضعوو  يیدارو هشتباا ،صحیح فمصر) دارو  به طمربو يلعملهاراستوو د مشیها خط ينوتد .4

 ياهدارو) مصرفی غیرو  مصرفی پزشكی اتتجهیزدارو و  به طمربو ريكشو يلعملهاراستود عايتر بر رتنظا .5

 باال( ارهشد باو  مشابه

 نستاربیما سطحو دارو در  نمادر علمی يها هشیو يجوتر .6

  دانه يا هريک از بخش ها موجود باشروري كه بايد در داروختدوين لیست داروهاي ض .7

 يا داروهاي با احتمال خطر باال  پرخطرتهیه فهرستی از داروهاي  .8

 .بیمارستانی نیستند  رموالريتدوين فرايندي براي تعیین، تصويب و تهیه داروهائی كه جزو ف .9

  نظارت بر تجويز داروهاي غیر مجاز و ممنوع دربیمارستان .10

  ت بر موارد تجويز غیر منطقی تركیبات داروئینظار .11

 به كمیته و بررسی میزان مصرف آن در مركز و ارائه گزارش نظارت بر نحوه مصرف داروهاي مخدر در بیمارستان .12

زخوراند ها و فرآورده هاي خونی وتدوين راهكارهاي اصالحی وپیشگیرانه وبا نظارت بر عوارض داروها و سرم .13

 ي دانشگاه  به معاونت غذا ودارو

  پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشكی مصرفی و غیر مصرفی .14

 نظارت برنحوه استفاده ونگهداري تجهیزات پزشكی وكالیبراسیون  تجهیزات   .15

 برقراري مديريت نگهداري پیشگیرانه و منظم دستگاهها و تجهیزات پزشكی .16

 به كاركنان  مربوطه بیمارستاناموزش مهارت استفاده از تجهیزات پزشكی  .17

  تههاي درمانی وطرح وتصمیم گیري دركمی/ بخش گردآوري نظرات وپیشنهادات ومشكالت وخواسته هاي واحد .18
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 نظارت بر نحوه خريد و كنترل كیفیت تجهیزات پزشكی  مصرفی و سرمايه اي مورد نیاز .19

  پزشكی و كاالهاي مصرفیارائه راهكارهاي مناسب جهت تعیین ،تهیه و خريد منطقی تجهیزات  .20

 برآورد هزينه هاي نیازهاي تجهیزاتی آتی در انتهاي هر سال جهت كسب بودجه الزم براي تهیه آنها .21

  آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحیح و ايمنی و نگهداري تجهیزات پزشكی و بیمارستانی .22

و  كمی نظراز  ( هااغذ سايرو  يمیرژ يهااغذاز  عما ) يیاغذ ادمو اعنوا به زنیا انمیز ردمودر  مطالعهو  سیربر .23

 نستاربیما سطح، در  كیفی
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 کمیته کارکنان-15

 

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 ) دبیر کمیته ( مسئول واحد بهبود کیفیت .4

 رئیس امور اداري .5

 مسئول امور مالی  .6

 رآموزشیسوپروایز .7

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .8

 دو نفر از روساي بخش ها با انتخاب رئیس بیمارستان ) برحسب نیاز ( .9

 پرستار ، اتاق عمل و بیهوشی نماینده .10

 نماینده کمک بهیار .11

 نماینده نیروي خدمات .12

 ، داروخانه ، صندوق ، مدارك پزشکی نماینده واحد رادیولوژي .13

 نقلیه و تاسیسات ،نماینده واحد نگهبانی  .14

 و بانک خون نماینده واحد آزمایشگاه .15

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 الف: در سطح پزشکی و تخصصی:

عاینه ممراتب علمی در  ترویج مشاوره پزشکی و نظارت بر نحوه حضور و عملکرد متخصصین با مراعات سلسله .1

 و مداوا

 بیمارستان و حل آنهاکادر پزشکی رسیدگی به مشکالت  .2

 در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و تخصصی ه پیشنهاد مناسبارائ .3

یجاد بیمارستان و ا مشارکت در برنامه ریزي به منظور آموزش مداوم و باز آموزي کادر پزشکی و تخصصی .4

 تسهیالت مورد نیاز.

 مشارکت در برنامه ریزي به منظور آموزش مداوم و بازآموزي کادر پرستاري بیمارستان. .5

 ...برنامه هاي علمی مانند کنفرانس هفتگی، گزارش صبحگاهی و ..پیشنهاد مناسب جهت برگزاري  ارائه .6

کارآئی  کیفیت و مشارکت در برنامه ریزي به منظور تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز و ارتقاي دانش، .7

 پرسنل موجود.

 کادر پزشکی وتخصصی. بررسی راههاي عملی و اجرائی براي حل مشکالت و بهبود شرایط رفاهی .8

 

 ب: در سطح پرستاري

 کادر پرستاري برنامه شیفت کاري ماهانه در  رسیدگی به مشکالت .1

 بیمارستان و حل آنها پرسنل پرستاريرسیدگی به مشکالت  .2

 برنامه هاي آموزش بالینی راهکار هاي خالقانه جهت مشارکت پرسنل در  ارائه .3

 کیفیت مراقبت پرستاريدرخصوص بهبود مستمر ارائه راهکار مناسب  .4

 ارائه آموزشهاي مورد نیاز بیماران گزارش موارد موانع در امر .5
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جویز داروها، تعدم مراعات زمانبندي نسبت به )  اتفاقاتی که براي بیمار رخ داده است ارائه راهکارمناسب جهت .6

 رموجه محلاران، ترك غیبی توجهی به نیازهاي بیماران، عدم مراعات کافی شئون و احترامات بیم کم توجهی یا

 ( ......وبه هر دلیل (بدون تعیین جانشین)خدمت و عدم حضور فیزیکی تمام وقت در شیفت مربوطه 

 وها و ..... استفاده نامناسب یا بیش از حد از وسایل، اشیاء یک بار مصرف، دار جهت راه حلهاي مناسب ارائه .7

 پزشک و اتخاذ تصمیمات مقتضی.بررسی موارد عدم پیروي از دستورات صادر شده توسط  .8

 ابی ساالنه از اقدامات پرستاريرزیدر خصوص ا هیه گزارشت .9

تاران پرس در خصوص آموزش مسائل جدید به پرستاران و تهیه مقدمات مشارکت مؤثرراه حلهاي مناسب  ارائه .10

 .در برنامه هاي باز آموزي، نوآوري و آموزش مداوم و کنفرانس هاي پرستاري

 ي بیمارستانت سازمانی، سیاست ها و خط مشی هاپرستاران به منظور ارزیابی تغییرابررسی رضایت  .11

 هاي عملی و اجرائی براي حل مشکالت و بهبود شرایط رفاهی پرسنل بیمارستان بررسی راه .12

 یا قصور مرتکب که پرسنل براي توبیخ پیشنهاد و الیق و شناس وظیفه پرسنل تشویق منظور به پیشنهاد ارائه .13

 .اند شده وظیفه انجام در تقصیر

 

 در سطح کارکنان بیمارستان -ج

 کارکنان بیمارستانشیفت کاري ماهانه در برنامه  رسیدگی به مشکالت .1

 رسیدگی به مشکالت کارکنان بیمارستان و حل آنها .2

زیکی ، ترك غیرموجه محل خدمت و عدم حضور فیاحترام  کافی شئون و عدم مراعات ارائه راهکارمناسب جهت .3

 به هر دلیل، اهمال در انجام وظیفه( بدون تعیین جانشین)در شیفت مربوطه  ام وقتتم

 بررسی رضایت کارکنان به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی، سیاست ها و خط مشی ها. .4

 بررسی رضایت بیماران از کارکنان بیمارستان .5

  ستانبیمار کارکنان به آموزشو  برنامه هاي باز آموزي، نوآوري و آموزش مداومپیشنهاد جهت مشارکت در  .6

  هاي عملی و اجرائی براي حل مشکالت و بهبود شرایط رفاهی پرسنل بیمارستان بررسی راه .7

 تقصیر یا صورق مرتکب که پرسنل براي توبیخ پیشنهاد و الیق و شناس وظیفه پرسنل تشویق منظور به پیشنهاد ارائه .8

 .اند شده وظیفه انجام در
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 خطاهاي درمانی کمیته-16

 

 ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان .1

 مدیر بیمارستان .2

 مدیر خدمات پرستاري .3

 مسئول واحد بهبود کیفیت .4

 سوپروایزرآموزشی .5

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار .6

 مسئول مدیریت خطا ) دبیر کمیته ( .7

 (بر حسب نیاز  و ضرورت ) پزشک متخصص  .8

 مسئولین بخشها و واحدها  .9

 ) بر حسب نیاز ( مسئول آزمایشگاه .10

 

 دستورکار

 اهداف و وظایف

 پیشگیري از بروز مجدد خطاهاي پزشکی .1

 توسعه فرهنگ بیمار محوري و اولویت بخشی به ایمنی بیماران در فرهنگ سازمانی بیمارستان .2

 آنن مرتبط ازبخشها/ واحدها تدوین شده وکارکنا رد رزیابی پیشگیرانه خطاهاي پزشکی باحداقل هاي موردانتظارا .3

 .گاهی دارند وبراساس آن عمل مینمایند

 الحیصارزیابی پیشگیرانه خطاهاي پزشکی دربخشها و واحدهاي بیمارستان توسط مسئول طرح واقدام ا نتایج .4

 آن تدوین شود جهت

 داشته گزارش دهی همگانی خطاهاي پزشکی بدون ترس ازسرزنش وتنبیه تدوین شده وکارکنان ازآن آگاهی نحوه .5

 .مایندن مل میبراساس آن ع

 لیلشخیص مسئول ایمنی بیمار در کمیته مطرح شده و پس ازبررسی وتحت اده بهد خطاهاي پزشکی رخ گزارش .6

 براجراي آن نظارت دارد.  ی وپیشگیرانه تدوین شده ومسئول ایمنی بیمارالحریشه اي خطا اقدام اص
 

 

 

 


