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 نقش کمیته های بیمارستانی

   يته ها بيمارستان هستند.كم است . كميته ها بعنوان اتاق فکر معاون اجراییبازوهای مشورتی و تصميم گيری رئيس و ،كميته ها

ازتاب ب ،رسنلپایجاد زمينه جهت مشاركت فعاليت و با  برنامه ریزی سازماندهی و هماهنگی فعاليت های بيمارستانی را انجام می دهند

 .كميته ها محل تصميم گيری گروه های مختلف می باشند .فعاليتهای بيمارستان بشمار می آیند

 :شود می برگزار بيمارستان در سازمانی درون اساس الزامات بر ذیل تجلسا و ها كميته همچنين،

 سرپرستاران با پرستاری مدیر ماهيانه جلسه-1

 كميته كاهش كسورات-2

 سالمت اداری و صيانت از حقوق شهروندی -3

 كميته پایش و نظارت طرح تحول نظام سالمت -4

 فاطمه )س(های مرکزآموزشی درمانی حضرت اهداف کمیته

های ها و كميتهیت شورارور مدیها و ....مورد نياز به منظهها، آیين نامروزآوری مجموعه دستورالعملطراحی،توسعه،استقرارو به 

 بيمارستانی

های مدیریتی ها و اطالعات در زمينه پيشرفت اجرای مصوبات و تنظيم گزارشها و اخذ گزارشپيگيری اجرای مصوبات كميته 

 اد و مراجع ذیربط در بيمارستان و مدیریت ارشد.برای افر

 های وزارت متبوع و دانشگاه های عملکرد بيمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودمشی و زمينهتعيين خط 

 ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبورطراحی و برنامه 

 ها رهيابی جهت حل آنشناسایی مشکالت و معضالت اصلی در عملکرد بيمارستان و  

 تالش مستمر در جهت افزایش كيفيت و بهبود عملکرد بيمارستان و رضایت گيرندگان خدمات. 

جرائی های وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اهای بيمارستانی بر اساس موازین و رهنمودپيشنهاد اعضا و تركيب زیر كميته 

 ارزشيابی

 ت بيمارستانی و ارزشيابی منظم و مستمر درونی بيمارستانپيگيری روند ارتقاء كيفيت خدما 

 ماهنگیریزی ؛سازماندهی و هسازی؛ برنامهایجاد زمينه مناسب جهت مشاركت اساتيد؛ صاحبان فرایند و كليه پرسنل در تصميم 

 های بيمارستانیفعاليت

 برداری از نظرات كارشناسی جهت تحقق اهدافبهره 

 صوباتاجرایی كردن تصميمات و م 

 گيری و اجراتسریع در تصميم 

 بخشیافزایش هماهنگی درون و برون 

 کمیته ها و دبیر شرایط و نحوه انتخاب رییس
 اند. شده نییتع مدیر عامل مرکزتوسط  از،یمورد ن یو تخصصها فیمتناسب با وظا ،یاصل یو اعضا ها تهیکم ریدبو  سیرئ

 وظایف رئیس کمیته

 اداره جلسات كميته  -1

 يم كار و تعيين وظایف اعضاء كميته  تقس-2

 تشکيل كميته های فرعی كارشناسی -3

 تایيد صورتجلسه كميته و ابالغ آن  -4

 تعيين دبير كميته -5



 ميته هاي بيمارستاني مرکز آموزشي درماني حضرت فاطمه)س(ک

 

 

 

6 

 وظایف دبیر کمیته:

دبير جلسه موظف است زمان جلسه و تقسيم زمان سخنرانی و بحث هریك از اعضا را یادآوری نماید و از مطرح شدن  (1

ماندن  خارج از شاخص های كميته پيشگيری نماید زیرا این امر باعث انحراف از بحث اصلی و بی نتيجهموضوعات متنوع و 

 جلسه خواهد شد.

 خوانده شود. و در انتهای  جلسه  با صدای رسا برای تایيد اعضا ،نموده حين برگزاری جلسه دبير كميته مصوبات را یادداشت  (2

ده با ی و هماهنگ شروز قبل از شروع جلسه طبق برنامه زمان بند 2عضا را تا دبير جلسه موظف است طبق دستورالعمل ، ا (3

 )فرم فرآیند برگزاری كميته به پيوست (دعوت نماید ) البته به جز جلسات فوری( رئيس كميته 

 و مکان اطالع رسانی شود دستور كار كميتهدر دعوت نامه زمان )تاریخ و ساعت(،  (4

 زمان مقرر ، جلسه بعدی باید حداكثر تا یك هفته برگزار گردد.در صورت عدم برگزاری جلسه در  (5

اید پس از تشکيل جلسه بروز  5ظرف همراه با امضای كليه اعضا  )پيوست(اصل صورت جلسه تایپ شده در فرمت كميته ها (6

 گردد. خودداریاعضا ارسال گردد و از هرگونه كپی جهت كليه  طریق سيستم چارگوناز  به دست دبير كل كميته ها برسد تا

ا به دبير كميته ه به صورت فصلیدبيران موظف هستند نتایج پيگيری مصوبات)پيوست( و شاخص های كميته)پيوست( را  (7

 گزارش نمایند.)مسئول بهبود كيفيت(

 قوانین برگزاری جلسات

ت می ری اجرای مصوبادقيقه اول متعلق به مرور صورتجلسه قبلی و پيگي 15دقيقه می باشد كه  45زمان جلسه كميته ها  (1

 دقيقه ادامه یابد. 15باشد و بنابر اهميت می تواند تا 

ری طبق نظر رئيس جلسه و دبير كميته ها وقت بيشت، به كميته هایی كه بيشتر از یك كميته در آن برگزار می گردد  (2

 اختصاص داده می شود.

زم را جهت اختصاص وقت بيشترهماهنگی البير جلسه سایر اعضا در صورت نياز به وقت بيشتر باید قبل از شروع جلسه با د (3

 به عمل آورند.

 انمارستيب یو جار یمشکالت واقع یبند تیو با اولو تهایاهداف، مامور یدر راستاباید  ها تهيدستور كار جلسات كم (4

 .است تهيمك یمصاحبه با اعضا و نفعانیذ یسنج تیرضا جینتا ،یمارستانيب یشاخصها جینتا این همسویی، اريمعباشد.

 .تدوین گرددطبق فرمت كميته ها اخباری نه انشائی و قاطع و به صورت جلسه باید كوتاه و مشخص، شفاف مصوبات  (5

 بات مشخص باشد.وو مسئول پيگيری هر یك از مص زمان اجرا (6

 .چنانچه حداقل نصف به اضافه یکنفر از کل اعضا در جلسه حضور داشته باشند جلسه رسميت پيدا مي کند (7

كليه  وير كل كميته ها موظف به زمانبندی تشکيل كميته ها )اعالم تاریخ و ساعت تشکيل( تا پایان هر سال می باشد دب (8

 دبيران نيز موظف به رعایت این زمانبندی می باشند.

 بهارش زگارائه اجرای كل كميته ها با توجه به چك ليست ارزیابی)پيوست( و دبير كل كميته ها موظف به بررسی و ارزیابی  (9

 . می باشدكميته های مربوطه و تيم مدیریت اجرایی 

عالم لت ، ادر صورت غيبت بدون اطالع هر یك از اعضا دبير مربوطه باید مراتب را كتبا به دبير كل كميته ها جهت بررسی ع (10

با به مراتب كت هدرصد جلسات ساليان 30جلسه متوالی و یا 3بيش از بدون اطالع در اعضای ثابت غيبت نماید و در صورت 

 اعالم گردد.و تعيين جایگزین رئيس جلسه جهت تصميم گيری 

 كليه اعضا موظف به پيگيری وظایف محوله تا قبل از تشکيل جلسه بعدی می باشند. (11

 دقيقه بعد از زمان جلسه می باشند. 5كليه اعضا موظف به حضور در جلسه حداكثر تا  (12

 . می باشدشروع و خاتمه جلسه  با اجازه رئيس جلسه  (13
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 مرکزآموزشی درمانی حضرت فاطمه )س(ی هاتهیکم لیتشک ندیفرا

 شود.ها تهيه میمسئول كميته فصلی( با مشاركت دبيران كميته و "به صورت ساالنه)ترجيحا هاتهيكم زمانی برنامه (1

 .رديگیم قرار مارستانيب یت و ریاستریمد دیيتا وی بازنگر مورد شده نوشته برنامه (2

 .گرددیم ارسالها تهيكم دبيران هيكلی برای ادار كارتابل قیطر از برنامه دیيتا از پس (3

 .شوندیم مطلع آن زمان از جلسهی برگزار از قبل هفته یك تهيكم دبير توسط تهيكم هری اعضا (4

 .شودیم امضا نیحاضر توسط آن مصوبات و ميتنظ تهيكم ريدب توسط جلسه صورتی برگزار زمان در (5

پس از تشكکيل جلسكه بكه    روز  5ظرف  ل صورت جلسه تایپ شده در فرمت كميته هارابه همراه امضای كليه اعضادبيران اص (6

 ارسال می نمایند. مسئول كميته ها

 مسئول كميته ها صورت جلسه را توسط سيستم چارگون به اعضا جهت اطالع و اجرای مصوبات ارسال می نماید. (7
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 مدیریت اجرایی تیمآیین نامه 

 :است ذیل افراد شامل حداقل که دارد ثابتی اعضای بیمارستان اجرایی مدیریت تیم

 ،بيمارستان در آن متناظر پست مسئول یا عامل مدیر رئيس 

 معاون اجرایی 

 پرستاری مدیر 

 بيمارستان در آن متناظر پست مسئول یا درمان معاون 

 وزشیآم معاون  

  مسئول فنی 

 اطالعات فناوری واحد مسئول  

  بيمارستان مالی امورریيس  

 كيفيت بهبود مسئول 

 مسئول واحد مدیریت منابع انسانی 

 :زمانبندی تشکیل کمیته

 .بق فرمت مخصوص نگهداری شودطحداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات 

 اجرایی مدیریت تیم وظایف شرح

 بيمارستان ساله 5 تا 3 ژیکیاسترات برنامة تدوین (1

 )ساالنه حداقل(بيمارستان استراتژیك برنامة بازنگری (2

 .داشته باشند آگاهی آن از كاركنان تمام كه نحوی به قسمتها تمامی در بيمارستان رسالت بيانيه نشر (3

 در عملياتی مةبرنا قالب در اجرای آن بر نظارت و بيمارستان استراتژیك اولویتهای به عنوان كيفيت مستمر ارتقای و بيمار ایمنی تعيين (4

 بيمارستان كل

 .سازمان استراتژیك اهداف به دستيابی به منظور واحدها و بخشها به منابع تخصيص (5

 بيمارستان كاستراتژی به اهداف دستيابی و بيمار ایمنی و كيفيت بهبود برای بيمارستان كل در مناسب عملياتی برنامة اجرای بر نظارت (6

 بيمار ایمنی و كيفيت بهبود برنامة دوینت در مشاركت (7

 تانبيمارس واحدهای و ها تمام بخش در آنها براساس اصالحی اقدامات انجام و عملکرد كليدی شاخصهای تحليل و تعيين بر نظارت (8

 شده نسپاریبرو واحدهای ازجمله

 اعتباربخشی نونگذاراز جملهقا سازمانهای یا و ارزیابی گزارشهای درخصوص الزم اقدامات انجام از اطمينان كسب (9

 خطر مدیریت و بيمار ایمنی فعاليتهای هماهنگ كنندة به عنوان بيمارستان ميانی مدیران از یکی انتصاب (10

 بيمارستان در بيمار ایمنی برنامة پاسخگوی و مسئول به عنوان مناسب اختيارات با كاركنان از یکی انتصاب (11

 رصتهاف ارتقای جهت اعمال مداخله و سيستم در موجود خطرات شناسایی بيمار، ایمنی نگفره ارتقای به منظور مدیریتی منظم بازدید (12
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 پایش و سنجش کیفیتآیین نامه کمیته 

 : اعضای ثابت کمیته 

 مدیر عامل مركز 

 معاون اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول واحد بهبود كيفيت و در صورت نياز كارشناس دفتر بهبود 

 اون درمانمع 

  معاون آموزشی 

 رابط كميته های بيمارستان 

  مدیر عامل مركزتعدادی از روسای بخش های اصلی بيمارستان با نظر  

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان 

 : زمان برگزاری کمیته 

 فرمت مخصوص نگهداری شود.حداقل هر دو ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق 

 : شرح وظایف 

 نظارت بر حسن اجرای فعاليتهای دفتر بهبود كيفيت: 1

 بيمارستان ی برنامه های عملياتی،بهبود كيفيت و شاخص های عملکردی بالينی و غير بالينیهاشاخصپایش  و تدوین: 2

 اصلی.: بازنگری و پایش تمام فرایندهای 3

در تيم  رسی نتایجبه صورت فصلی و بربيمارستان بنا به مقتضيات این واحد  و برنامه های عملياتی بهبود كيفيت ای ه : پایش و ارزیابی برنامه4

 مدیریت اجرایی

 های بهبود كيفيت در كل بيمارستانهماهنگی و یکپارچه سازی فعاليت : 5

 (ان) بعنوان عامل بازویی مدیریت عمل می نماید.: تدوین مراتب اجرایی پياده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بيمارست6

 : پيگيری موارد ارجاعی از واحد بهبود كيفيت بيمارستان 7

 های بيمارستانینظارت مستمر بر تشکيل و اجرای مصوبات سایر كميته : 8

 يم مدیریت اجراییپرسشنامه رضایت بيماران و همراهان و بررسی ميزان رضایت و ارائه پيشنهادات اصالحی به ت: تصویب 9

 ماهه 3: تحليل عوامل نارضایتی وشکایات بيماران و ارائه پيشنهادات اصالحی به تيم مدیریت اجرایی حداقل 10
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 بالینیاخالق  آیین نامه کمیته

 ترکیب اعضای کمیته: 

  مدیر عامل مركز 

 ن آموزشمعاو 

 معاون درمان 

 معاون اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری 

 ئول واحد بهبود كيفيتمس 

 سوپروایزر اخالق بالينی بيمارستان 

 بيمارستان مسئول مددكاری 

 یك نفر پزشکان مجرب بيمارستان به پيشنهاد روسای بخش ها 

 روحانی آشنا به مسایل اخالق بالينی 

  اخالق پزشکیمتخصص  

 متخصص پزشکی قانونی یا حقوقدان آشنا به حوزه حقوق پزشکی 

 نوان نماینده جامعهعضو غير متخصص به ع 

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 کارکنان بیمارستان آشنا به امور یاز پزشکان دبیر کمیته : یک نفر ا 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.: زمانبندی کمیته 

  وظایف شرح: 

 الف(برنامه ریزی و راهبری

 ارتقا رعایت استانداردهای اخالق بالينی در بيمارستانتدوین و اجرای برنامه  -1

 مميزی اخالقی ضوابط بيمارستان به لحاظ رعایت موازین حرفه ای -2

 تدوین ، مميزی و بهبود خط مشی ها،فرآیندها و دستورالعمل های اخالقی و نظارت بر اجرای آن -3

 ه سایر بخش های مرتبطپيشنهاد راه حل هایی برای توزیع عادالنه منابع و ارائه پيشنهاد ب -4

 ب(پایش و نظارت

 ی بيمارستان و ارائه بازخورد مناسببا سنجه های حقوق بيمار در اعتباربخشبررسی گزارش های مرتبط  -1

 رد مناسببررسی گزارش های مرتبط با وضعيت رعایت ضوابط اخالق حرفه ای از سوی حرفه مندان در بيمارستان و ارائه بازخو -2

 ازخورد مناسببهای مرتبط با  شکایت وارده مرتبط با اخالق حرفه ای در بيمارستان و ارائه  بررسی گزارش-3

 ایش رعایت حقوق آزمودنی ها در پژوهش های جاری بيمارستانپ-4

 ض منافع در بيمارستانپایش وضعيت مدیریت تعار-5

 یریت اجرایی و تدوین و اقدام اصالحی/برنامه بهبوددر صورت لزوم مشاركت با تيم مد ماراننظارت بر حسن اجرای منشور حقوق بي-6

 كيفيت

 ج(آموزش و پژوهش

 موزش اخالق حرفه ای به فراگيران و كليه شاغلين بيمارستانآ -1

اسب با دهندگان خدمات سالمت در بيمارستان متنرنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش اخالق حرفه ای برای فراگيران و ارائه ب-2

 سنجی های انجام شدهنياز

 شناكردن بيماران و همراهان آنها با حقوق و تکاليف خود در بيمارستانآ-3

 نجام و حمایت از پژوهش های مرتبط با اخالق حرفه ای و حقوق بيمارا-4
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 د(ارائه خدمت

 خالقیرائه مشاوره اخالقی به مدیریت و حرفه مندان بيمارستان در برخورد با چالش ها و كشمکش های اا -1

 رائه مشاوره اخالق بالينی به بيماران و همراهان آنها در تصميم گيریا-2

 ارائه مشاوره به حرفه مندان-3

 ارائه مشاوره در بررسی پرونده های تخلفات اخالق حرفه ای ارجاعی از واحدهای مختلف بيمارستان -4
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 و فناوری اطالعاتدیریت اطالعات سالمت مکمیته  آیین نامه

 اعضای ثابت کمیته : 

  مدیر عامل مركز 

  معاون اجرایی  

  مسئول بخش مدارک پزشکی 

  ( مسئول بخش فناوری اطالعاتIT ) 

  مترون یا نماینده مطلع دفتر خدمات پرستاری 

  حسابداری یکنفر از بخش امور 

  مسئول واحد بهبود كيفيت 

  كارشناس آمار حياتی 

  رابط كميته ها 

 مدیر عامل مركزیك نفر از پزشکان بيمارستان با نظر  حداقل  

 مسئول مدارک پزشکی و فناوری اطالعات دبیر کمیته : 

 : زمانبندی تشکیل کمیته 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

  وظایف کمیته 

 در اعتباربخشی مدیریت اطالعات سالمتاجرای استانداردهای  (1

 اجرای استانداردهای فناوری اطالعات در اعتباربخشی (2

 جهت استفاده در پرونده بيمار برگ اصلی ( 18فرم های بيمارستانی طراحی شده ) عالوه بر بررسی  (3

 اعالم شده از واحد مدارک پزشکی و فناوری اطالعات در كل بيمارستانپرونده های پزشکی هماهنگی و پيگيری رفع نقایص  (4

 شده تعیین زمانی دوره ی از پس پزشکی پرونده های امحاء و برداری صهخالنظارت بر  (5

 مدیریت یمت به دیده آسیب/مفقود پرونده های پیگیری نتایج رسانی آسیب دیده و اطالع یا و مفقودی پرونده های پیگیری تهیه فرآیند (6

 اجرایی

 گزارش و و مطابقت آمارها منظم طور به بیمارستانی عاتاطال سیستم از دریافتی گزارشهای و آمارها صحت و داده ها محتوای نترلک (7

 موجود آماری فرمهای و دفاتر با بیمارستانی اطالعات سیستم دریافتی های

 بیمارستانی اطالعات سیستم سامانه خصوص در واحدها/بخشها نیازهای رفع و مشکالت بررسی سوابق (8
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 حفاظت فنی و بهداشت کار آیین نامه کمیته

 : اعضای ثابت کمیته 

  مدیر عامل مركز 

  معاون اجرایی 

  مدیر خدمات پرستاری 

 مسئول بهداشت حرفه ای 

  مسئول تاسيسات مركزی 

  كارشناس مهندسی تجهيزات پزشکی 

  رابط كميته های بيمارستان  

 مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان:  دبیر کمیته 

 : زمانبندی کمیته 

 سه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.حداقل هر ماه یکبار تشکيل جل

  وظایف کمیته: 

 نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی،آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتباربخشی (1

 تدوین برنامه آموزشی كاركنان در زمينه ایمنی و بهداشت حرفه ای. (2

 صویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت رفع مشکالت شناسایی شده.ت (3

 رای مقررات حفاظت فنی و بهداشت كار در واحدهای بيمارستانی.اج (4

 پرتوها و پرتوكاران در بيمارستاننظارت بر بهداشت بخش  (5

 هيه و تنظيم شناسنامه شغلی و انجام معاینات سالمت شغلی ) مانند لنژری، آشپزخانه و ..(ت (6

 . تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت كاهش عوامل زیان آور محيط (7

 صویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های اجرایی حفاظتی در بيمارستان.ت (8

 پيگيری الزم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات كميته و فرم های مربوط به حوادث و بيماری های شغلی  (9

 بررسی آمار حوادث و بيماری های ناشی از كار و تعيين اقدامات اصالحی (10
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 بهداشت محیط آیین نامه کمیته

 اعضای ثابت کمیته : 

  مدیر عامل مركز 

  معاون اجرایی 

  مسئول واحد بهبود كيفيت 

  معاون درمان یا معاون آموزشی 

  رابط كميته ها 

   مدیر عامل مركزیك نفر از پزشکان متخصص داخلی یا عفونی بيمارستان با نظر 

  سرپرست بخش آزمایشگاه بالينی 

  كنترل عفونت  سوپروایزر 

  سرپرست خدمات عمومی بيمارستان 

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 دبیر کمیته :کارشناس بهداشت محیط 

 :زمانبندی تشکیل کمیته 

 .حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود

 وظایف کمیته  بهداشت محیط 

 اجرای دستورالعمل های بهداشت محيط در اعتباربخشی. (1

 نظارت بر عملکرد كاركنان بهداشت محيط در بيمارستان. (2

 بهداشتی مستمر ارزیابی های نتایج گزارش (3

 نظارت بر بهداشت فردی و نظافت كاركنان. (4

 نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها. (5

 آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و كاركنان. (6

 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات بخشی اثر از اطمينان كسب روش و مشی و نظارت بر اجرای خطتدوین  (7

 نظارت بر انجام واكسيناسيون ضروری برای كليه پرسنل. (8

 شان  پارچه،ملحفه،البسه،گان و نظارت بر اجرای دقيق مقررات مربوط به نگهداری ، شستشو، ذخيره سازی و توزیع صحيح و بهداشتی (9

 بر تفکيك البسه عفونی از غير عفونی.نظارت  (10

 نظارت بر نحوه استفاده صحيح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی كننده و شوینده توسط پرسنل. (11

 در مواجهه زمال احتياطی اقدامات و پادزهر كاربرد، نحوه مصرف، نياز مورد غلظت و موثر ماده نوع استفاده، مورد سموم بررسی فرموالسيون (12

 بيمارستان به دهنده خدمات شركت توسط تركيبات این با

 ریليزاسيوناست واحد و رختشویخانه آشپزخانه، بر تاكيد با تلفيقی روشهای از استفاده با موذی جانوران و حشرات كنترل تدوین برنامه (13

 ساختمانی فعاليتهای انجام محل عمل، انبارها، اتاق مركزی،

 ورتص در اصالحی زیست و مداخالت محيط حفاظت سازمان استانداردهای با بيمارستانی فاضالب خروجی آزمایشات نتایج بررسی تطابق (14

 استاندارد با تطابق عدم

 عدم تصور در اصالحی بهداشت و مداخالت وزارت و نيرو وزارت مشترک نامه تفاهم با بيمارستان فاضالب مدیریت شرایط بررسی تطابق (15

 داستاندار با تطابق
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 کنترل عفونت میتهآیین نامه ک

 : اعضای ثابت کمیته 

  مدیر عامل مركز 

  معاون اجرایی 

  مسئول واحد بهبود كيفيت 

  معاون درمان یا معاون آموزشی 

  رابط كميته ها 

  پزشك كنترل عفونت 

  سوپروایزر كنترل عفونت 

   مدیر عامل مركزسه نفر از پزشکان متخصص جراحی،داخلی یا عفونی بيمارستان با نظر 

  رست بخش آزمایشگاه بالينیسرپ 

  كارشناس بهداشت محيط 

  سرپرستار بخش عفونی  

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : پزشک کنترل عفونت یا سوپروایزر کنترل عفونت دبیر کمیته 

 : زمانبندی تشکیل کمیته 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

 :وظایف کمیته 

 اجرای دستورالعمل های كنترل عفونت در اعتباربخشی. (1

 به روز رسانی خط مشی ها و روش های كنترل عفونت. (2

 نظارت بر انتقال نتایج اطالعات عفونتهای بيمارستان به مدیران و واحدها. (3

 جمع آوری منظم و تحليل داده های نظام مراقبت عفونتهای كسب شده از بيمارستان و اثربخشی برنامه. (4

  ظارت بر اجرای خط مشی ها و روش های تایيد شده در كميته ، در تمامی بخش ها / واحد های مربوطه.ن (5

 گزارش عفونتهای بيمارستانی به سازمانهای مرتبط. (6

 گزارش بيماریهای واگير و غيرواگير و موارد جدید به سازمانهای مرتبط. (7

 روش های صحيح استریليزاسيون.پایش و كنترل انجام صحيح ضدعفونی محيطهای بيمارستانی و  (8

  نظارت و پيگيری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بيماران عفونی. (9

 .نظارت بر بخشنامه های ابالغی در مورد رعایت بهداشت دستارزیابی ها و  انجام زمانبندی (10

 فردی حفاظت وسایل تهيه امکاناتو  بودن دسترس بررسی در (11

  اصالحی اقدامات ئهو ارا شغلی مواجهه بررسی نتایج (12

 كشت های محيطی و ارائه اقدامات اصالحی بررسی نتایج انجام (13

 منظم صورت به ميکروبی هایمقاومت تحليل و بررسی (14
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 مرگ ومیر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج  آیین نامه کمیته

 اعضای ثابت کمیته : 

  مدیر عامل مركز 

  یك نفر متخصص آسيب شناسی 

  يفيتمسئول واحد بهبود ك 

  معاون درمان یا معاون آموزشی 

  رابط كميته ها 

   مدیر عامل مركزیك نفر از پزشکان متخصص جراح عمومی و یك نفر از پزشکان متخصص داخلی بيمارستان با نظر. 

  سرپرست بخش آزمایشگاه بالينی 

  قانونی در بيمارستان یك نفر از پزشکان متخصص، آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط آن و یا نماینده پزشك  

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : ماریب یمنیمسئول هماهنگ کننده ا دبیر کمیته 

  : زمانبندی تشکیل جلسه 

 .حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود

 : وظایف کمیته 

 یریت خطای اعتباربخشیتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی استانداردهای سنجه  مد (1

 (RCAارزیابی پيشگيرانه خطاهای پزشکی بيمارستان و تدوین اقدام اصالحی) و بررسی منظم (2

 بررسی دوره ای عوارض منجر به بيماری و مرگ ومير. (3

 پيگيری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی. (4

 در بيمارستان. خطاهای پزشکیاتخاذ تدابير به منظور كاهش عوارض  (5

 گزاری كنفرانس های مرتبط با كاهش موربيدیتی و مورتاليتی و چگونگی آنها .بر (6
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 بالیامدیریت خطر حوادث و  کمیتهآیین نامه 

 : اعضای ثابت کمیته 

  نماینده تام االختيار ریاست مدیر عامل مركز/

  معاون اجرایی 

  مدیر خدمات پرستاری

 رئيس امور مالی بيمارستان 

  حد بهبود كيفيتمسئول وا 

  معاون درمان یا معاون آموزشی 

   مدیر عامل مركزتعدادی از روسای بخش های مختلف با نظر 

  مسئول امور حراست یا انتظامات بيمارستان 

  مسئول فنی اورژانس 

  انسسرپرستار اورژ

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : مسئول بحران دبیر کمیته 

  :زمانبندی تشکیل کمیته 
 قل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.حدا

 : وظایف کمیته 

 گردد.  یم نیتدو رانهيشگيشده و اقدامات پ یبند تیو اولو یابی، ارز ایخطر حوادث و بال یابیارز حنتای (1

 شده اند. ییناساشده و پنج عامل اول ش یبند تیو اولو یابیارز مارستانيب یو خارج یداخل نیعوامل خطرآفر (2

و پنج عامل خطر  All-Hazard کردیبا رو ایجهت مقابله با حوادث و بال یتوانبخش/یابیپاسخ و باز ،یآمادگ ،یريشگيپ یبرنامه ها (3

 گردد. یم نیشده، تدو ییشناسا نیآفر

نظم بطور م و نیسامانه تدو یسازفعال  ريو غ ی، نحوه فعال ساز تهايو مسئول فیحادثه و جانشين های آن ، شرح وظا یسامانه فرمانده (4

 گردد. یم یبازنگر

 شده است. نیتدو ایو پاسخ به حوادث و بال یمرتبط با برنامه آمادگ یو دستورالعملها ییاجرا یروشها (5

 گردد. یخطر انجام م یابیارز جیبراساس نتا تهيكاركنان و اعضاء كم یآموزش یدوره ها یجهت برگزار یزیبرنامه ر (6

 در تهيمكاركنان و اعضاء ك یبرا مارستانيشده، مانور آتش نشانی و تخليه در ب یساز هيشب یها نیتمر یبرگزار جهت یزیبرنامه ر (7

 گردد. یانجام م ایو پاسخ به حوادث و بال یخصوص آمادگ

ر رد( دموا ریو سا یاصل زاتيتجه ی، خرابHIS،یبرق اضطرار سات،ي)ساختمان، تاس یها نهيدر زم مارستانيحوادث گزارش شده ب (8

 شود یطبق آن انجام م یو اقدامات اصالح ليتحل ،یبررس ایخطر حوادث و بال تیریمد تهيكم

براساس  یاتيملعبرنامه  شرفتيكه شامل پ مارستانيدر ب ایحوادث و بال یابیپاسخ و باز ،یآمادگ ،یريشگيپ یبرنامه ها هيكل یاجرا جینتا (9

 ليرد تحلست، موو ... ا ازيو منابع مورد ن یمارستانيب یها جهت آمادگ نیه، انجام تمرارائه شد یآموزشها یابیخطر، ارز یابیارز جینتا

 شود. یم ییو اجرا نیتدو یو براساس آن برنامه مداخله ا رفتهقرار گ
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 طب انتقال خون آیین نامه کمیته

 : اعضای ثابت کمیته 

  مدیر عامل مركز 

  مدیر پرستاری 

  مسئول واحد بهبود كيفيت 

  ون درمان یا معاون آموزشیمعا 

  رابط كميته ها 

  مسئولين آزمایشگاه بالينی بيمارستان 

  مسئول بانك خون 

   مدیر عامل مركزحداقل یك نفر از پزشکان متخصص جراحی و داخلی بيمارستان با نظر  

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : مسئول بانک خون یا مسئول آزمایشگاهدبیر کمیته 

 شکیل کمیته :زمانبندی ت 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

 وظایف کمیته بانک خون 

 اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتباربخشیتدوین و  (1

 بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بيمارستان. (2

 در مركز و نظارت بر اجرای این استانداردها )هموویژالنس( خون از سيستم مراقبت نظام استقرار (3

 تصویب و اجرای مداخالت كاهش دهنده عوارض انتقال خون. (4

  ارتقای سطح دانش و آگاهی كاركنان در زمينه طب انتقال خون. (5
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 مارستانی و تجهیزات مصرفی بی  درمان ، دارو کمیتهآیین نامه 

 عضای ثابت کمیته :ا 

  ریيس بيمارستان 

 معاون اجرایی 

 معاون درمان  بيمارستان 

 معاون آموزشی بيمارستان 

 مدیر پرستاری 

  مسئول فنی داروخانه یا متخصص داروسازی بالينی 

 تجهيزات پزشکی  مسئول 

 روسای بخش های بالينی حسب موضوع 

  بيمارستان مدیریت اطالعات سالمتمسئول واحد 

 مسئول بهبود كيفيت 

 سرپرستاران اتاق عمل 

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : ناظر دارویی  دبیر کمیته 

 : زمانبندی تشکیل کمیته 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

 شرح وظایف کمیته: 

 تدوین كتابچه دارویی بيمارستانی و به روز رسانی آن . (1

عالج مه پزشك بوین فهرستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی كه از مدت زمان معينی دیگر نباید ادامه یابند و باید تد (2

 بيمارستان اطالعات سيستماطالع داده شود از طریق 

 ها آنتی بيوتيك مانند شایع و مهم داروهای صحيح مصرف و ارزیابی تجویز (3

 ای سنجه های مدیریت دارویی در اعتباربخشیتدوین خط مشی ها و روش ه (4

 تدوین ليست داروهای ضروری كه باید در داروخانه یا هر یك از بخشهای بيمارستان موجود باشد و كنترل وجود آنها.  (5

 تدوین ليست داروهای حياتی كه باید در داروخانه یا هر یك از بخشهای بيمارستان موجود باشد و كنترل وجود آنها.  (6

 هرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر باال.تهيه ف (7

تصميمات و  خذاانطباق و  عدم موارد بيمارستان و گزارش اطالعات سامانه به بيماران پرونده از دارویی دستورات انتقال روند بر نظارت (8

 اقدامات اصالحی

ه روز رسانی ببيمارستان و  در استفاده مورد )تلفظی تشابه و ظاهری اسمی،تشابه تشابه دارای( مشابه شناسایی و تهيه فهرست داروهای (9

 تلفظی و ظاهری اسمی، تشابه در موارد  دهی دارو خطاهای بروز از پيشگيری نحوه ليست و تدوین دستورالعمل

 صالحیا / پيشگيرانه اقدامات عملها و انجام اتاق و تشخيصی،درمانی بخشهای و بستری بخشهای در دارویی مدیریت خطاهای (10

 تهيه فرایندی برای تعيين،تصویب و تهيه داروهایی كه جزو فرموالری بيمارستانی نيستند (11

 ترویج شيوه های علمی درمان و دارو در سطح بيمارستان با برگزاری كالسهای آموزشی ،كارگاه آموزشی و ... (12

 پيش بينی و نظارت بر نحوه تامين تجهيزات و ملزومات پزشکی مصرفی (13

 وه استفاده از وسائل، نگهداری و تعمير تجهيزات پزشکینظارت بر نح  (14

 آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ایمنی و نگهداری تجهيزات پزشکی و بيمارستانی. (15

 هاپيش بينی و ارائه برنامه برای تهيه ابزار یدكی دستگاه (16

 مصرفی و غيرمصرفی پزشکی تجهيزات خرید (17
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 و  و تجهیزات مصرفی بیمارستانیاقتصاد درمان ، دار کمیتهآیین نامه 

 عضای ثابت کمیته :ا 

  ریيس بيمارستان 

 معاون اجرایی 

 معاون درمان  بيمارستان 

 معاون آموزشی بيمارستان 

 مدیر پرستاری 

  مسئول فنی داروخانه یا متخصص داروسازی بالينی 

  مسئول تجهيزات پزشکی 

 روسای بخش های بالينی حسب موضوع 

  بيمارستان عات سالمتمدیریت اطالمسئول واحد 

 مسئول بهبود كيفيت 

 سرپرستاران اتاق عمل 

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 : ناظر دارویی  دبیر کمیته 

 : زمانبندی تشکیل کمیته 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

 شرح وظایف کمیته: 

 شامل خدمات شایع و گروه خدمات نادر و گران قيمت می باشد.حيطه فعاليت كميته های بيمارستانی 

اروهكای  دگروه خدمات شایع به خدماتی گفته می شود كه به طور شایع در بيمارستان ایجاد هزینه می نماید. به عنوان مثال كاالها و یا  (1

 مصرفی ، درخواست های تصویربرداری و آزمایشات تشخيصی و نيز پروسيجرهای شایع

ت مصرفی پزشكکی گكران قيمك   به پروسيجرها و یا اعمال جراحی الکتيو و غير روتين كه در آنها وسيله مات نادر و گران قيمت گروه خد (2

 )مجموع قيمت وسایل پزشکی مصرفی در یك عمل جراحی یا یك مداخله درمانی معادل ده ميليون تومان و باالتر( استفاده می شود.

ایع ، كميته بيمارستانی موظف است تا اطالعات مربوط به حجم مداخالت تجویز شده پزشكکان  در گروه مداخالت تشخيصی و درمانی ش (3

ا شناسایی و شاغل در بيمارستان را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روش های آماری و مدیریتی ، موارد خارج از بازه های معمول ر

باالتر  رای تمام پزشکانی كه ميزان مداخالت تشخيصی و درمانی آنها از ميانگينعلت آن را مورد پيگيری قرار دهند.همچنين الزم است ب

 است ، موارد را به همراه مستندات به صورت مکتوب به پزشکان مربوطه ارائه و تذكرات و راهنمایی های الزم داده شود.

ت ، بكا  ت جلسات مورد نياز را قبل از انجام مداخالدر  گروه مداخالت تشخيصی و درمانی نادر و پر هزینه ، كميته بيمارستانی موظف اس (4

دعوت متخصصين رشته های مربوطه و پزشك متخصصی كه قرار است مداخله درمانی را انجام دهد تشکيل و بحث های فنی مربوط به 

ا هيچگونه تكاخير یك   اندیکاسيون را بررسی و مجوز انجام مداخله را صادر نماید.این جلسات می بایست به نحوی تشکيل شود كه باعث

 تغيير در برنامه پذیرش بيماران و نيز معطلی آنان نگردد.

ا و در گروه مداخالت تشخيصی و درمانی شایع ، كميته بيمارستانی موظف است  جلسات كميته را ماهيانه تشکيل و گزارشی از بررسی ه (5

 مداخالت انجام شده و نتایج حاصل را به دبيرخانه دانشگاه ارسال نماید.

 مصرفی و غيرمصرفی پزشکی تجهيزات خریدتایيد  (6
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 کمیته اورژانس /تعیین تکلیف بیماران/تریاژ

 عضای ثابت کمیته :ا 

 مدیر عامل مركز 

  معاون اجرایی 

  مدیر خدمات پرستاری 

  مسئول واحد بهبود كيفيت 

 بخش اورژانس در شاغل نماینده پزشکان 

 رابط كميته ها 

  نسااورژبخش سرپرستار 

 راست مركز یا نماینده ایشانریيس ح 

 ریيس بخش اورژانس 

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 مسئول واحد ترخيص 

 مسئول هماهنگ كننده ایمنی بيمار 

 نساسرپرستار اورژ:دبیر کمیته 

 : حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود. زمان برگزاری کمیته 

 شرح وظایف کمیته: 

 بيمارستان در و تعيين تکليف بيماران تریاژ اجرای برای مناسب بستر ایجاد و سازی فرهنگ (1

 تریاژ واحد برای مناسب تجهيزات و فيزیکی فضای تخصيص پيگيری و بينی پيش (2

 نبا وظایف مشخص جهت تعيين تکليف بيمارا Bed Managerو تعيين  تریاژ پرستار نقش برای صالحيت دارای پرستار تعيين (3

 تریاژ پرستاران آموزش منظور به الزم های هماهنگی انجام (4

 ... و گزارش اخذ استاندارد، های آزمون برگزاری طریق از پرستاران آموزش نحوه بر نظارت (5

 تریاژ پرستار توسط اطالعات ثبت نحوه تعيين (6

 نياز حسب بر مرتبط كاركنان سایر به تریاژ سامانه معرفی (7

 منظم ارزیابی طریق از تریاژ اجرای حوهن بر كامل نظارت و هماهنگی (8

 دانشگاه تریاژ كميته هماهنگی با راهکار ارائه و تریاژ اجرای موانع و خاص موارد بررسی (9

 ها كارگروه عملکرد بر نظارت و بيمارستان تریاژ كميته مجموعه زیر كارگروههای تشکيل (10

 نواقص رفع تجه ریزی برنامه و اورژانس بخش در كمبودها و قوت نقاط شناسایی (11

 در دماتخ این شبانه روزی ارائه خصوص در الزم برنامه ریزی های و  اورژانس نياز مورد خدمات سایر و پاراكلينيك خدمات شناسایی (12

 ارائه این خدمات  مشخص های  بندی زمان تعيين و وقت اسرع

 اورژانس بخش در انگيزه با و كارآمد انسانی نيروی بکارگيری بر نظارت (13

 بيماران رضایت افزایش و اورژانس خدمات كيفيت مستمر ارتقاء (14

 اورژانس بخشگانه  پنج های شاخص تحليل و تجزیه (15

 فيزیکی امکانات و تجهيزات توسعه برای راهکارهای تدوین (16
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 کمیته آموزش علوم پزشکی

 عضای ثابت کمیته :ا 

 مدیر عامل مركز 

 معاون آموزشی 

  مدیران گروه های آموزشی 

 عضو هيئت علمی كلينيك و پاراكلينيك  روسای بخش های 

 مسئول واحد توسعه آموزش بالينی 

 سوپروایزر آموزشی 

 مسئول واحد توسعه آموزش بالينی :دبیر کمیته 

 

 : زمان برگزاری کمیته 

 حداقل هر ماه یکبار تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود. 

 شرح وظایف کمیته: 

 اعتباربخشی آموزشی  ای اجرایی استانداردهایتدوین خط مشی ها و روش ه (1

 پيگيری و ارزیابی اجرای استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و انجام اقدامات اصالحی (2
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 انسانیمنابع کمیته 

 :اعضای کمیته 

  مركز              ملاعمدیر         

 معاون اجرایی                          

   مدیر پرستاری                      

 مسئول كارگزینی  

 ریيس امور  مالی    

 دبير كميته پيشنهادات  

 مسئول بهبود كيفيت      

 رفاهی رابط 

 سوپروایزر آموزشی 

 سایر مسئولين و كاركنان به تناسب موضوعات مطرح شده  

 مسئول كارگزینی: دبیر کمیته          

 : زمان برگزاری کمیته 

 تشکيل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود. به صورت فصلیحداقل  توجه به ضرورت وبا                 

 شرح وظایف کمیته: 

 استانداردسازی كميت نيروی انسانی )كاهش نيروهای مازاد و تأمين نيروهای مورد نياز(  .1

 اتخاذ تصميم برای جذب نيروهای مورد نياز قبل از اعالم به دانشگاه. .2

 در مورد تبدیل وضعيت كارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانين و مقررات مربوط به صورت موردی. اتخاذ تصميم .3

 .اتخاذ تصميم در مورد تمدید قرارداد كارمندان پيمانی و قراردادی مطابق قوانين و مقررات مربوط .4

 .اتخاذ تصميم در مورد استعفاء و بازخرید كاركنان .5

 .تصویب برنامه های آموزشی كاركنان مركز مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت .6

 .تدوین و نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربيت مدیران آینده مركز با هدف جانشين پروری .7

 .اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقای شغلی كارمندان مركز طبق مقررات مربوط .8

 .تصویب برنامه رفاهی كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه مركز .9

 تصميم گيری در مورد انتخاب كارمند نمونه .10

 تصميم گيری در مورد درخواست های تشویق و تنبيه كارمندان .11

 تصميم گيری در مورد انتقال كاركنان  به صورت موردی .12

 و اجرای برنامه اصالحیتعيين رضایتمندی كارمندان و ارباب رجوع و تدوین  .13

 سایر  .14

 نکته:

 نفر( رسميت می یابد.6حضور دو سوم اعضا) باجلسه 

 .در جلسه الزامی است 4تا  1سمت های ردیف حضور 

 دقيقه می باشد. 45زمان برگزاری جلسه مدت 
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 پيوست ها:

 چك ليست ارزیابی كميته ها

 فرمت صورت جلسه

 برنامه كميته ها 

 نتایج پيگيری مصوبات

 

 

 

 

 


