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 مقدمه

 
 سازی سرنوشت و حساس موقعیت از درماني و تشخیصي خدمات دهنده ارائه مراكز ترین اصلي از یکي عنوان به ها بیمارستان

تضمین  و تأمین حیاتي و خطیر مسئولیت مراكز این .برخوردارند كشور پزشکي آموزش و درمان نظام بهداشت، عرصه در 

 و درمان بهداشت وزارت های سیاست از یکي .هستند دار عهده را غیرمترقبه سوانح و درحوادث و عادی شرایط در مردم سالمت

 باشد مي بیمارستاني های كمیته اندازی راه درماني، مراكز در رساني خدمات وكمي كیفي ارتقاء و بهتر ارائه برای پزشکي آموزش

 جهت زمینه ایجاد و بیمارستاني های فعالیت هماهنگي و ریزی،سازماندهي برنامه به كمک و نبیمارستا اهداف تحقق جهت

 . گردد مي بیمارستاني تشکیل و پزشکي شوراهای و ها كمیته پرسنل همه فعال مشاركت

 
 دست بیمارستان در كاری سطح ترین پایین تا ارشد مدیران از اعم پرسنل تمام بایستي مهم امر این دقیق اجرای در است بدیهي

 تشکیل با جز امر این كه دهند، ارائه مراجعین به را خدمات بهترین نوآور نظرات و ها اندیشه از استفاده با و داده دست هم به

 پیشنهادات نظام طرح اجرای از حاصل نظرات نقطه همچنین و واحدها عملکرد ی نحوه و نتایج طرح بیمارستاني و های كمیته

 .یافت نخواهد دست یجنتا بهترین به

 

 بیمارستان كیفیت بهبود راه در قدم اولین بعنوان تا شود، مي گذاشته اجرا به و ریزی برنامه ،طراحي كمیته 75 اساس این بر

  .بگیرد قرار خدمات ارائه جایگاه باالترین در مركز كه امید روزی به باشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

کمیته های بیمارستانیجلسه / عملکرد جهت حفظ و افزایش اثربخشی موثر اقدامات  

 

 جهت اعضاء كمیته بخصوص اعضاء جدید در مورد اهداف، شرح وظایف و آئین نامه داخلي كمیته (دوره توجیهي)آموزش  

  درانتصاب اعضاء بایستي از ویژگي های شخصیتي افراد شركت كننده آگاهي كافي داشت تا (صدور ابالغ برای انتصاب اعضاء

   داد.(بخشي را افزایش راث  بتوان

 جهت برنامه ریزی بهتر كمیتهجدول زمانبندی كمیته ها برای اعضای محترم  الارس  

 با برنامه ریزی مناسب به صورتي كه در روند(و ساعت تشکیل هر كمیته  وزتعیین تركیب، حدود و وظایف و مسئولیت اعضاء، ر 

ي اعضاء كمیته از ساعت تشکیل جلسه موجب اتالف وقت و عدم بهره امور جاری بیمارستان اختالل ایجاد نگردد. عدم آگاه

 خواهد بود.(گیری از این نشست و گردهمایي 

 هدایت مدبرانه جلسات به طوری كه همه اعضاء پیشنهادات و نظراتشان را آزادانه بیان نمایند. 

  آن به ریاست و تمام اعضاء كمیته الارسیادداشت كلیه مصوبات و تصمیمات جلسه توسط دبیر كمیته و تنظیم صورتجلسات و 

 .جهت امضاء

 :پس از تنظيم صورتجلسات به طریق ذیل عمل مي گردد

 همراه با مستندات الزم  MISدر سیستم كمیته  جلسه / نگهداری و بایگاني (7

 )ستانيمسئول كمیته های بیمار) کترونیک به دفتر اعتباربخشي و بهبود كیفیتالصورتجلسات به صورت فایل  الارس (2

 

 جلسه تشکیل مقررات و قوانین

 

 .میکند پیدا رسمیت جلسه باشند داشته حضور جلسه در اعضا كل از نفر یک اضافه به نصف حداقل چنانچه (7

 . میکند كار به شروع جلسه شده، تعیین ساعت راس (2

 .دارند یرأ حق ایشان جای به البدل علي عضو ،دباش نداشته حضور جلسه در اعضاء از یکي كه صورتي در (9

 مگر رسد، مي پایان به جلسه شده تعیین زمان طبق است ذكر به الزم .میباشد ساعت دو جلسه هر زمان طول حداكثر (4

 .نمایند موافقت جلسه زمان نظر تجدید جهت اعضاء اكثریت

         ذكر با حاضرین اسامي لیست در مربوطه صورتجلسه در نماید شركت جلسه در میهمان عنوان به عضوی صورتیکه در (5

  .شد خواهد مشخص «جلسه میهمان» عبارت

 .شود مي انجام مقرر زمان و تاریخ در آن برگزاری و جلسه زمانبندی های برنامه رعایت (6

 باشد مي / كمیتهجلسه دبیر عهده بر مصوبات پیگیری (1

 صورتجلسه درفرم جلسات صورت نگارش و ثبت (8

 .شود مي تشکیلها طبق جدول زمانبندی شده تهو كمی هفتگي صورت به ات تیم رهبری و مدیریتجلس (3

 .باشد مي جلسه های فعالیت كلیه سازی مستند مسئول جلسه دبیر (71

بر حسن انجام كار نظارت دارد و به  تیم رهبری و مدیریتمركز به عنوان نماینده  بیمارستانيمسئول كمیته های  (77

 .دارد عالیتف ها و سایر كمیته تیم رهبری و مدیریتعنوان رابط جهت تعامل با 

 



   

 ها مصوبه تصویب قوانین

 رای گیری و اخذ نصف به اضافه یک رای برای تصویب الزم است. (7

 .باشد وجود امضاء ریاست بیمارستان در صورتجلسات مؤید مصوبات و ضمانت اجرایي آنها مي (2

 

 رهبریها و تیم مدیریت  نحوه تعامل با سایر کمیته

  :تمهیدات ذیل اندیشیده شده است و رهبریهای مختلف و تیم مدیریت  یتهجهت تعامل كاراتر و مؤثرتر بین كم

ها  عموماً نقش مهمي در تعیین شرایط برگزاری كمیته و بوده مسئول كمیته های مركزكه ود كیفیت  بمسئول اعتباربخشي و به -

میباشد. این امر  نیز ها دیگر كمیته، مسئول هماهنگي و برگزاری عضویت در كمیته تیم رهبری و مدیریتایفا میکند عالوه بر 

  .خواهد بود موثرها  در تعامل هرچه بهتر كمیته

های بیماستاني و درنتیجه  سبب همزماني ادواری این كمیته مهم با سایر كمیته، ای جلسات تیم مدیریت اجرایيه هفته اليتو -

 .تعامل بیشتر خواهد شد

ها درجهت توجیه شرح وظایف آنها براساس آخرین تغییرات استانداردهای  هبرگزاری گارگاه توجیهي برای تمامي دبیران كمیت -

 ارائه نتایج اجرایي شدن یا عدم اجرایي شدن مصوبات به تیم مدیریت اجرایي،اعتباربخشي

 

 نحوه مستندسازی سوابق جلسات

احي كرده و در اختیار تمامي اعتبار بخشي یک فرم صورتجلسه استاندارد را طر الزاماتمسئول دفتر بهبود كیفیت بر اساس 

 ها قرار میدهد.  دبیران كمیته

كمیته موظف است مصوبات و نکات مورد نیاز را در فرم صورتجلسه به صورت دستي و خوانا جلسه / پس از اتمام هرجلسه، دبیر 

 . به امضاء حاضرین در جلسه برساندثبت كند و 

جلسه  از پس غایبین امضای وتکمیل شده  جلسه غایب اعضای اسامي ذكر و در جلسه حاضر اعضای امضایفرم حضور و غیاب با 

 اخذ خواهد شد. 

 شده مطرح مباحث و مصوبات از آنها گرفتن قرار جریان در از اطمینان برای كمیته ها، صورتجلسات در غایبین امضای وجود *

 .میشود حسوبم جلسات غایبین به بازخورد ارائه نوعي شیوه این طرفي از .  است جلسه در

 

از طریق سیستم کترونیکي التهیه فایل  پس از تایپ و،روز بعد از تشکیل جلسه  4 دبیر كمیته مستندات نوشته شده را حداكثر تا

MIS .به اطالع اعضاء خواهد رساند  

 

 

 



   

 ویژگی های یک جلسه کمیته بیمارستانی مفید و مؤثر

 فضای فیزیکي مناسب (7

ساعت قبل ،توسط دبیر جلسه با  24-48دستور كار جلسه  –جلسه  كار دستور و تشکیل ساعت تاریخ، از اعضاء اطالع (2

MIS به اعضا اطالع رساني خواهد شد  

 حضور به موقع اعضاء (9

  آگاهي اعضاء به شرح وظایف خود و نقش كمیته مزبور (4

 حضور كارشناسان متخصص و آگاه به مسائل مطروحه در كمیته  (5

 برای همه اعضاءفراهم نمودن فرصت اظهار نظر  (6

 ثبت اظهارات كارشناسي توسط دبیر به صورت جامع و كامل در صورتجلسه  (1

 جمع بندی و نتیجه گیری مباحث جاری كمیته  (8

  اجتناب از طرح مباحث فرعي و حاشیه ای و هدایت جلسه توسط رئیس جلسه در صورت انحراف از دستور كار (3

 مات و نظرات كارشناسي اعضاءپیگیری و اجرای مصوبات تأیید شده بر اساس تصمی (71

 تشکیل جلسات خارج از برنامه جهت پیگیری موارد خاص (77

 هدایت موضوعات خارج از محدوده كمیته توسط ریاست جلسه و پیشنهاد موارد به كمیته مربوطه  (72

 یف اعضاء السازماندهای جلسه و مشخص كردن نقش و تک (79

 هدایت مباحث جاری جلسه توسط ریاست جلسه  (74

  ت ها در كمیته هاالیی سازمان به عنوان هدف نهایي تمام فعاعالر دادن اهداف مد نظر قرا (75

 احساس رضایت اعضاء از نقش و حضور خود و دیگران (76

 مسئول یا كارشناس ایمني ،پزشکان  فعاالنهحضور  (71

 ستي در كلیه جلساتاالدعمل ها و بخش نامه های بالرعایت كلیه دستور (78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

وظایف ریاست جلسه شرح  

 

 

 

 

  

 

 

جلسه وظایف دبیر شرح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه وظایف اعضاء شرح

 

 

 

 

 

 

اعضاء همه مشاركت جهت مدبرانه تالش 

جلسه كار دستور گرفتن نظر در با جلسه هدایت 

منتظره غیر موارد برای سریع و مناسب گیری تصمیم 

جلسه دبیر از مصوبات پیگیری و شده مطرح مطالب بندی جمع 

اعضاء كلیه با عادالنه تعامل 

محوری خود از پرهیز 

زمانبندی برنامه طبق جلسات تشکیل نزما یادآوری و پیگیری 

صورتجلسات و جلسات كار دستور تنظیم 

كمیته اعضای و رئیس به گزارش وارایه مصوبات اجرای پیگیری 

جلسات زمان مدت طول كنترل – افراد غیاب و حضور 

جلسه رئیس با همکاری و مساعدت 

مستندات ینگهدار و جدیدالورود اعضاء جهت توجیهي دوره برگزاری 

صورتجلسات نگهداری و حفظ 

كیفیت ددفتر بهبو به صورتجلساتنسخه ای از  ارسال 

كارشناسي بحث در فعال مشاركت 

گویا و ، مؤثر جامع ، رسا بحث ارائه 

موضوع با مرتبط غیر ای حاشیه و جانبي مطالب كار، دستوراز  خروج از پرهیز 

جلسه ردبی و رئیس با همکاری و مساعدت 

جلسه دستور براساس كارشناسي نظر اظهار جهت الزم مطالعات انجام 

به جلسه در خود حضور عدم اطالع احتمالي، حوادث گونه هر و پیشامد بروز صورت در 

 مربوطه و تعیین جانشین دبیر جلسه



   

 های بیمارستانیکمیتهجلسه / ایش عملکرد پ

و سایر  شده انجام مداخالت ،مصوبات اجرا شده، یافته تشکیل تعداد جلسات آمار ماه سه هر پایان در است موظف كمیته دبیر

 و در نماید اعالم كیفیت وسنجش پایش كمیته /بیمارستاني های كمیته مسئول هب ی مربوط به پایش كمیته ها را شاخص ها

 شوند. نیز حفظ كیفیت بهبود  و دفتراعتباربخشي در بایست مي مربوطه مستندات كه باشد داشته نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 (1فرم صورتجلسه )

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه    
و ایمنی بیمار بهبود کیفیتدفتر        
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 : ....................    محل برگزاری جلسه: .................................    شماره جلسه: .................مورخه: ........................     ساعت

 .....               : ..............................و مسئول پیگیری مصوبات رئیس كمیته:  ................................                                   دبیر كمیته

 :دستور كار جلسه

7.  

 

 

  نتایج مصوبات قبل:

7. 

2. 

9. 

 

 

 

 چكيده موضوعات مطرح شده در جلسه فعلي:
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 ( 2فرم صورتجلسه )
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه             

و ایمنی بیمار دفتر بهبود کیفیت  

 

 ...................................................... .............................................................................................................................صورت جلسه كمیته : ............

 اری جلسه: ......................................     شماره جلسه: ...................................مورخه: ........................     ساعت: ....................    محل برگز

           ........................     رئیس كمیته:  ................................                                   دبیر كمیته و مسئول پیگیری مصوبات: ...........

 مصوبات جدید  اجرامسئول  زمان اجرا

  
 

   

   

   

   

 

 ردیف نام و نام خانوادگي اعضاء سمت ساعت حضور غایب امضاء

     7 

     2 

     9 

     4 

     5 

     6 

     1 

     8 

     3 

     71 
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های بیمارستانی رم )شماره یک( پایش فصلی کمیتهف  

   مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه 
رو ایمنی بیما دفتر بهبود کیفیت  

 

  های بيمارستانيپایش كميته

 :عنوان كميته

 تاریخ پایش: ارزیابي كمیته از تاریخ:                           تا تاریخ: 

 كمیته: تعداد جلسات برگزار شده مطابق برنامه تعداد جلسات برگزار شده با تاخیر:
 تعداد جلسات پیش بیني شده

 درصد: درصد:

تعداد كل  تعداد مصوبات اجرا شده: تعداد مصوبات اجرا نشده: تعداد مصوبات در دست اقدام:

مصوبات 

 درصد:  درصد:  درصد: كمیته :

 بررسي دستور كار جلسات

 تور كار كمیته در نظر گرفته شده است؟آیا اولویت بندی مشکالت بیمارستان در تعیین دس     بله     خیر  

 های كمیته:درصد همسویي با اهداف و ماموریت های بیمارستاني:درصد همسویي با نتایج شاخص سنجي ذینفعان:درصد همسویي با نتایج رضایت

 بررسي مصوبات كميته 

 هایي همسو و مشخص با دستور كار كمیته مصوب شده است؟آیا راه حل بله  بله

 آیا مصوبات كمیته مبتني بر اطالعات پردازش شده است؟ خیر    خیر   

 بررسي وضعيت حضور اعضا در كميته

حضور مسئول ایمني، كارشناس 

 هماهنگ كننده ایمني و بهبود كیفیت
 حضور اعضای ثابت در كمیته مشاركت پزشکان

 حضور

 رئیس/ مدیرعامل

 دارد ندارد ضور اعضاءدرصد ح  دارند ندارند دارند ندارند

 درصد غائبین 

 شاخص های ارزیابي كميته 

 ( درصد جلسات تشکیل شده مطابق با برنامه زمانبندی شده7

 ( درصد مصوبات اجرا شده، اجرا نشده و در دست اقدام به تفکیک2

 ( درصد حضور اعضاء در كمیته9

 است. ( شاخص هایي كه در متن فرم پایش فصلي قید گردیده4

          : دبير كميتهنام و امضای 

 
    

 

 

F6- HCSM
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های بیمارستانی رم )شماره دو( پایش مصوبات کمیتهف  

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 رو ایمنی بیما دفتر بهبود کیفیت                                                                                                                                                                                                           

..................................... سال          .......................................................................................................... بیمارستانی کمیته مصوباتماهیانه  پایش)شماره دو(   فرم         

 علت عدم اجرا

ت 
دس

ر 
د

ام
قد

 ا

ده
نش

را 
اج

 

ده
 ش

را
اج

 

 ماه دستور کار جلسه مصوبات

  
    

 

      

      

      

      

      

:قابل توجه دبيران محترم *    

.ار جلسه/ مصوبه وجود دارد، لطفاً هر دستور كار جلسه و مصوبه مربوط به آن در سطر مجزا نوشته شودچنانچه بیش از یک مورد دستور ك  

: دبير كميتهنام و امضای            

1. The Approvals of the Hospital Committee Monitoring

 

F7- AHCM
1
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 نمودار سازمانی کمیته های مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 برگزار مي شوند. ماهيانهتيم رهبری و مدیریت و كميته ها بصورت  اتجلس* 

كه  باليني تغذیهكه دو ماه یكبار برگزار مي شوند و كميته  طب انتقال خونو  پایش و سنجش كيفيتباستثناء كميته های ** 

 هر سه ماه یكبار برگزار مي شود.و بهره برداری از خدمات آزمایشگاه 

اهميت زماني دارند جلسه اضطراری  –) برای پيشنهادات خاص  برگزار مي شود بصورت فصليپيشنهادات  جلسه نظام*** 

 برگزار مي شود(.

 برگزار كرد.نيز * در صورت ضرورت، مي توان كميته ها را بيش از یک بار در ماه ***

 

 ریاست مرکز

 کمیته پایش و سنجش کیفیت
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 كميته پایش و سنجش كيفيت
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 تیم رهبری و مدیریت اهداف

 

 قابل خدمات كلیه در راهکار ارائه ، گردیده است تعیین مدیریتي یمت توسط كه سازمان كالن های سیاست اجرای (7

 مراجعین  كلیه به در بیمارستان ارائه

 بیمارستاني های فعالیت هماهنگي و سازماندهي ریزی، برنامه به كمک (2

 مركز كالن های سیاست جهت در بیمارستان های كمیته همه فعال مشاركت جهت زمینه ایجاد و عملکرد بهبود (9

 اجرایي تصمیمات در بیمارستاني های كمیته مصوبات از تفادهاس (4

 آنها  حل جهت راهکار ارائه و بیمارستان عملکردی مشکالت شناسایي (5

 خدمت  گیرندگان رضایت و بیمارستان عملکرد بهبود و كیفیت ارتقای جهت در مستمر تالش (6

 بیمارستان دروني مرمست و منظم ارزشیابي و بیمارستاني خدمات كیفیت ارتقاء روند پایش (1

 بیمارستاني اهداف تحقق ای بر اجرایي ریزی برنامه و طراحي (8

 كاركنان و مسئولین در انگیزشي نظام و سیستم تقویت و ایجاد (3

 بیمارستان اجرایي و تخصصي بخش های در تحول ایجاد (71

  پیشگیری و ش،توسعه،پژوه آموزش درمان، های حیطه در نظارت برای یکپارچه و هماهنگ و مناسب رویکرد اتخاذ (77

 و پایش كمیته به الزم بازخوردهای ارائه و بیمارستاني های كمیته در شده اخذ تصمیمات اجرای و ریزی برنامه (72

 كیفیت سنجش

 شده پردازش اطالعات بر مبتني سازی تصمیم های سامانه تقویت (79

 ساختن مرتفع و مركز كالن یاستهایس به توجه با پشتیباني و اجرایي فرایندهای در رویه وحدت و یکپارچگي ایجاد (74

 اجرا پیشرو در چالشهای

نیاز پیاده  صورت در و آنها بودن اثربخش و اهداف به دستیابي نظر از ،شده اخذ تصمیمات نتایج مستمر ارزیابي (75

 اقدام اصالحي سازی

 بیمار ایمني رویکرد با مدیریتي مدون و منظم بازدیدهای نتایج بررسي (76

  دیریت تیم رهبری و م اعضای

 )كمیته رئیس ( مركز رئیس (7

 آموزشي معاون (2

 مركز مدیر (9

 مترون (4

 كیفیت بهبود دفتر مسئول (5

 امورمالي مدیر (6

 انساني منابع مدیر (1

 اطالعات فناوری مسئول (8

  -731سامانه -رسیدگي به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مسئول  (3

 دبیر كمیته (71

 

 

 .شود مي لتشكي ماهيانه صورت به جلسات تيم رهبری و مدیریت* 
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 اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی اهداف اختصاصی کمیته

 

 و شایع، نادر خدمات گروه و تعیین حیاتي داروهای اثربخش و منطقي خرید و تهیه تعیین، جهت مناسب راهکارهای ارائه (7

 قیمت گران

 .مناسب یها حل راه ارائه و بیمارستان در دارو مشکالت و ها كاستي كمبودها، به رسیدگي (2

 مركز درمان و آموزشي معاون به انطباق عدم موارد گزارش و دارو منطقي تجویز بر نظارت (9

 استراتژیک داروهای بندی تقسیم براساس آن نیازسنجي به توجه با دارو خرید ریزی برنامه برای مناسب اتخاذ رویکرد (4

 مركز در وقابل دسترس كاربردی

 كمیته به گزارش ارائه و مركز در آن مصرف میزان بررسي و بیمارستان در مخدر داروهای مصرف نحوه بر نظارت (5

 ها آن صحیح و علمي نگهداری و دارو تأمین نحوه بر نظارت (6

 پزشکي تجهیزات و دارو حوزه در ضروری غیر های هزینه مدیریت جهت فني و علمي فرآیندهای طراحي (1

 مصرفي و پزشکي جهیزاتت منطقي خرید و ،تهیه تعیین جهت مناسب راهکارهای ارائه (8

 با ها رده و ها رشته كلیه در مصرفي و ای سرمایه نیاز مورد تجهیزات تهیه به نسبت مختلف واحدهای نیازسنجي و بررسي (3

 اختیار در بودجه و مركز اولویتهای نظر گرفتن در

 نهاآ تهیه برای الزم بودجه كسب جهت سال هر انتهای در آتي تجهیزاتي نیازهای هزینه برآورد (71

 مصرفي و ای سرمایه پزشکي تجهیزات خرید (77

 از استفاده با شایع درماني و تشخیصي امور در بیمارستان پزشکان توسط شده تجویز مداخالت حجم یابي علت و شناسایي (72

  آماری روشهای

بهداشت،  ارتوز كمیته  این به مربوط باالدستي های سازمان سوی از ابالغي دستورالعملهای كلیه رعایت و آموزش، اجرا (79

 )آموزش پزشکي و درمان

 

 درمان، دارو و تجهیزات پزشکیسالمت/اقتصاد  اعضای کمیته

 )كمیته رئیس( مركز رئیس (7

 مركز مدیر (2

 معاون آموزشي مركز  (9

 )دبیر كمیته( داروخانه فني مسئول (4

 مالي امور مدیر (5

 تداركات دارویي مسئول (6

 پزشکي تجهیزات مسئول (1

 مترون (8

 اطالعات فناوری مسئول (3

 ئول بهبود كیفیت و اعتباربخشيمس (71

 های )اطفال،جراحي اطفال ، بیهوشي و پاتولوژی( گروه نماینده (77

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (72

 مسئولین پاراكلینیک درصورت نیاز (79

 مسئولین اتاق عمل در صورت نیاز (74

 مسئولین بخش های بالیني در صورت نیاز (75
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 بخش اورژانس ارتقای راهبردی خدمات اهداف اختصاصی کمیته

 

 بهبود وضعیت تریاژ  (7

  اورژانسدر بررسي علل اقامت بیش از اندازه بیماران  (2

  بررسي علل عوارض بوجود آمده از اقامت بي دلیل بیماران (9

 مدیریت تخت در بیمارستان با اولویت بستری نمودن بیماران حاد و اورژانس  (4

 ساعت 6تعیین تکلیف بیماران اورژانس زیر  (5

 ت موجود دربخش اورژانس الا و مشکبررسي چالش ه (6

 برنامه ریزی جهت ارائه خدمات با كیفیت و ایمن (1

 افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعین اورژانس  (8

 بهبود و ارتقا فرآیند های اورژانس از طریق پیگیری شاخص ها و برنامه بهبود كیفیت  (3

 اورژانس بخش  (عملکردی و اختصاصي )پیگیری جهت ارزیابي شاخصهای كشوری  (71

 كاهش طول اقامت بیماران بستری در اورژانس و عوارض ناشي از اقامت بي دلیل (77

 پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  (72

 نه در خصوص امر اعزام بیماران از بخش اورژانس االجمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد ماهانه و س (79

ی زماني اولین ارزیابي  تعیین محدوده) باالاران برحسب تریاژ در كوتاهترین زمان و ضریب اطمینان خدمات رساني به بیم (74

 (پزشک و پرستار

و غیر اورژانس متناسب با خدمات تخصصي ارایه  خدمات پاراكلینیکي اورژانس بودن بهبود دسترسي و فراهم ،شناسایي (75

 شده توسط بیمارستان 

 ،وزارت بهداشت) دستي مربوط به این كمیتهاالهای بغي از سوی سازمانالتورالعملهای اباجرا و رعایت كلیه دس آموزش، (76

 (آموزش پزشکي درمان و

 ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس کمیتهاعضای 

  س مركزئیر (7

 مدیر مركز (2

 )رئیس كمیته( رئیس بخش اورژانس (9

 رزیدنت ارشد گروه های مختلف پزشکي (4

 مترون (5

 مسئول اورژانس اطفال (6

 ( دبیر كمیته) سر پرستار اورژانس (1

 ان بخش های بالیني حسب موردسر پرستار (8

 مركز اطالعاتمسئول فناوری  (3

 پرستار تریاژ (71

  مسئول تجهیزات پزشکي (77

 و اعتباربخشي مسئول بهبود كیفیت (72
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 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (79

 مسئول پزشکان اورژانس (74

 سوپروایزر بالیني (75

 زپرستار اورژانس در صورت نیا (76

 مسئول نقلیه (71

 مسئول درمانگاه اطفال (78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 
 

 بهداشت محیط هداف اختصاصی کمیتها

 

، واحد اتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ و یکپارچه برای نظارت در حیطه های بهداشت محیط، مدیریت پسماند (7

 انيبررسي و تهیه مواد گندزدایي سطوح و ضدعفوني ابزار و محیط های درم رختشویخانه، 

اشعه گذاری و ستروني  –های بیمارستاني طبق استانداردهای موجود  تضمین و كنترل انجام صحیح ضدعفوني محیط (2

 اتاقهای عمل و بخشهای ایزوله و سایر اماكن مورد نیاز

 تدوین رویکرد و كنترل انجام صحیح ضد عفوني وسایل بیماران طبق استانداردهای موجود (9

 البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم نظارت بر انجام صحیح امحاء (4

 .اتخاذ رویکرد مناسب جهت برنامه ریزی آموزشي و پژوهشي با عنایت به اهداف ذكر شده (5

نظارت براجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، شستشو، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتي پارچه، ملحفه،  (6

 ... البسه، گان، شان و

استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفوني كننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه نظارت بر نحوه  (1

 .م به ایشانالزآموزشهای 

و نحوه گردش البسه عفوني و غیر  (رختشویخانه  )ندری لنظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشینهای موجود در واحد  (8

 عفوني

 ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل مسئول این دستگاه ها  و بر روی دستگاهها خوانازم به صورت الدرج دستورالعملهای  (3

 نظارت بهداشتي بر نحوه صحیح تهیه، طبخ و ارائه مواد غذایي در مركز (71

 د غذایيواما نظارت بر نحوه صحیح انجام فرایند گندزادیي در محیط های مرتبط ب (77

 كار در معرض اشعه و تامین ایمني برای پرسنل شاغل در این محیطاتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ در محیط های  (72

  اجرای آنمدیریت پسماند بیمارستان و نظارت بر دستورالعمل تدوین  (79

74)  

 ،وزارت بهداشت) دستي مربوط به این كمیتهالغي از سوی سازمان های باالاجرا و رعایت كلیه دستورالعملهای اب آموزش، (75

 )درمان و آموزش پزشکي

 بهداشت محیط کمیتهاعضای 

 مركز رئیس (7

 مدیر مركز (2

 مسئول واحد بهداشت محیط ) رئیس كمیته( (9

 كارشناس بهداشت حرفه ای )دبیر كمیته( (4

 مترون (5

 )رئیس پاتولوژی( ئول فني آزمایشگاهسم (6

 مسئول واحد تاسیسات (1

 مسئول واحد تجهیزات پزشکي (8

 مسئول بهبود كیفیت و اعتباربخشي (3

 سوپروایزر كنترل عفونت (71
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 س هماهنگ كننده ایمني بیماركارشنا (77

 CSRمسئول واحد  (72

 مسئول واحد خدمات (79

 نمایندگان گروه های مختلف پزشکي (74

 نماینده سرپرستاران بخش های بالیني (75

 مسئول اتاق عمل (76
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 پایش و سنجش کیفیتکمیته اختصاصی اهداف 

 

  .ل بازویي مدیریت عمل مي نمایدبعنوان عام ،پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشي در سطح مركز  (7

 نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای بهبود كیفیت (2

 ت اصلي در عملکرد بیمارستان و راهیابي جهت حل آنهاالت و معضالشناسایي مشک (9

نظیر  الزامي از سوی وزارت بهداشت ودرمان شاخص های تدوین و اندازه گیری شاخص های بهبود كیفیت و (4

 سکته قلبي در بخش های مراقبت ویژه( ICU) مغزی در بخش های مراقبت ویژهمرگ  شاخص های اورژانس)

(CCU) 
 پشتیباني و مدیریتي بازنگری و پایش تمام فرایندهای بالیني، (5

 .ش مستمر در جهت افزایش كیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدماتالت (6

 6ماهه، سه  مركز بنا به مقتضیات این واحدی مصوبات كمیته ها  ،پایش و ارزیابي برنامه های عملیاتي، بهبود كیفیت (1

  ه.ماهه و یکسال

  .پیگیری روند ارتقاء كیفیت خدمات بیمارستاني و ارزشیابي منظم و مستمر دروني بیمارستان (8

 تهیه چک لیست جهت كنترل و نظارت بر بخش ها و واحدها (3

 نظارت بر بروز بودن مستندات مركز (71

ای ایمني و شاخص های ایمني بیمار در بیمارستان با همکاری رابطین ایمني بخش ها / واحدهای ارائه اولویت ه (77

 مختلف

 ارائه اولویت ها و شاخص های بهبود كیفیت در كل بیمارستان با مشاركت نمایندگان بخش / واحد های مختلف (72

 تدوین برنامه بهبود كیفیت جامع و یکپارچه مركز

 جمع آوری شده شاخص های ایمني با مشاركت صاحبان فرآیند بازنگری و تحلیل داده های (79

 ت مرتبط به مدیران وارایه بازخورد به كاركنانالعات، نتایج تحلیل ها و مداخالارائه گزارش اط (74

نظارت مستمر بر اجرای مصوبات سایر كمیته های بیمارستاني از طریق بررسي صورتجلسات تمامي كمیته های  (75

 بیمارستاني

 كمیته ها و مستندات اجرا و گزارش نتایج به تیم مدیریت اجرایي و كمیته های مربوطه پایش تشکیل (76

 بررسي و تحلیل نتایج شاخص های عملکردی بالیني ،پشتیباني ،مدیریتي (71

و  نتایج شاخصهای سه گانه) فرایندی، پیامدی و برنامه ای( عات حاصل از كمیته های بیمارستاني،الپردازش اط (78

 انرضایتمندی ذینفع

وزارت )دستي مربوط به این كمیته االغي از سوی سازمان های بالآموزش،اجرا و رعایت كلیه دستورالعملهای اب (73

 (بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
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 پایش و سنجش کیفیت اعضای کمیته

 )رئیس كمیته( س مركزئیر (7

 مدیر مركز (2

 معاون آموزشي (9

  ته(كمی دبیردفتر بهبود كیفیت و اعتباربخشي )مسئول  (4

 مترون (5

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (6

 مدیر امور مالي  (1

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت (8

 فناوری اطالعاتمسئول  (3

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (71

 بیهوشي( جراحي، نمایندگان گروه های مختلف پزشکي)اطفال، (77

 مسئولین بخش ها و واحدها حسب نیاز (72
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 حفاظت فنی و بهداشت کارکمیته  اختصاصی اهداف

جهت رفع نواقص و  بیمارستانت حفاظتي و بهداشتي در جلسات كمیته و ارائه پیشنهادات الزم به رئیس الطرح مسائل و مشک (7

 سازی محیط كارالم س

 بیمارستانانعکاس كلیه ایرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به رئیس  (2

 و تشریک مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان كار جهت اجرای مقررات حفاظتي و بهداشت كارهمکاری  (9

 توجیه و آشنا سازی كاركنان نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتي و حفاظتي در محیط كار (4

و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح  ماللهای الزم برای انجام كار مطمئن ، سرالعمدر تهیه دستو بیمارستانهمکاری با رئیس  (5

 از لوازم و تجهیزات بهداشتي و حفاظتي در محیط كار

 ه و جدیت دارندالقكه در امر حفاظت فني و بهداشت كار ع جهت تشویق كاركنانيبیمارستان پیشنهاد به رئیس  (6

دث و بیماریهای ناشي از كار به ارگانهای صورتجلسات كمیته و همچنین فرمهای مربوط به حوا البمنظور تهیه وارس الزم پیگیری  (1

 ذیربط

شاغلین به بیماریهای ناشي از كار و  الءدر انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری بمنظور پیشگیری از ابت الزم پیگیری (8

 ارائه نتایج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه

به مركز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب  یمارستانباعالم موارد مشکوك به بیماریهای شغلي از طریق رئیس  (3

موضوع تبصره  )آنها قرار دارند  الءشده ویا در معرض ابت الءكه به تشخیص شورای پزشکي به بیماریهای شغلي مبت برای كاركناني

 (قانون كار 32ماده  7

داشتي و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در عات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهاطالجمع آوری آمار و  (71

 بیمارستان

 بازدید و معاینه ابزار كار ، وسائل حفاظتي و بهداشتي در محیط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها (77

 تجزیه وتحلیل یافته ها ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشي از كار و (72

 رای شغلي و همچنین نصب پوسترهای آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محیط كانظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریه (79

 بیمارستانكانونهای ایجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در  الماع (74

تجهیزات و ابزار كار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح كار و شاغل در  ترتیب و چیدمان وسایل و ،نظارت بر نظم  (75

 محیط كار
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روشن و منطبق با موازین حفاظتي و بهداشتي بر حسب شرایط اختصاصي هر مركز جهت حفظ و ارتقاء سطح تعیین خط مشي  (76

 و بیماریهای شغلي ماليبهداشت و ایمني محیط كار و پیشگیری از ایجاد حوادث احت

رد پیشگیری از ایجاد در مو بیمارستان،در داخل  ماللهای اجرائي بهداشتي و حفاظتي جهت اعالعمتهیه و تصویب و صدور دستور (71

 ، بیولوژیکي و رواني محیط كارعوامل فیزیکي، مکانیکي، شیمیایي، ارگونومیکي عوارض و بیماریهای ناشي از

 دینتدوین برنامه عملیاتي با همکاری اعضاء و تصویب كمیته حفاظت فني و بهداشت كار و اجرای آن مطابق جدول زمانب (78

و سنجش اثر بخشي آموزش بهداشت حرفه ای وایمني و تصویب آن در كمیته حفاظت  ، آموزشتدوین رویه اجرایي نیاز سنجي (73

 فني و بهداشت كار سپس تهیه و اجرای برنامه آموزشي بر اساس این رویه 

 شناسایي ، تعیین اهداف و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط كار جهت استفاده از خدمات شركت های بهداشت حرفه ای و (21

 عوامل زیان آور یي قبل از اقدام به اندازه گیرمشاورین ایمن

نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری عوامل  (27

 ارائه نتایج اندازه گیری بهمراه ارزیابي مسئول بهداشت حرفه ای به مركز بهداشت قبل از انجام معاینات ،زیان آور 

معاینات قبل از استخدام در بدو )مطابق فرم مربوطه و انجام معاینات سالمت شغلي  بیمارستانتهیه و تنظیم شناسنامه شغلي  (22

، بر اساس یماریهای ناشي از كار قرار دارندلیه شاغلیني كه در معرض بروز ببرای كیک بار ) اليدوره ای حداقل س –شروع به كار 

 ز(ي ایران توسط مراكز مجااسالمقانون كار جمهوری  32ماده 

 

، آموزش و نظارت بر وسایل حفاظت فردی ، تصویب آن در كمیته حفاظت فني و بهداشت كار و تدوین رویه اجرایي تهیه، تحویل (29

 شتن آناستقرار و بروز نگهدا

سپس انجام شناسایي ،تدوین رویه اجرایي شناسایي خطرات و ارزیابي ریسک و تصویب آن در كمیته حفاظت فني و بهداشت كار  (24

 خطرات ، ارزیابي و كنترل ریسک

در كمیته حفاظت فني و بهداشت و تصویب آن  بیمارستانتمامي تركیبات و مواد شیمیایي موجود در  MSDS تهیه و ترجمه (25

 ه.آن به كاركنان مربوط الغموزش و اب، آكار

 همکاری در تدوین رویه اجرایي آمادگي و مدیریت واكنش در شرایط اضطرای و تصویب آن در كمیته حفاظت فني و بهداشت كار (26

دفع پسماند ها مطابق قانون  ونتقال ا ،خطرسازی نگهداری بي ،جمع آوری ،تولید نامه ریزی، اجرا و نظارت برهمکاری در بر (21

 آئین نامه های مربوطه دیریت پسماندها وم

 مطابق قانون وآئین نامه های مربوطهبیمارستان همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در  (28

درمان و  ،وزارت بهداشت)ستي مربوط به این كمیته باالدغي از سوی سازمان های الهای ابورالعملاجرا و رعایت كلیه دست آموزش، (23

 (زش پزشکيآمو
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 حفاظت فنی و بهداشت کار اعضای کمیته

 رئیس كمیته()ریاست مركز (7

 مسئول فني آزمایشگاه)رئیس پاتولوژی( (2

  مدیر مركز (9

 مسئول واحد بهداشت محیط   (4

 بهداشت حرفه ای )دبیر كمیته( مسئول (5

 مترون (6

 مسئول واحد تاسیسات  (1

 مسئول واحد تجهیزات پزشکي (8

 يمسئول بهبود كیفیت و اعتباربخش (3

 سوپروایزر كنترل عفونت (71

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (77

 CSRمسئول واحد  (72

 مسئول واحد خدمات (79

 نمایندگان گروه های مختلف پزشکي (74

 نماینده سرپرستاران بخش های بالیني (75

 مسئول اتاق عمل (76

 سوپروایزر آموزش سالمت (71
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 درمان، دارو و تجهیزات پزشکی کمیته  اختصاصی اهداف

 خرید برای گیری تصمیم و اعضای كمیته و تیم رهبری و مدیریت به مركز فصلي و ساالنه مصرفي آماری گزارش ارائه (7

 مصرفي لوازم

 .مناسب های حل راه ارائه و بیمارستان در دارو مشکالت و ها كاستي كمبودها، به رسیدگي (2

 مركز درمان و آموزشي معاون به انطباق عدم موارد گزارش و دارو منطقي تجویز بر نظارت (9

 كمیته گزارش به ارائه و مركز در داروئي های مقاومت و ها بیوتیک آنتي منطقي مصرف میزان بررسي (4

 استراتژیک داروهای بندی تقسیم براساس آن سنجي نیاز به توجه با دارو خرید ریزی برنامه برای مناسب رویکرد اتخاذ (5

 دسترس و قابل كاربردی

 مركز از دارو تهیه برای بیمار خروج از جلوگیری و پزشکان نیاز مورد داروهای تأمین جهت در مناسب رویکرد اتخاذ (6

 كمیته به گزارش ارائه و آن مصرف میزان پژوهشي بررسي و بیمارستان در مخدر داروهای مصرف نحوه بر نظارت (1

 جدید داروهای و معرفي بررسي (8

 تجهیزات مصرفي سازی فراهم (3

 ها آن صحیح و علمي هدارینگ و دارو تأمین نحوه بر نظارت (71

 مركز مختص داروئي فرمولر بازنگری و تعیین (77

 شکل و آوا نظر از ،مشابه ،پرخطر اورژانس،حیاتي و متعارف ، استراتژیک داروهای لیست تهیه (72

 ضروری و مهم داروهای تجویز نحوه گایدالین ارائه (79

 آن ودقیق منظم آوری جمع فرآیند قراریبر و داروئي تداخل و (ADR)  ناخواسته عوارض و عوارض خطاها، بررسي (74

 ABC تحلیل روش با مصرف ،پرهزینه  پر داروهای الگوی بررسي (75

 دارو، كامل نام ذكر و بودن خوانا نظر از بیماران بالیني پرونده در پزشکان دارویي دستورات برثبت نظارت و شناسایي (76

 مصرف زمان و مصرف راه قدرت دارو، دارو، شکل

 .دارند را گروه میانگین از باالتر درماني و تشخیصي مداخالت داری معني صورت به كه پزشکاني ملکردع نحوه بر نظارت (71

 بهداشت )وزارت كمیته این به مربوط باالدستي های سازمان سوی از ابالغي دستورالعملهای كلیه رعایت و آموزش،اجرا (78

 پزشکي( وآموزش ،درمان
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 زشکیدرمان، دارو و تجهیزات پ عضای کمیتها

 )كمیته رئیس)  مركز رئیس (7

 مركز مدیر (2

 معاون آموزشي مركز  (9

 )دبیر كمیته( داروخانه فني مسئول (4

 تداركات دارویي مسئول (5

 پزشکي تجهیزات مسئول (6

 مترون (1

 اطالعات فناوری مسئول (8

 مسئول بهبود كیفیت و اعتباربخشي (3

 جراحي اطفال و بیهوشي و پاتولوژی( های )اطفال، گروه نماینده (71

 ماهنگ كننده ایمني بیماركارشناس ه (77

 مسئولین پاراكلینیک درصورت نیاز (72

 مسئولین اتاق عمل در صورت نیاز (79

 مسئولین بخش های بالیني در صورت نیاز (74
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 مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعاتکمیته  اختصاصیاهداف 

 TOMRPOMRSOMR روش هایسیاست گذاری برای سازماندهي دروني پرونده های پزشکي براساس یکي از  (7

 استفاده از سیستم مکانیزه و كامپیوتری در بایگاني مدارك پزشکي 

استاندارد و در دسترس بودن گزارشات ،بررسي كامل بودن پرونده های بیمارستاني و نظام پرونده نویسي صحیح و علمي  (2

 (تحلیل كمي و كیفي پرونده ها)باتوجه به دستورالعمل كشوری  ،منظم ماهیانه

 تهیه چک لیست ممیزی محتوایي بررسي پرونده های پزشکي (9

 ،تنظیم مقاالت و پایان نامه هابیمارستان در امور پژوهشي مدیریت اطالعات سالمتمشاركت و همکاری واحد  (4

 بررسي ضرورت و تایید فرم های بیمارستاني طراحي شده توسط واحدها و بخش ها  (5

و بخش های  عاتالفن آوری اط ،ت المعات سالواحد های مدیریت اط طرف زشده ا المهماهنگي و پیگیری رفع نقایص اع (6

 درماني

 پرونده های مفقود شده  ردیابي (1

 HIS  استقرار سیستم بایگاني مکانیزه و كامپیوتری بر اساس (8

 دسترسي آسان به مدارك پزشکي (3

 بهره گیری از جنبه های حقوقي و قانوني در مدارك پزشکي (71

 (دستي /الکترونیک)و نظام پرونده نویسي صحیح و علمي  كنترل و نظارت بر تکمیل (77

 نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به محرمانه بودن اوراق پرونده بیمار (72

 نظارت بر اجرای امحاء اوراق پرونده بر اساس دستورالعمل های كشوری (79

 عات بیمارستاني الت بخش ها/واحدها در خصوص سامانه سیستم اطالبررسي مشک (74

 وزارت( كمیته این به مربوط باالدستي های سازمان سوی از ابالغي دستورالعملهای كلیه رعایت و زش،اجراآمو (75

 )پزشکي آموزش و بهداشت،درمان

 

 مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات اعضای کمیته

 )رئیس كمیته( س مركزئیر (7

 مدیر مركز (2

 مترون  (9

 كارشناس آمار و تحلیل داده  (4

 یت و اعتباربخشيبهبود كیفمسئول  (5

 مسئول فناوری اطالعات (6

 )دبیر كمیته(رئیس اداره فناوری اطالعات سالمت  (1

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (8

 مدیر امور مالي (3

 مسئول مددكاری (71

 نمایندگان گروه های مختلف پزشکي (77

 رزیدنت های ارشد گروه های مختلف پزشکي (72
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 مدیریت خطر حوادث و بالیاکمیته  اختصاصیاهداف 

 یا در بیمارستانالب برنامه ریزی مدیریت خطر و (7

  ایالب و خطربا  اتخاذ رویکرد مناسب جهت آموزش به پرسنل برای آمادگي در مقابله (2

 ایالب تعیین و تصویب فلوچارت فرماندهي مدیریت خطر و (9

حوادث غیر مترقبه و  در زمان وقوع يو ساختارهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امدادرساني و درمان بررسي فضاها  (4

 م با مسئولین این اماكن جهت توجیه و جلب مشاركت ایشانالزهماهنگي های 

و شیفت بندی پرسنلي جهت عملکرد در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، آموزش  يتشکیل تیم های امداد رساني و درمان (5

  مادگي مستمر این تیمهای حیاتياین تیم ها و توجیه ایشان و برگزاری مانورهای تمریني ادواری جهت حفظ آ

بررسي استحکام ومقاومت بیمارستان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و تالش مستمر و برنامه ریزی جهت رساندن  (6

 ایمني در حداقل زمان ممکن در رابطه با حوادث غیر مترقبه باالیساختار بیمارستاني به استانداردهای 

تجهیز و تکمیل امکانات به منظور عملکرد موثر و بدون وقفه در زمان حوادث غیر تالش مستمر و برنامه ریزی در جهت  (1

  مترقبه

 ات و مدارك پزشکي جهت استفاده عملي در زمان حوادث غیر مترقبهالعپیش بیني سیستم ثبت اط (8

 شناسایي بحران های احتمالي منطقه و اتخاذ رویکرد مناسب در هنگام مواجهه با آن  (3

 هاآنبا  درون بیمارستان و ارائه راهکار مناسب جهت مقابله شناسایي مخاطرات  (71

نظارت بر اجرای دقیق كلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح و فوریت ها مانند زلزله ، آتش سوزی و  (77

 حوادث غیرمترقبه در حدود مشاركت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد

ح و فوریتهای انامداد رساني درمان و بازتواني بیماران حوادث و سو"جرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارینظارت بر ا (72

 "پزشکي در بیمارستان 

 تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکي غیر منتظره (79

وقوع حوادث غیر   و همه جانبه در موارد برنامه ریزی جهت حفظ آمادگي دائمي بیمارستان جهت مشاركت فعال و موثر (74

 مترقبه

ی آمادگي مستمر الم شده و درحداعالتجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح، بر اساس ضوابط اع (75

  برای مشاركت فعال وموثر وهمه جانبه در این امور

ییرات ضروری و سریع در بیمارستان در زمان وقوع حوادث تعیین برنامه از قبل آماده شده مجموعه بیمارستان در مورد تغ (76

در این مورد باید فلوچارت  غیرمترقبه، برای حصول آمادگي تمام عیار جهت پذیرش و مداوای مصدومین و سایر نیازها

ری پیش بیمارستان در این موارد اضطراری تهیه و نحوه تبدیل سریع بیمارستان از حالت فلوچارت عادی به فلوچارت اضطرا

بیني و به همه افرادی كه دراین خصوص دارای نقشي هستند آموزش داده شود. در این فلوچارت باید محل استقرار ستاد 

حوادث غیر مترقبه، محل تریاژ، محل مداوای بیماران سرپائي، نقاهتگاه، بخش های بستری و نحوه دایر نمودن تختهای 

 . منظور شده باشد زمالاضافي، انتظامات و همه پیش بیني های 

 تصمیم گیری در خصوص تغییر در مورد وظایف و اختیارات افراد در زمان بحران  (71

 برقرای ارتباط مناسب با فرماندهي بحران دانشگاه و استان  (78

ایجاد یک سیستم ارتباطي كارآمد، درون بیمارستاني و دارای امکان عملي ارتباط فوری با مسئولین محلي، ستادهای  (73

 مترقبه و سایر مراكز در زمان وقوع این حوادث حوادث غیر

تهیه گزارشات ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگي بیمارستان از نقطه نظر حوادث و سوانح و فوریت ها، عملکرد  (21

  حيالریزی انجام شده برای شرایط جاری، برنامه های آینده و پیشنهادات اص ت، كمبودها، برنامهالگذشته، مشک

 ری مانورهای دور میزی و مشاركت در انجام مانورهای استان كه از طریق دانشگاه هماهنگ مي گردد برگزا (27

بررسي حیطه ایمني عملکردی منطبق با كتاب ارزیابي ایمني بیمارستاني شامل ایجاد ساختار و برنامه مقابله با حوادث و  (22

 باشد  فوریتها مي
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كه وزن ساختمان را تحمل میکنند مثل ستونها، تیرآهنها، صفحات بتون ای شامل اجزایي است  بررسي حیطه ایمني سازه (29

 باشد.  و سقفها مي

ای شامل اجزایي از سازمان هستند كه در تحمل وزن ساختمان نقش ندارند مانند  بررسي حیطه ایمني غیر سازه (24

ش و تهویه هوا، تجهیزات سیستمهای حیاتي )الکتریکي، ارتباطي، ذخایر آب، سوخت، گازهای پزشکي(،گرمایش، سرمای

 ..اداری، تجهیزات پزشکي و آزمایشگاهي و.

 بررسي عوامل خطرآفرین داخلي و خارجي بیمارستان براساس آخرین مراجع علمي تایید شده ازسوی وزارت بهداشت  (25

 EOPتدوین  (26

وزارت بهداشت )كمیته دستي مربوط به این االغي از سوی سازمان های بالآموزش،اجرا و رعایت كلیه دستورالعملهای اب (21

 (،درمان و آموزش پزشکي

 

 

 مدیریت خطر حوادث و بالیا اعضای کمیته

 )رئیس كمیته( رئیس مركز (7

 مدیر مركز (2

  ( دبیر كمیته) كارشناس بحران (9

 مترون (4

 مسئول حراست  (5

 مدیر امور مالي (6

 رئیس بخش اورژانس (1

 مسئول اورژانس (8

 و اعتباربخشي مسئول بهبود كیفیت (3

 عات مركز المسئول فناوری اط (71

 مسئول واحد فني (77

 مسئول تجهیزات پزشکي (72

 مسئول بهداشت حرفه ای (79

 مسئول بهداشت محیط (74

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (75

 

 

 

 

 

 

 



   

31 
 

 مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوجکمیته  اختصاصی اهداف

 به تشخیص مسئول فني بیمارستان بررسي منظم موارد مرگ ومیر  (7

 در بیمارستان بررسي علل مرگ و میر (2

 بررسي علل عوارض بوجود آمده  (9

 تهیه گزارشات كارشناسي برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه و مراجع قانوني  (4

 برخورد با مواردی كه قصور یا تقصیر اتفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان (5

 اتخاذ رویکردهای مناسب به منظور كاهش عوارض مرگ ومیر در بیمارستان (6

 اتخاذ رویکرد مناسب جهت پیشگیری از عوارض قابل پیشگیری (1

 بررسي علل ریشه ای موارد خطا و جلوگیری از وقوع آن (8

حي الصورت گیرد و اقدامات اص بعد از گزارش خطا روز  9حداكثر ظرف مدت   (RCA) خطا  بررسي علل ریشه ای (3

 .انجام شود

 وقایع ناخواسته تهدید كننده حیات در درمان بیماران اجرای دستورالعمل مربوط به رسیدگي و گزارش فوری  (71

 واحدهای بیمارستانو  ارزیابي پیشگیرانه خطاهای پزشکي در بخشها (77

ساني و آگاه ساختن ر عالسمینارهای مرتبط با مرگ و میر و عوارض بیمارستاني با هدف اط ،برگزاری كنفرانس ها  (72

 كاركنان در این زمینه 

 وط به موارد مشکوك مربوط به احیای قلبي و ریویبررسي موضوعات مرب وطرح  (79

 یل مرگ و میر كودكان الای د ماهه به همراه تحلیل ریشه 53تا  7بررسي مرگ و میر كودكان  (74

 )وزارت بهداشت، سوی سازمانهای باالدستي مربوط به این كمیته رعایت كلیه دستورالعملهای ابالغي از اجرا و آموزش، (75

 آموزش پزشکي( درمان و

 

 مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج اعضای کمیته

 )رئیس كمیته( س مركزئیر (7

 مدیر مركز (2

 معاون آموزشي (9

 مسئول فني آزمایشگاه (4

 بهبود كیفیت و اعتباربخشيمسئول  (5

 متخصص پزشکي قانوني  (6

 )دبیر كمیته( قائم مقام مسئول فني (1

 مسئول آزمایشگاه (8

 مترون (3

 بیهوشي و جراحي( گروه های اطفال ،نفر از اعضای هیئت علمي )از  4حداقل  (71

 مسئولین بخش های بالیني حسب مورد (77

 مسئول اورژانس  (72

 كارشناسان ایمني  (79
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 میر  كارشناس مرگ و (74

 كارشناس كنترل عفونت  (75

 سوپر وایزر آموزشي  (76
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 پزشکی و رفتارحرفه ای اخالقکمیته  اختصاصیاهداف 

 ...(و منشور حقوق بیمار)گان خدمت جرای استانداردهای حقوق گیرندا (7

بهبود درد و رنج، هزینه های تحمیل شده به )قي روند مراقبتهای پزشکي و فرآیندهای جاری مركز البررسي اخ (2

 ...(و ترك با مسئولیت شخصيآگاهانه، مراقبت از بیماران در حال احتضار بیماران فوت شده،  بیماران و اخذ رضایت

  سازماني در بیمارستانحرفه ای و  اخالق پایش  (9

فعالیتهای آموزشي و ترویجي شامل برگزاری سخنراني، كارگاه و راندهای بالیني، دوره های بازآموزی و جلسات  (4

مت در لحاظ كردن مسائل الگفتگو میان پرسنل، بیماران و همراهان جهت توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات س

 القياخ

 تورالعمل های مرتبط با طرح انطباق در تمام واحدهای بیمارستانبکارگیری و اجرای آیین نامه و دس (5

 ي و حفظ حقوق بیمارالقت از منظر اخالمپیشنهاد راهکارهای اجرایي در نحوه ارائه خدمات س (6

 ...قي در موارد بحث انگیز مانند ارائه یا توقف درمانهای حمایت حیات والمشاوره اخ (1

 (ق پزشکيالاقدامات بیمارستان در خصوص اخ)ن ق پزشکي در سطح كاركناالسطح اخ الیاعت (8

  قالتدوین آیین نامه در خصوص محورهای مختلف درگیر با مسائل اخ (3

 نظارت بر عملکرد نظام رسیدگي به پیشنهادات و انتقادات و پیگیری موارد مطروحه (71

 ق پزشکيالایجاد خط ارتباطي و پاسخگویي در زمینه امور مرتبط با اخ (77

 ق پژوهشالهش و تطابق آن با در نظر گرفتن كد های اخبررسي طرح های پژو (72

 و رعایت حقوق گیرنده خدمتق حرفه ای البرگزاری كارگاههای اخ (79

 ی نارضایتي بیمار، خانواده و كاركنانا آماده سازی و ارائه گزارش تحلیل ریشهبررسي علل شکایات، (74

 بررسي آیین نامه پوشش حرفه ای كاركنان ، پزشکان ، بیماران (75

وزارت )ستي مربوط به این كمیته االدي از سوی سازمان های بالغاجرا و رعایت كلیه دستورالعملهای اب ش،آموز (76

 (درمان و آموزش پزشکي ،بهداشت

 

 پزشکی و رفتارحرفه ای اخالق اعضای کمیته

 (رئیس كمیته)رئیس مركز  (7

 مدیر مركز (2

 معاون آموزشي (9

 پزشک مجرب بیمارستان (4

 مترون (5

 کي و رفتار حرفه ایدبیر كمیته اخالق پزش (6

 و اعتباربخشي مسئول بهبود كیفیت (1

 دانشگاه  دفتر رهبرینماینده روحاني آشنا به مسائل اخالق بالیني و  (8

  مشاور امور بانوان دانشگاه (3

 سوپروایزر اخالق بالیني (71
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 مسئول مددكاری بیمارستان (77

 حقوقدان آشنا به حوزه حقوق پزشکي (72

 عضو غیر متخصص بعنوان نماینده جامعه (79

 ارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمارك (74

 حراست بیمارستانمسئول  (75

 مسئول رسیدگي به شکایات (76

 نماینده گروههای پزشکي در صورت نیاز  (71

 دستیار ارشد گروه اطفال در صورت نیاز (78
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  کنترل عفونت پیشگیری و کمیته اختصاصیاهداف 

ت در حیطه های بهداشت محیط، مدیریت پسماند ،گزارش موارد اتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ و یکپارچه برای نظار (7

 عفونتها و استریلیزاسیون 

در اتاق عمل، بخشها، آزمایشگاهها،  Cross Infection بررسي عفونتهای بیمارستاني به صورت روتین، شامل كنترل (2

 .... بانک خون و سایر محیطهای درماني و

 ستروني و گذاری اشعه –ای بیمارستاني طبق استانداردهای موجود تضمین و كنترل انجام صحیح ضدعفوني محیطه (9

 زاماكن مورد نیا سایر و ایزوله بخشهای و عمل اتاقهای

توسط  (بسته بندی ستهای اتاق عمل و .... )لیزاسیون و آماده نمودن پکها یتدوین رویکرد صحیح انجام روشهای استر (4

  ني وسایل بیماران طبق استانداردهای موجودتضمین و كنترل انجام صحیح ضد عفو ، CSR واحد

 نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم (5

 های محیطي طبق دستورالعمل كشتنظارت بر تهیه  (6

  بیماران عفوني بر رعایت ایزوالسیوننظارت  (1

 ل عفونت نظارت بر رعایت خط مشي بهداشت دست و روش های اجرائي مرتبط با كنتر (8

 نظارت بر رعایت حفاظت فردی در كاركنان و مراجعین  (3

بررسي مستمر میکرو ارگانیسمهای موجود و بررسي حساسیت و مقاومت این ارگانیسمها در مقابل داروهای آنتي  (71

  (بیالبویژه استفاده نابجا از داروهای آنتي میکرو) زم جهت عدم گسترش عفونت بیمارستانيالایجاد تدابیر  ،میکروبیال

، زیع صحیح و بهداشتي پارچه، ملحفه، ذخیره سازی و تو، شستشونظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری (77

 ...البسه، گان، شان و

نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفوني كننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه   (72

  م به ایشانالزآموزشهای 

ها و  و روش نگهداری از این ماشین (رختشویخانه)ندری لنظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشینهای موجود در واحد  (79

 نحوه گردش البسه عفوني و غیر عفوني 

 كاركنان ارائه آموزشهای مورد نیاز به ،م به صورت خواناالزدرج دستورالعملهای  (74

  Bواكسیناسیون بر علیه بیماری هپاتیت نظارت و مدیریت مواجهات شغلي و اطمینان از  (75

 دستي مربوط به این كمیتهاالسازمان های ب غي از سویالابمرتبط با كنترل عفونت دستورالعملهای نظارت بر اجراء  (76

 (درمان و آموزش پزشکي ،وزارت بهداشت)

 اتخاذ رویکرد مناسب جهت برنامه ریزی آموزشي با عنایت به اهداف ذكر شده (71
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 کنترل عفونت پیشگیری و اعضای کمیته
 

  س مركزئیر.7

 مدیر مركز .7

 فوق تخصص عفوني كودكان )رئیس كمیته(  .2

 سوپروایزر كنترل عفونت )دبیر كمیته( .9

 مسئول بهبود كیفیت و اعتباربخشي .4

 سئول بهداشت محیطم .5

 رئیس آزمایشگاه .6

 تداركات دارویي مسئولداروساز بالیني یا  .1

 مترون یا نماینده دفتر پرستاری .8

 CSRمسئول  .3

 مسئول اتاق عمل .71

 تجهیزات پزشکي مسئول .77

 كارشناس بهداشت حرفه ای .72

 ین بخش های ویژهمسئول .79

 مسئولین سایر بخش ها )حسب نیاز( .74

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار .75

 ، مسئول واحد فني، تغذیه وو مسئول امور اداری و مالي مسئول خدمات در صورت لزوم از افراد ذیل دعوت میشود: .76

 تها بر حسب موردسایر قسم
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 طب انتقال خونکمیته  اختصاصیاهداف 

 .در اختیار مركز قرار مي گیرد،تدوین برنامه كاری و چگونگي اجرای دستورالعمل های مربوطه كه توسط سازمان انتقال خون  (7

 ن در مركزآارزیابي میزان و علت مصرف خون و فرآورده های   (2

 نسوالنظام هموویژ البن در قآهت مصرف بهینه خون و فراوردهای زم به پزشکان جالارائه توصیه های   (9

 تشکیل جلسات علمي برای آموزش كادر پزشکي مركز در ارتباط با طب انتقال خون (4

جلوگیری از بروز مجدد انها با الزم برای بررسي عوارض ناخواسته ناشي از تزریق خون و یا فراورده های ان و انجام اقدامات   (5

 ن انتقال خون همکاری سازما

 ت بانک خون در رابطه با تامین به موقع و صحیح خون مصرفي در مركزعالیاص از فخنظارت برنتایج  (6

 نس با همکاری سازمان انتقال خون الم جهت استقرار نظام هموویژالزفراهم نمودن بستر (1

  از برقراری آن در مركز نس پسالزم در جهت تداوم و افزایش توجه به نظام هموویژالهمکاری و انجام اقدامات  (8

و بر اساس امکانات  ABO Rh های خوني بر اساس نوع فرآورده، بر اساس گروه خون برآورد نیاز بیمارستان به خون و فرآورده (3

 غي از سوی سازمان انتقال خونالموجود و یا محدودیت های اب

 در اتاق عمل،لیت خود پزشک برآورد موارد مصرف خون گرم بر حسب نیاز و طبق درخواست كتبي و با مسئو (71

های آن در بیمارستان و خودارزیابي موارد مصرف بجا و نابجا بر اساس  ارائه دستورالعملهای معیار مصرف خون و فرآورده (77

 دستورالعملها

 كاهش درخواست رزرو خون و بر اساس وضعیت حاد بیمار (72

 كاركنان مرتبط و پزشکان متخصص نس بهالع رساني در زمینه تزریق صحیح خون و هموویژالآموزش و اط  (79

جمع آوری داده ها بر اساس مستندات بیمارستان و داده های مربوط به تمام قسمت هائي كه با خون و فرآوردههای خوني  (74

 .مرتبط هستند

مشخص نمودن شیوه ای معین و مدون جهت ثبت عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خوني و گزارش نمودن آن  (75

 تهدر كمی

 اتخاذ رویکردهای مناسب در صورت بروز هر گونه واكنش به خون و فرآورده های خوني (76

 .های آن سر و كار دارند های آموزشي برای كلیه كساني كه با خون و فرآورده برگزاری برنامه (71

 یاز برای كم خونيارزیابي در دسترس بودن به تعداد كافي از خون و فرآوردههای خوني، مایعات جایگزین و داروهای مورد ن (78

 پایش و نظارت بر میزان خونهای برگشتي از بخش به بانک خون (73

وزارت بهداشت )دستي مربوط به این كمیته االغي از سوی سازمان های بالآموزش،اجرا و رعایت كلیه دستورالعملهای اب (21

 (،درمان و آموزش پزشکي

 طب انتقال خون اعضای کمیته

 س مركزئیر (7

  مدیر مركز (2

 ون )رئیس كمیته(فوق تخصص خ (9

 مترون (4

 رئیس آزمایشکاه (5
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 )دبیر كمیته( مسئول بانک خون (6

 مسئول هموویژالنس (1

 بیهوشي و جراحي( نمایندگان گروه های مختلف پزشکي مركز )اطفال، (8

 مسئول آزمایشگاه (3

 پاتولوژیست مركز (71

 مسئول بهبود كیفیت و اعتباربخشي (77

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (72

 نتقال خوننمایندگان سازمان ا (79

 مسول بخش خون (74

 مسئول اتاق عمل (75

 مسئول اورژانس (76

 سرپرستاران بخش های بالیني حسب مورد (71
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  آزمایشگاه کمیته بهره برداری از خدمات* 

 

 کمیته : اختصاصیاعضای 

 ریاست مركز .7

 مدیر گروه كودكان .2

 رئیس كمیته .9

 مدیریت .4

 مترون .5

 مسئول بهبود كیفیت .6

 مسئول فناوری اطالعات .1

 ئول آزمایشگاهمس .8

 مدیر مالي .3

 دبیر كمیته .01

 

 كمیته بهره برداری از خدمات آزمایشگاه دارای آئین نامه وزارتي مي باشد.* 
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 نظام پیشنهادات اختصاصیاهداف 

، سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و دسترسي به اهداف ش در جهت ایجاد شرایط كاری پویاتال .7

 اركنانبا مشاركت ك بیمارستان

، كاهش هزینه ها و فرآیند های عملیاتي، افزایش رضایتمندی شغلي و ایجاد انگیزش و رفع بود مستمر امور محولهبه .2

  با بهره گیری از نظرات و آراء كارشناسي بیمارستان مشکالت 

 افزایش حس وفاداری سازماني در كاركنان و همسو نمودن افکار كاركنان با اهداف سازمان  .9

، خالق و عالقمند از سایرین و ایجاد جهت شناخت و تمایز افراد خوش فکرافکار و روحیات كاری كاركنان شناسایي  .4

 زمینه جهت استفاده از افکار و نظرات

دلپذیر كردن محیط كار و افزایش اعتماد به یکدیگر و تقویت روحیه همکاری  ارج نهادن به شخصیت وجودی انسانها، .5

 و كار گروهي

 پرورش و تقویت استعداد و توانائیهای خود ای همکاران در شناخت،ایجاد فرصت بر .6

 .افزایش حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری .1

 :  پيشنهاد هایي در نظام پيشنهادات پذیرفته مي شود كه دارای شرایط زیر باشد

   

 بهبود شرایط و محیط كار و ابزار و وسایل جهت ارتقای بهره وری .7

 ت خدمات و محصوالت و بهره وری سازمانافزایش كمیت و كیفی .2

 بهبود روشها و فرایند انجام كار جهت تسریع در امور  .9

 صرفه جویي اقتصادی از طریق كاهش هزینه ها، دوباره كاریها و ضایعات  .4

 ابداعات و تغییراتي كه سازمان را در تحقق اهداف سازماني كمک كند  .5

 افزایش حسن اعتماد و مشتری مداری .6

 بیمارستان ای مطلوب برای استفاده از ظرفیتهای بالقوهارائه راهه .1

 بیمارستاناصالح قوانین ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و آیین نامه های  .8

 بیمارستانپیشنهادهای مربوط به بهبود نرم افزارهای مورد استفاده در  .3

 ....، ارزیابي وهای تصمیم گیری، نظارت و كنترل بهینه نمودن سیستم .71

 برنامه های بهسازی و آموزش نیروی انسانيپیشنهادات  .77

 افزایش راندمان نیروی انساني و تجهیزات و امکانات  .72

افزایش رضایت شغلي، رفاه و بهبود شرایط كار همکاران، صمیمت، همدلي و انجام فعالیت های گروهي بین  .79

 ایشان

 ی سازمانياجرای بیشتر عدالت در همه زمینه ها .74

 پویایي سازمان .75

 غير قابل قبولپيشنهادهای  

 پیشنهادهای تکراری كه قبال توسط دیگران ارائه شده باشد  

 .در آمده است بیمارستانپیشنهادهایي كه دقیقا وظیفه فرد محسوب شده و برای ارائه همان امور به خدمت  
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 باشد بیمارستانپیشنهادهایي كه خارج از ماموریت و فلسفه وجودی 

 شنهادهای مبهم پی 

 ه مستقیما از طرح های دیگران گرفته شده باشدپیشنهادهایي ك

 درخواستهای شخصي  

 داشته باشد و راه حل ارائه نگردیده باشدشکایات  / پیشنهادهایي كه صرفا جنبه انتقاد

 )پیشنهادهای هزینه بر )در حد زیاد 

 بیمارستاننظام پیشنهادات  اعضای

 ریاست مركز .7

 معاون آموزشي مركز .2

 (تهرئیس كمیمركز ) مدیریت .9

 مترون .4

 مسئول بهبود كیفیت .5

 (دبیر كمیته) مسئول سایت بیمارستان .6

 رئیس امور اداری .1

 مدیر مالي .8

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني .3

 مسئول دبیرخانه .71
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 تغذیهکمیته  اختصاصیاهداف 

 

 و آن ارتقاء و ها شاخص به صحیح و موقع به دستیابي جهت ریزی برنامه تغذیه، واحد ماهه سه های شاخص بررسي .7

 بیمارستان در تغذیه بخش ضوابط استقرار اجرای نحوه بر نظارت

  بیمارستان در بخشي اعتبار استانداردهای استقرار بر مستمر نظارت و اجرا .2

  بیماران تغذیه مشاوره به مربوط ضوابط استقرار جهت بالیني تغذیه واحد با درمان تیم تعامل برقراری .9

  19 كووید به مبتال بیماران در ای تغذیه نیازهای تامین و ای تغذیه های حمایت بر ویژه تاكید .4

 بیماران كرونایي خصوص در وزارت از ابالغي ای تغذیه های حمایت های پروتکل و دستورالعمل اجرای بر نظارت .5

  وریدی تغذیه های محلول و تجاری های گاواژ از صحیح استفاده و تهیه بر مستمر نظارت و اجرا .6

 متبوع وزارت شده ابالغ های فرم طریق از تغذیه سوء خطر معرض در بیماران شناسایي بر ستمرم نظارت و اجرا .1

  ها آن ای تغذیه نیازهای تامین و حمایتي تغذیه نیازمند بیماران شناسایي بر مستمر نظارت و اجرا .8

  بستری بیماران در درماني رژیم و تغذیه مشاوره ارجاعات ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .3

مراقبت های  تحت بستری بیماران در درماني رژیم و تغذیه مشاوره ارجاعات ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .71

  ICU/PICU/NICUویژه

 تحت بیماران نظیر ویژه شرایط با بیماران در درماني رژیم و تغذیه مشاوره ارجاعات ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .77

 رواني های بیماری و رطانس اعضا، پیوند سوختگي، دچار دیالیز،

 تغذیه بخش ضوابط و اجرایي سیاستهای مجموعه از گاواژ ضوابط استقرار پوشش ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .72

 كشور های بیمارستان

 سرپایي درمانگاه مراجعین در درماني رژیم و تغذیه مشاوره خدمات از استفاده پوشش ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .79

 رستانبیما تغذیه

 )ها وعده میان و اصلي های وعده( غذا توزیع سیستم تجهیزات ضوابط استقرار پوشش ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .74

 كشور های بیمارستان تغذیه بخش ضوابط و اجرایي سیاستهای مجموعه از

  غذایي خدمات از بیماران رضایتمندی میزان ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .75

  دار اولویت های بیماری در درماني رژیم و تغذیه مشاوره پوشش ارتقاء بر تمرمس نظارت و اجرا .76

  درماني رژیم و تغذیه مشاوره درخواست پوشش ارتقاء بر مستمر نظارت و اجرا .71

تغذیه  مشاوره دستور با گاواژ یا غذایي رژیم تجویز مراحل از كدام هر در انطباق عدم های گزارش بررسي و ارزیابي .78

 بیمار
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  علمي شواهد آخرین كردن بیمار براساس NPO العمل دستور رساني روز به .73

 كرونایي بیماران غذایي رژیم ویژه به بیمار توسط رژیمي ی توصیه ناقص دریافت یا دریافت عدم موردی بررسي .21

  بیمار هر پیگیری مراحل برای تغذیه های مشاوره ارجاع عدم موردی بررسي .27

  درمان های هزینه در و غذایي خدمات های هزینه قتصادیا صرفه گزارش و تحلیل ارزیابي، .22

 دارو، و غذا تداخل تغذیه، سوء میر، و مرگ نظیر ناكافي ای تغذیه مداخالت از ناشي ای تغذیه عوارض موردی بررسي .29

 مرتبط عوارض سایر و غذایي های مسمومیت

  بیمار تغذیه مشاوره ی زهحو در صالحیت صاحب فاقد افراد ای تغذیه مداخله گونه هر موردی بررسي .24

 تغذیه مشاور توسط شده تجویز ای تغذیه های توصیه از خارج بیمار توسط غذا دریافت هرگونه موردی بررسي .25

  بیماران همراه و خانواده توسط بیمار تغذیه ممنوعیت بر ویژه تاكید .26

  پذیر آسیب های گروه برای "ترجیحا ها گروه همه برای وعده میان توزیع بر مستمر نظارت و اجرا .21

 تغذیه اهمیت خصوص در غذایي خدمات كاركنان و درمان تیم آگاهي و آموزش مورد در تکمیلي های دوره برگزاری .28

 آن به مربوط های دستورالعمل و بالیني

 مقررات محیط، بهداشت موازین مراعات منظور به تغذیه بخش كاركنان آموزش مورد در تکمیلي های دوره برگزاری .23

 بیمارستان اماكن سایر و آشپزخانه در كار بهداشت دستورالعمل و غذایي

  ای تغذیه مداخله و تشخیص ارزیابي، مراحل از كدام هر برای نیاز مورد تجهیزات ارتقاء .91

 اجرایي راهکارهای ارائه و بیمارستان در غذایي مواد توزیع و سرو نگهداری، طبخ، سازی، آماده تهیه، مشکالت بررسي .97

 و بودجه محدوده در كیفیت، تضمین با و استاندارد منابع از غذائي اولیه مواد تهیه بر نظارت برای منسجم برنامه تهیه .92

 درجه با و محلها در بهداشتي های شیوه به آنها نگهداری و غذائي مواد بهداشتي حمل بر نظارت بیمارستان، مقررات

 مطمئن حرارت

 بر غذایي تنوع اعمال و رژیمي غذاهای كننده دریافت بیماران یژهبو بیماران، غذایي برنامه خصوص در نظر تبادل .99

 و كمي نظر از ( غذاها سایر و رژیمي غذایي مواد انواع به نیاز میزان مورد در مطالعه و بررسي سال فصول حسب

 )بیمارستان سطح در كیفي،

  كار محیط بهسازی جهت شده بندی زمان های برنامه تدوین .94

  غذا كیفیت از كاركنان و بیماران مندی رضایت ارزیابي .95

 قبل كمیته مصوبات انجام پیگیری .96
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 تغذیه بالینی اعضای کمیته
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  بیمارستان مدیر .2

  آموزشي معاون  /درمان معاون .9

  بالیني مسئول تغذیه .4

  اداری و مالي امور معاون پرستاری مدیر .5

 محیط بهداشت مسئول .6

 آموزشي وایزرسوپر .1

  كیفیت بهبود واحد رئیس .8

 بیمارستاني های كمیته مسئول كارشناس .3

 ایمني بیمار كننده هماهنگ كارشناس .71

 خدمات مسئول .77

  كیفیت بهبود واحد مسئول / بیمارستاني های كمیته رابط .72

 داروخانه فني مسئول .79

 .میگردند نتعیی كمیته، رئیس صالحدید و جلسه كار دستور به بسته كمیته اعضای سایر*  
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 ترویج تغذیه با شیر مادرکمیته  اختصاصی اهداف

 كارگاه آموزشي صورت به كاركنان آموزش و بیمارستان آموزشي برنامه در مادر شیر آموزشي مطالب گنجاندن (7

 Morning report  در مسائل طرح و سمینار برگزاری گواهي، صدور با (2

 آنها شیردهي مشکالت رفع و شیردهي مشاوره جهت بویژه كننده مراجعه انمادر به شده ارائه آموزشهای بر نظارت (9

  نوزاد ترخیص بر نظارت (4

  هستند. بستری بخش، در شیرخوارشان كه مادراني جهت الزم تسهیالت آوردن فراهم (5

  كشوری و دانشگاهي كمیته های طرف از شده برگزار كنفرانسهای و بازآموزی دوره های در اعضاء شركت (6

 ده اقدامات اجرای منظور به مرتبط بخشهای از كمیته اعضاء منتخب از یکي توسط منظم و مستمر نظارت و دبازدی (1

 نواقص رفع جهت رهنمودها ارائه و مادران آموزش نحوه گانه،

 ارائه جهت آن ارسال و شده انجام فعالیتهای گزارش تهیه و كمیته مسئول به كننده بازدید توسط كتبي گزارش تهیه (8

 دانشگاه به

 اقدامات مستندات نگهداری و مشخص بندی زمان با الزم مداخالت انجام جهت ریزی برنامه ای، دوره پایشهای انجام (3

 گرفته انجام

 های جانشین كاهش و مادر شیر با شیرخواران تغذیه ترویج و آموزش مادران جهت در اقدامات همسوسازی برای تالش (71

 است. مادر شیر

 

 تغذیه با شیر مادر ترویج عضای کمیتها

 ریاست مركز (7

  مدیر مركز (2

 مترون (9

 فوق تخصص نوزادان )رئیس كمیته( (4

 مسئول بخش نوزادان (5

 NICUمسئول بخش  (6

 كارشناس بهداشت خانواده (1

 كارشناس هماهنگ كننده ایمني بیمار (8

 مسئول دفتر بهبود كیفیت و اعتباربخشي (3

 سوپروایزر آموزشي (71

 مسئول تغذیه (77

 وردمسئولین سایر بخش ها حسب م (72

 

 


