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 مقدمه .1

فع راساس تشکیل کمیته ها و جلسات، همفکری و مشورت برای تعیین و شناسایی چالش های سازمان، ارائه بهترین راه کار برای 

ست که انجام امشکالت  شد. بدیهی ا ستمر برای حصول نتیجه مورد نظر میبا ضعف و قوت و همچنین پیگیری م ثر با توجه به نقاط 

شد ضای کمیته ها میبا شکیل کمیته ها ایجاد یک. بخش این امر مهم نیازمند اهتمام و همکاری کلیه اع اتاق  یکی از اهداف مهم ت

 ازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی در جهت حصول اهداف کلی واختصاصیفکر منسجم و متخصص برای برنامه  ریزی، س

 بیمارستان با استفاده از همفکری و خرد جمعی است.

ضوی ستان ر ستان های ایران ویرایش   آئین نامه کمیته های بیمار شی ملی بیمار ستانداردهای اعتباربخ ساس راهنمای جامع ا بر ا

سال  ستورالعم 98چهارم /  ستان به دبیران و د صویب مدیرعامل بیمار سازمان تهیه و با تایید و ت ل ها و راهنماهای ابالغی خارج 

 کمیته ها مربوط ابالغ می گردد. 

شرح وظایف کمیته   شود تا اهداف و  ضا کمیته قرائت می  سه بعد از ابالغ برای تمام اع شرح وظایف هر کمیته در اولین جل اهداف و 

شته باشد موارد مذکور  شده مطرح گردد. چنانچه کمیته عضو جدید دا شود و مباحث در چارچوب های یاد  برای تمام اعضا روشن 

 به ایشان تفهیم می گردد.  

سازمانی ، غیر قابل با ت شکیل کمیته های متعدد منطبق با دستورالعمل های ابالغی خارج  سازمانی مبنی بر ت وجه به ابالغات خارج 

پیش بینی می باشد و الزام آئین نامه داخلی کمیته ها مرتبط با کمیته های اصلی و منطبق با استانداردهای اعتباربخشی ملی است 

شرح وظایف برای  سازمان به پیوست آئین نامه به واحدهای لذا اعضا و  کمیته های فرعی منطبق با دستورالعمل های ابالغی خارج 

 مرتبط ارسال می گردد.

 : هدف  .2

 بین المللی  اخذ مشارکت از صاحبان فرآیند و ذینفعان بیمارستان جهت دستیابی به باالترین استانداردهای ملی و

 :  رسالت .3

بازنگری و بهبود  ها،  چالش  با  له ای جهت برخورد  مداخ های  حل  ئه راه  ماران و ارا خدمات و ایمنی بی یت  قاء کیف به ارت مک  ک

 بیمارستان  با تکیه بر مشارکت وهمفکری کارشناسان و متخصصینفرآیندهای جاری 
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 .چارت سازمانی5

 کمیته های اصلی بیمارستان )مطابق با استانداردهای  اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ( 5-1

هیئت مدیره

مدیر عامل

مسئول فنی /مدیر داخلی
بیمارستان

کمیته های اصلی منطبق با 
استانداردهای اعتباربخشی ملی

کمیته رهبری و مدیریت

کمیته پایش و سنجش کیفیت
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کمیته درمان، دارو و تجهیزات 
پزشکی 

         کمیته مرگ و میر و عوار  و   
زیر مجموعه آن

کمیته ارتقای راهبردی خدمات 
بخش اور انس

کمیته  ب انتقال خون

مرگ مادر و پریناتال

ماهه 59تا1مرگ 

احیاء نوزاد

جذب و ممیزی مالی پزشکان و 
اقتصاد سالمت

کمیته مستقل ت ذیه بالینی
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 بیمارستان ) مطابق با دستورالعمل های خارج سازمان(کمیته های فرعی  5-2

 

هیئت مدیره

مدیر عامل

مسئول فنی بیمارستان/مدیر داخلی

کمیته های فرعی منطبق با دستورالعمل 
های ابالغی

IPD کمیته 

کمیته ارتقاء سالمت

کمیته وبینار

کمیته تحول منابع انسانی و رفاهی

کمیته تخلفات

کمیته سیاستگذاری پرستاری

کمیته تعیین خسارت

کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات 
آزمایشگاهی بیمارستان
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 شرح وظیفه کمیته. 6

 آیندهای معیوب جاری در بیمارستانبررسی و اصالح فر  1-6

 تروی  فرهنگ استفاده از خرد جمعی 6-2

 و شناسایی مشکالت، نارسائی ها و کمبودها در بیمارستانجستجو  6-3

ردن فعالیت های راه حل و راه کارهایی جهت رفع مشككکالت، نارسككائی ها و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء کیفیت وبهینه کارائه  6-4

 بیمارستانی

 ، شناسایی و ارائه نقاط قوت بیمارستان توسط کارشناسان و استفاده از آ نها در جهت رفع مشکالتجستجو 5-6

 ت و نارسایی هابه اتخاذ بهترین تصمیم در مواجه با مشکالکمک  6-6

 کردن مسئولین با یکدیگر در جهت همکاری و تعامل بیشتر در امورنزدیک   7-6

سائل بخش های فراهم  6-8 سئولین بخش ها در مورد م ستان برای م ستقیم با رئیس و مدیر بیمار شاوره و مکالمه م کردن امکان م

 مربو ه

سایی  6-9 ستفادهشنا شناس و ا سط  و جمع آوری افراد با تجربه و کار شده تو شاوره ها و راه کارهای ارائه  شنهادات، انتقادات، م از پی

 ایشان

 و بازنگری فرآیند فعالیت های جاری بیمارستان و تالش جهت بهبود کیفیت و بهینه کردن فرآیندهاارزیابی  6-10

 و بهینه کردن فعالیت ها و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان و تالش مستمر جهت ارتقاء کیفیت خدماتپایش  6-11

 جریان گذاشتن مسئولین و کارکنان از امور جاری و ارائه آمارهای مختلفدر   6-12

 . اعضا کمیته7

 رئیس کمیته 7-1

  شرایط 1-1-7
 .رئیس بیمارستان/مدیرعامل ، رئیس تیم رهبری ومدیریت کمیته های بیمارستان می باشد 7-1-1-1

ضور رئیس  7-1-1-2 صورت عدم ح شین تام در  صدور ابالغ برای جان ستانی  ستان/مدیرعامل در هر یک از کمیته های بیمار بیمار

 االختیار با قید اختیارات ایشان درکمیته مذبورضروری است.

ضمانت اجرایی  7-1-1-3 شان دهنده  ستان ن شان در کمیته های بیمار ستان/مدیرعامل یا نماینده تام االختیار ای ضور رئیس بیمار ح

 بدون ت ییر برای اجرایی شدن مصوبات است. ( هیأت عاملتیم رهبری و مدیریت ) اهی یعنی همر

ضمانت  7-1-1-4 صوبات و اخذ  سات موید تایید م صورت جل شین تام االختیار در  ستان/مدیرعامل یا جان ضای رئیس بیمار وجود ام

 اجرایی است.
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 دبیر کمیته  7-2

 شرایط و نحوه انتخاب   7-2-1

سب با  7-2-1-1 ستان و  دبیر کمیته متنا صص مورد نیازبا معرفی دبیر اجرایی کمیته های بیمار رئیس تیم  با تاییدوظایف و تخ

 رهبری ومدیریت تعیین می گردد. 

 صدور حکم برای دبیران کمیته های بیمارستانی، توسط رئیس بیمارستان/مدیرعامل می باشد.  7-2-1-2
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 .پیگیری جهت دعوت از سایر افراد به عنوان اعضای موقت برای حضور در جلسات کمیته مربو ه در صورت لزوم  7-2-2-9
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 اعضا کمیته 7-3

 نحوه تعیین  7-3-1

افراد با معرفی دبیر اجرایی کمیته ها و تایید  اعضاء ثابت کمیته ها : تمام اعضاء منطبق با ضوابط ابالغی و توانمندی 7-3-1-1

 رئیس تیم رهبری و مدیریت  تعیین می گردد. 

م کمیته های بیمارستان حضور دارند و اعضاء ثابت تمام کمیته های اصلی بیمارستان : اعضایی هستند که در تما 7-3-1-2

 تعدادی از اعضاء تیم مدیریت و رهبری می باشند که شامل : 

 رئیس بیمارستان/مدیر عامل  7-3-1-2-1

 معاون درمان بیمارستان  7-3-1-2-2  

 بیمارمسئول فنی وایمنی   7-3-1-2-3

 مدیر پرستاری بیمارستان  7-3-1-2-4

 ایمنی بیمار)کارشناس هماهنگ کننده فعالیت ایمنی بیمار ( سوپر وایزر  7-3-1-2-5

 بهبود کیفیت مدیر  7-3-1-2-6

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 7-3-1-2-7

با تایید رئیس تیم  کمیته ها، متناسب با وظایف و تخصصهای مورد نیاز توسط تیم رهبری و مدیریت و تعیین اعضا ثابت 7-3-1-3

 رهبری ومدیریت است. 

 حضور تیم رهبری و مدیریت ) هیأت عامل ( نشان دهنده ضمانت اجرایی بدون ت ییر برای اجرایی شدن مصوبات است که شامل : 7-3-1-4

 مدیر عامل  7-3-1-4-1

 مدیر داخلی 7-3-1-4-2

 مدیر امور مالی 7-3-1-4-3

 مدیر پرستاری 7-3-1-4-4

 برای اعضا ثابت کمیته های بیمارستانی توسط رئیس بیمارستان / مدیرعامل می باشد . صدورحکم  7-3-1-5

یا کارشناسان  اعضا موقت کمیته ها : برحسب موضوع صورتجلسه کمیته ها از پزشکان ، متخصصین وسایر مسئولین  7-3-1-6

 دعوت می شود.

  شرح وظایف اعضا ثابت تمام کمیته های اصلی   2-3-7

 شده است . عنوان 7-1-2در بندشرح وظیفه رئیس کمیته : 7-3-2-1

 :  مدیر داخلیشرح وظیفه   7-3-2-2

اختیارات تفویض شده می در صورت عدم حضور مدیرعامل ) رئیس کمیته ( ، نماینده تام االختیار ایشان با حدود   7-3-2-2-1

 باشد .

 به عنوان مسئول فنی / ایمنی بیمار حضور فعال در تمام کمیته ها دارند .  2-2-2-3-7

، در حوزه اداری و پشتیبانی د رخصوص تامین منابع اظهارنظر کارشناسی در حوزه زیر مجموعه و درمان 3-2-2-3-7

 مصوبات
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 همراهی ایشان در تیم رهبری ومدیریت ا مینان از ضمانت اجرایی مصوبات کمیته با توجه به    7-3-2-2-4

 ضور فعال ایشان در تمام کمیته های بیمارستان الزامی می باشد. ح   7-3-2-2-5
 

 مدیر پرستاری :  3-2-3-7

 اظهار نظر کارشناسی در حوزه فعالیت  1-3-2-3-7

 مشارکت فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا ، جامع ، موثر و گویا  2-3-2-3-7

 ا مینان از ضمانت اجرایی مصوبات با توجه به همراهی ایشان در تیم مدیریت و رهبری  3-3-2-3-7

  حضور فعال ایشان در تمام کمیته های بیمارستان الزامی می باشد.     7-3-2-4-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس هماهنگ کننده فعالیت ایمنی بیمارمسئول ایمنی/ 4-2-3-7

 در خصوص مطابقت با استانداردهای ایمنی بیمار اظهار نظر کارشناسی   7-3-2-4-1

 مشارکت فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا ، جامع ، موثر و گویا   7-3-2-4-2

 مساعدت و همکاری با رئیس و دبیر کمیته   7-3-2-4-3

 جهت  رح در دستور کار جلسه(  رح موارد عدم انطباق بازدیدهای ایمنی مرتبط با کمیته )هماهنگی با دبیر کمیته   7-3-2-4-4

 حضور فعال ایشان در تمام کمیته ها الزامی می باشد .   7-3-2-4-5
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بهبود کیفیت :  مدیر 5-2-3-7

 اظهارنظر کارشناسی در خصوص مطابقت با استانداردهای اعتباربخشی ملی  1-5-2-3-7

 مشارکت فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا ، جامع ، موثر و گویا  2-5-2-3-7

 مساعدت و همکاری با رئیس و دبیر کمیته  3-5-2-3-7

 حضور فعال در تمام کمیته ها 4-5-2-3-7

 ممیزی فعالیت کمیته ها و ارزیابی عملکرد دبیران کمیته های بیمارستانی 5-5-2-3-7

 نظارت بر بانک جامع ا العات کمیته های بیمارستانی در قالب نگهداری مستندات مرتبط    7-3-2-5-6

 

 بیمارستان :  شرح وظایف دبیر اجرایی کمیته های  6-2-3-7

 تنظیم آئین نامه کمیته های بیمارستان مطابق با استانداردهای اعتباربخشی و دستورالعمل های ابالغی خارج سازمان  7-3-2-6-1

 تدوین و ابالغ تقویم کمیته های بیمارستان به دبیران کمیته  7-3-2-6-2

 تدوینی و اهداف بیمارستان و شرح وظایف هر کمیتههدایت فعالیت دبیران کمیته ها منطبق بر برنامه ی  7-3-2-6-3

 کمیته منطبق بر ضوابط ابالغی و توانمندی افراد جهت تایید به ریاست بیمارستان  دبیرمعرفی  7-3-2-6-4

 حضور فعال در تمام کمیته ها 7-3-2-6-5

 ندات مرتبطنظارت بر بانک جامع ا العات کمیته های بیمارستانی در قالب نگهداری مست 7-3-2-6-6

 ا الع رسانی و مشارکت سازمانی در زمینه ی اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی 7-3-2-6-7

 ممیزی فعالیت کمیته ها و ارزیابی عملکرد دبیران کمیته های بیمارستانی 7-3-2-6-8
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زمانی جهت تعامالت درون سككا تعامل دبیران کمیته ها در نحوه ارجاع مصككوبات به کمیته های بیمارسككتان و انجام  7-3-2-6-9

 پیگیری در اجرای مصوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف اعضا ثابت کمیته  7-2-3-7

 فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا ، جامع ، موثر و گویا مشارکت 7-3-2-7-1

 پرهیز از خروج از دستور کار و مطالب جانبی و حاشیه ای غیر مرتبط با موضوع  7-3-2-7-2

 میته مساعدت و همکاری با رئیس و دبیر ک 7-3-2-7-3

 ناسیجهت اظهار نظر کارش هدر صورت نیاز انجام مطالع 7-3-2-7-4

 

 ارزیابی عملکرد کمیته ها.8

 یته های بیمارستان را خواهد داشت.کیفیت نقش نظارتی ، راهبردی و کنترلی بر روی تمام کمپایش و سنجش  واحد کمیته ها و کمیته 

 : باشد می ذیل شرح به کمیته عملکرد ارزیابی نحوه

 تقویم کمیته ها  تشکیل کمیته منطبق با برنامه زمانی مشخص شده برای هر کمیته و   8-1

برگزاری کمیته بر اساس ضوابط تعیین شده در آئین نامه کمیته ها ) از جمله : دستورکار جلسه منطبق با شرح وظایف کلی کمیته  8-2

 مربو ه باشد (ها و کمیته 

 ثبت مستندات صورتجلسه و مصوبات کمیته منطبق با ضوابط تعیین شده در آئین نامه کمیته ها 8-3

 پیگیری اجرای مصوبات کمیته از افراد مربو ه و در مهلت تعیین شده در صورتجلسه کمیته  8-4

 میزان تاثیر مصوبات بر ارتقاء کیفیت خدمات و ایمنی بیماران  8-5

 بهبود فرآیندهای جاری بیمارستان ی نقش کمیته در بازنگری وایفا 8-6

 بدون دستور کار مهم واثر بخش بی محتوا و پرهیز از برگزاری جلسات صوری و 8-7

 استفاده دقیق از شیوه های بارش افکار وگفتگوی ساختارمند برای دستیابی به راه حل های موثر وعملی  کیفیت مناسب جلسات و 8-8

   از  رح درخواستهای زیر ساختی ومنابع انسانی وتجهیزاتی)بجز در مصوبات مرتبط (پرهیز  8-9

 .موارد فوق برای هرکمیته در فایل اکسل بررسی و امتیاز دهی می شود

 نحوه تعامل کمیته با سایر کمیته ها و تیم رهبری و مدیریت بیمارستان.9

 

 :تیم رهبری و مدیریت تمهیدات ذیل اندیشیده شده است جهت تعامل کاراتر و مؤثرتر بین کمیته های مختلف و   1-9

سنجش کیفیت عموماً    2-9 شرایط برگزاری کمیته ها ایفا میکند. دبیر اجرایی کمیته ها و دبیر کمیته پایش و  نقش مهمی در تعیین 

 مرثمرخواهد بود.امر درتعامل هرچه بهترکمیته ها مثاین 
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سات رهبری و   3-9 شده مدیریت نیز  جل ست به عنوان یک کمیته در نظر گرفته  سنجش کیفیت و  و دبیر آن، دبیر کمیته پایش وا

 بهبود کیفیت است. انتظار می رود همپوشانی این مسئولیتها تعامل و ارتباط بین کمیته های بیمارستانی را افزایش دهد. مدیر

ر ریت ( سككبب همزمانی ادواری این کمیته مهم با سككایجلسككات تیم رهبری و مدیریت ) کمیته رهبری و مدیتوالی هفته های    4-9

 نتیجه تعامل بیشتر خواهد شد. ستانی و دررکمیته های بیما

سنجه های   5-9 شتراکی بین کمیته ها و موارد ابالغی در  ستور کار ا شترک با توجه به د صورت م سات کمیته ها به  شکیل جل ت

 نسازما از شی و دستورالعمل های خارجاعتباربخ

 

 کمیته های مشترک.10

ستی کمیته های ذیل همزمان در  10-1 ضا کمیته می بای شترک بودن دبیر و اع یک مکان با  با توجه به تعامالت بین کمیته ها و یا م

 صورت جلسات مستقل برگزار گردد: ساعت اختصاصی به خود و

 کمیته بهداشت محیط با کمیته پیشگیری و کنترل عفونت 10-1-1

 حفاظت فنی و بهداشت کار با کمیته مدیریت خطر ، حوادث و بالیاکمیته   10-1-2

 کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر باکمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن  10-1-3

صورت  10-2 ست کمیته ها ب شترک با هماهنگی دبیر اجرایی کمیته ها و تایید ریا ستور کارهای م شتن د کمیته ها میتوانند با دا

 . از جمله :ی گرددکه نیازی به صورت جلسه مستقل نمی باشدمشترک برگزار م

 کمیته اخالق بالینی با کمیته پایش وسنجش کیفیت / کمیته رهبری و مدیریت  10-2-1

 کمیته پایش وسنجش کیفیت با کمیته رهبری و مدیریت  10-2-2

دستور کار جلسه میبایستی در جلسات مشترک با های فرعی منطبق با دستورالعمل ابالغی خارج سازمانی با توجه به کمیته  10-3

عنوان کمیته مذبور، ثبت می گردد  دستور جلسه و صورت جلسه در کمیته های اصلی با کمیته های اصلی بیمارستان برگزار گردند.

 و یک نسخه از صورت جلسه توسط فرد پاسخگو اخذ می گردد.

ستورالعمل های ابال 10-4 ستان کمیته های فرعی منطبق با د صلی بیمار شترک با کمیته های ا صورت م برگزار می تواند غی که به 

 .گردند
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 برنامه زمانی و تواتر جلسات کمیته ها. 11 

 فواصل زمانی نام کمیته                                              ردیف   

 هفتگی کمیته رهبری و مدیریت 1

 ماهانه بیمارستانکمیته پایش و سنجش کیفیت در  2

 ماهانه کمیته مدیریت ا العات سالمت و فناوری ا العات 3

 ماهانه کمیته اخالق بالینی 4

 ماهانه کمیته پیشگیری و کنترل عفونت 5

 ماهانه کمیته بهداشت محیط 6

 ماهانه کمیته مدیریت حواد  و بالیا 7

 ماهانه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 8

 ماهانه زایمان  بیعی و ایمن کمیته تروی  9

 فصلی کمیته تروی  ت ذیه با شیر مادر 10

 ماهانه کمیته جذب، ممیزی و مالی پزشکان و اقتصاد سالمتکمیته درمان ، دارو و  11

 ماهانه کمیته تجهیزات پزشکی 12

 هفتگی کمیته مرگ و میر و عوار  و زیر کمیته های مربوط 13

 ماهانه کمیته  ب انتقال خون 14

 ماهانه کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اور انس 15
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 رسمیت یافتن جلسه.12

 جلسات کمیته با حضور نصف بعالوه یک تعداد اعضا اصلی رسمیت دارد.  12-1

آرای مخالف و موافق مساوی باشند رای تصمیمات جلسه با رای نصف بعالوه یک حاضرین تصویب خواهد شد.در صورتی که  12-2

 در آن گروه باشد. ( ت عاملأهیتیم رهبری و مدیریت ) که یکی از اعضای  نهایی با گروهی است

 دستور کار جلسه.13

 دستور کار جلسات کمیته ها ، همسو با مشکالت بیمارستان در حوزه عملکردی و شرح وظیفه هر کمیته باشد.  13-1

       معیار همسككویی دسككتور کار جلسككات با مشككکالت واقعی و جاری بیمارسككتان، نتای  شككاخص های بیمارسككتانی ، نتای    13-2

 رضایت سنجی ذینفعان و مصاحبه با اعضا کمیته است . 

 صورتجلسه کمیته.14

 حداقل مورد انتظار فرم صورتجلسه کمیته شامل : 

 تاریخ ، ساعت و محل برگزاری جلسه  1-14

 دستور کار جلسه فهرست افراد حاضر و غایب 14-2

 نتای  پیگیری مصوبات جلسات قبل  14-3

 شرح مباحث / مذاکرات مطرح شده در جلسه  14-4

ستفاده از چه منابعی و در چه مهلت زمانی  14-5 شده باشد که چه کسی ، چه کاری را با ا صورتجلسه به  ور واضح مشخص  در 

 باید انجام دهد/ پیگیری کند. 

 امضای اعضای حاضر و ذکر اسامی اعضای غایب جلسه و اخذ امضای غایبین پس از جلسه  6-14

 دستور کار جلسه آتی در صورت نیاز تعیین گردد.  14-7

 در هر جلسه کمیته می بایست حداقل یک مصوبه وجود داشته باشد. 14-8

 مصوبات کمیته. 15

 استاندارد مصوبات  1-15

 مصوبات کمیته های بیمارستانی قابلیت اجرایی داشته باشند.  1-1-15

مصوبات کمیته های بیمارستانی می بایستی شامل راه حل های واضح ، مشخص و قابل اجرا برای حل مشکالت و تحقق نتای   15-1-2

 مطلوب باشد.

 فصلی کمیته مستقل ت ذیه بالینی 16
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 فع شده مطابق جلسات پیشین باشد.ارائه گزارش در ابتدای هر جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته و مشکالت ر 15-1-3

سات 15-1-4 ستور کار جل سو با د شخص ، هم ضح ، کاربردی و م صویب راه حل های وا ضا با ت شده در  همفکری اع و مباحث مطرح 

 جلسه باشد.

 ارتباط بین مصوبات جلسات کمیته و مشکالت شناسایی شده مشخص باشد.  5-1-15

 . اجرای مصوبات کمیته انجام پذیردبهبود مشکالت و تحقق نتای  مطلوب به دنبال   6-1-15

 اولویت بخشی به ارتقا مستمر کیفیت ایمنی بیمار در دستور کار و مصوبات کمیته باشد.  7-1-15

 مصوبات در راستای سیاستهای اصلی باشند و بر مبنای سیاستهای اصلی دسته بندی، پایش و تحلیل می شوند. 8-1-15

 

 ارزیابی اثربخشی مصوبات کمیته های بیمارستانی   15-2

سط  ستانی تو صوبات کمیته های بیمار شی م سنجش  ، دبیر اجرایی کمیته ها دربهبود کیفیت مدیرارزیابی اثربخ کمیته پایش و 

 کیفیت به شرح ذیل انجام می گیرد:

 اندازه گیری و تحلیل شاخص درصد اجرایی شدن مصوبات کمیته های بیمارستانی  بق مهلت زمانی تعیین شده   15-2-1

 ارزیابی میزان بهبود مشکالت و تحقق نتای  مطلوب به دنبال اجرای تصمیمات کمیته ها  15-2-2

 یم رهبری و مدیریتارائه گزارشات دوره ای ) حداقل فصلی ( از فعالیت و کیفیت کمیته ها به ت 15-2-3

سنجش اثربخشی به هر  15-2-4 ساس نتای   ستان توسط تیم رهبری و مدیریت بر ا صالحی در کمیته های بیمار انجام اقدامات ا

 یک از کمیته ها 

 . شرایط غیبت اعضا وبرگزاری جلسات16

سالیانه بایستی عضو جدید جایگزین در صد جلسات  30درصورت غیبت اعضای ثابت بیش از سه جلسه متوالی و یا بیش از  16-1

 شود.

 و تقویم کمیته ها برگزار می گردد.جلسات حداقل در فواصل زمانی تعیین شده بر اساس آئین نامه کمیته های بیمارستان  16-2

 جلساتمستند سازی سوابق . 17                                                                                  

 )نسخه کاغذی هم موجود است(در فایل الکترونیکی ثبت می شود.صورتجلسات کمیته براساس الگوی اعتبار بخشی  1-17

ضای  17-2 سپس به ام ضای کمیته مطالعه و  سط اع سات کمیته تو ضرینصورتجل سد. و غایبین حا سه می ر صورت  در جل در 

 ضرورت از امضای الکترونیک استفاده می شود.
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قسمت شرح مطالب مطروحه صورتجلسه، دبیر کمیته عالوه بر پیگیری مصوبات جلسه قبل میبایستی ریز مطالبی را  در 17-3

 که در کمیته مطرح شده است را بیاورد.

ض 17-4 سه، افراد حا ستور کار جل سه، د ساعت جل شامل: تاریخ و  سه کمیته  صورتجل ر و غایب، حداقل های مورد انتظار فرم 

وبات جلسات قبل، مباحث مطرح شده توسط اعضای جلسه، مصوبات جدید، مسئول پیگیری مصوبات، مهلت نتای  پیگیری مص

 در جلسه است. ینزمانی اجرای مصوبات، امضا حاضر

 نحوه پیگیری مصوبات  .18  

 هر کدام از مصوبات به تفکیک مشخص گردد. و پیگیر سئولمیبایستی فرد مدرجدول مصوبات  1-18

 در ستون مربوط به مصوبه درج گردد. هر مصوبه میبایستی بازه زمانی در نظر گرفته شده وپیگیری  برای اجرا و 2-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 4شماره بازنگری :

 21/04/1400تاریخ بازنگری:
  321011شماره شناسایی:  رضوی کمیته های بیمارستانداخلی آئین نامه 

            

 

 
 

 

ی اصلی اعضا و شرح وظایف کمیته ها

 بیمارستان

 )مطابق با استانداردهای  اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (
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 کمیته رهبری و مدیریت. 1

 

 

 

 

 اعضای ثابت 1-1

 

 

 

 

 

 

  رئیس بیمارستان/ مدیرعامل  1-1-1

   مدیر داخلی  1-1-2

 ایمنی بیمارمسئول   /مسئول فنی  1-1-3

 

  حراست مدیر پرستاری بیمارستان/ مدیر 1-1-4

  مدیر مالی و اداری 1-1-5

 دبیر کمیته /بهبود کیفیت  مدیر  1-1-6

 رئیس اداره مدیریت فناوری و ا العات سالمت 1-1-7

 رئیس امور دارویی1-1-8

 رئیس واحد فنی و مهندسی 1-1-9

 مسئول فنی آزمایشگاه 1-1-10

 سوپروایزر رادیولو ی 1-1-11

 سرپرست خدمات و سرپرست تدارکات 1-1-12

 رییس دفتر مدیر عامل 1-1-13

 

 

 

 موقتاعضای  1-2

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 1-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 1-2-2

 بر حسب موضوع صورتجلسهاز کارشناس مربو ه  دعوت 1-2-3
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 شرح وظایف کمیته رهبری و مدیریت 1-3 8-6

 

سازمان باالدستی و تعیین و  1-3-1 سیاستهای  صلی با  سیاستهای ا ستفاده از آن به عنو مالحظات بومی بیمارستان و همسویی  ان راهنما در ا

 تدوین استراتژیها و فعالیتهای بیمارستان، نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها

 تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان مطابق الگوی علمی منتخب، هماهنگ با سیاستهای اصلی بیمارستان 1-3-2

 گرفتن اهمیت خوش نامی بیمارستان با درنظر  ارزشها و سیاستهای اصلی بیمارستان وفعالیت کمیته بر اساس  1-3-3

 با عملکرد و روابط بین واحدها نظارت بر انطباق آن  و تدوین، تصویب و ابالغ نمودار سازمانی بازنگری و به روز رسانی در صورت ت ییر  1-3-4

سئوالن/ مدیران  یریتی وتعیین  گواهی آموزش مدیران، برای پن  رده مد  1-3-5 شی در زمینه رهبری و مدیریت برای تمام م سنجی آموز نیاز

 سطوح مختلف 

سازمانی و تاثیرات محیط بیرونی بر عملکرد   1-3-6 شکالت  سایر ذینفعان و م شده ی جامعه و مراجعه کنندگان و  آگاهی از نیازهای به روز 

 بیمارستان جهت اخذ تصمیمات باریشه یابی مشکالت سازمانی و تاثیرات محیط بیرونی 

 یمات و اقداماتاستفاده از ا العات پردازش شده و شواهد سیستمی جهت اخذ تصم  1-3-7

 یندها )هر سه ماه یک بار(صهای عملکردی بخشها/ واحدها و فرآگزارش تحلیلی نتای  اندازه گیری شاخ  1-3-8

 گزارش تحلیلی رضایت سنجی از بیماران/ خانواده بیماران )هر سه ماه یک بار(  1-3-9

 بار(گزارش تحلیلی رضایت سنجی از کارکنان )حداقل هر شش ماه یک   1-3-10

 گزارش اجرای برنامه های عملیاتی/بهبود بیمارستان و تحقق اهداف تعیین شده )هر سه ماه یک بار(  1-3-11

ستانیگزارش ارزی  1-3-12 شی هریک از کمیته ها ،ابی فعالیت کمیته های بیمار سنجش اثربخ ساس نتای   صالحی  بر ا ارائه  و انجام اقدامات ا

 شده کمیته ها بر شاخص های کیفیت خدمات و ایمنی بیماران  تحلیل تاثیر مصوبات مرتبط اجرا

 گزارش ارزیابی شاخصهای عملکردی مربوط به سکته های قلبی و م زی و تروی  زایمان  بیعی )هر شش ماه یک بار(  1-3-13

 گزارشهای توصیفی و تحلیلی از اجرای برنامه های باالدستی ابالغ شده  1-3-14

 ا و فرصتهای بهبود بیمارستان و راحی مؤثر اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود شناسایی چالشه  1-3-15

 بیمارستان  کمیته های  نامه تاییدآئین بررسی و  1-3-16

 اولویت بخشی به ارتقا مستمر کیفیت و ایمنی بیمار در دستورکار و مصوبات جلسات  1-3-17

 بیمارجهت اخذ تصمیمات و اقدامات/ برنامه های مدیریتاستفاده ازنتای  بازدیدهای مدیریتی ایمنی   1-3-18

 اولویت بخشی، پشتیبانی و تامین منابع برنامه های ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیمار  1-3-19

 تخصیص بودجه مناسب برای ارتقا ایمنی بیمار در برنامه ریزی عملیاتی  1-3-20
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 آگاهی و تسلط به شاخصهای کلیدی  1-3-21

برای  تامین منابع اخذ گزارشهای اثربخشی هر یک از اقدامات/ برنامه های ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیمارجهت تصمیمات اصالحی و  1-3-22

 مواردی که اقدامات/برنامه ها اثربخشی الزم را نداشته و یا اثربخشی کمتر از حد مورد انتظار باشد

 ر و  راحی و اجرای اقدامات اصالحی/پیشگیرانه/ برنامه بهبود در صورت لزومبررسی نتای  ارزیابی فرهنگ ایمنی بیما  1-3-23

 ملیاتیعاقدامات اصالحی و برنامه های بهبود کیفیت برای ارتقا ایمنی بیماران در مستندات مانند برنامه استراتژیک، برنامه های   1-3-24

 برنامه ریزی درتوسعه اخالق حرفه ای و تروی  فرهنگ بیمار محوری   1-3-25

 نظارت مستمر و مؤثر بر رعایت حقوق گیرندگان خدمت و رعایت اصول اخالق حرفه ایجهت برنامه ریزی   1-3-26

 اخالق بالینی در بیمارستان ارائه گزارش از عدم انطباق های بدست آمده از پایش اجرای موارد مرتبط با رعایت اصول حرفه ای و  1-3-27

 تصویب اقدامات اصالحی /بهبود کیفیت درشاخصهای مرتبط با رعایت حقوق گیرنده خدمت و اخالق حرفه ای  1-3-28

 ارائه و اجرای پیشنهادات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع مصادیق تعار  منافع با رویکرد بیمارمحوری  1-3-29

 لیت و استفاده بهینه از ظرفیتهای بستری عادی، ویژه و سرپایی درخصوص فعا ا مینان  1-3-30

ساز و کار  1-3-31 شاخص،  سبه بهینگی و حد مورد انتظار/تعریف  شده بهینگی از  ، نحوه ثبت و انتقال و محا صهای تعریف  شاخ مطلوب برای 

 ظرفیتهای بستری عادی، ویژه و سرپایی

ی شككاخصككهای تعریف شككده بهینگی از ظرفیتهای بسككتری عادی، ویژه و سككرپایی با  رح ریزی تفسككیر و تحلیل نتای  و روندها برا  1-3-32

 تختاقدامات/برنامه های بهبود اجرای اقدامات/برنامه های بهبود مدیریت مدیر 

  های بستری عادی، ویژه و سرپاییسنجش و تحلیل و کنترل عوامل مخدوش کننده شاخصهای بهینگی از ظرفیت  1-3-33

 تصویب اقدام اصالحی/ پیشگیرانه در موارد عدم انطباق از پایش رعایت اصول رفتار حرفه ای و اخالق بالینی  1-3-34

 تعیین دامنه بهینگی و شاخصهای مورد نظر برای بهینگی اتاق عمل  1-3-35

 شاخص/شاخصهای تعریف شده تعریف ساز و کار ثبت و انتقال و محاسبه بهینگی اتاق عمل و حد مورد انتظار/مطلوب برای  1-3-36

اندازه گیری بهینگی اتاق عمل، تفسیر و تحلیل نتای  و روندهاو شناسایی و پیش بینی شرایط خاصی که ممکن است روی بهینگی تاثیر   1-3-37

 بگذارد

دوش کننده بهینگی اتاق  رح ریزی ونظارت براجرای اقدامات/برنامه های بهبود با مدیریت مدیر تخت و سككنجش و تحلیل عوامل مخ  1-3-38

 عمل

 تایید تامین هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان و درمانگاههای تخصصی   1-3-39

 گزارشهای تفسیری و تحلیلی فصلی در تامین و مصرف اعتبارات توسط مدیر مالی  1-3-40

 اثربخشی، کیفیت و ایمنی بیمار نظارت بربرنامه ریزی تامین کاال / ملزومات و تجهیزات با رعایت اصول هزینه  1-3-41
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 تحلیل ضرورت واگذاری خدمات به پیمانکاران براساس شواهد عینی و صرفه وصالح بیمارستان  1-3-42

صمیم   1-3-43 سط ناظرین بر عملکرد پیمانکاران و ارائه به تیم رهبری و مدیریت و ت صل از نتای  پایش تو شات تحلیلی حا یری در گتهیه گزار

 رابطه کاری با آنهاخصوص تداوم 

 تحلیل نتای  پایش مستمر برنامه ملی ت ذیه با شیر مادر و  1-3-44

 تامین بودجه و تصویب و ابالغ برنامه اموزشی سالیانه کارکنان  1-3-45

 تدوین دستورالعمل انتقال دانش و تجربه راهبر )استاد( و رهجو )شاگرد( حداقل در مشاغل حساس   1-3-46

 ریزی و مدیریت ارزشیابی و نظارت بر عملکرد کارکنان در مسیر ارتقاء و توسعه برنامه  1-3-47

 تعیین و ابالغ مالکهای ارتقاء ش لی  چهارگانه )ویژگیهای تحصیلی، دانشی، مهارتی و تجربه(  1-3-48

 عملکرد و تصمیمات کمیته  نشان دهنده ارزش گذاری، توسعه و حمایت از کارکنان  1-3-49

 اقدامات در قبال عملکرد/ نقش کارکنان در وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات/ مراقبت مبتنی بر فرهنگ ایمنی بیمار  1-3-50

 جبران کمبود از  ریق جذب نیروهای جدید در صورت وجود مجوز  اعالم کمبود نیروی پرستاری توسط مدیر پرستاری و   1-3-51

 ور غیر مرتبط شناسایی شده توسط مدیریت پرستاری جهت تعیین تکلیف و بازنگری آنهایندها و امگزارش اقدامات، فرآ  1-3-52

ساعته از  24مدیریت با تاکید برمدیر عامل /رئیس بیمارستان  بر روند مراقبت و درمان به صورت گزارشات  آگاهی تیم رهبری و  1-3-53

 تصمیمات مربو ه در کمیته  اخذ مدیر پرستاری جهت

سیده و یا نیازمند تامین  رح   1-3-54 ستاری به توافق نر شی اولیه که با مدیر پر سات تفاهمی و هم اندی شهای بین بخشی که در جل چال

 منابع است

 تایید وابالغ سیاستهای آموزشی بیماران با محوریت مدیریت پرستاری متناسب با سطح و نوع مراقبتهای بیماران  1-3-55

ا و امور غیر مرتبط و مانع مراقبت مستقیم شناسایی شده توسط مدیریت پرستاری جهت تعیین تکلیف گزارش اقدامات، فراینده  1-3-56

 و بازنگری آنها

 ارزیابی نتای  پایش شاخص عملکردی کیفیت مراقبت از بیماران حاد از جمله نرخ مورتالیتی  1-3-57

ست   1-3-58 شت د صول بهدا صوص رعایت ا سازی در خ سایر کارکنان بالینی ارزش گذاری و فرهنگ  ستاران و  شکان /پر در بین پز

 وبررسی نتای  پایش بهداشت دست و  راحی و اجرای اقدامات اصالحی/پیشگیرانه/ برنامه بهبود در صورت لزوم

 تصویب و ابالغ برنامه های آموزشی در زمینه اخالق بالینی و منشور حقوق بیماران  1-3-59

 ورد نیاز با توجه به ضوابط مربوط و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمارتامین فضاهای درمانی م   1-3-60

 تایید اقدامات اصالحی بررسی شده عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات تصویربرداری  1-3-61

 تصویب پیشنهادات اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت در خصوص شکایات، انتقادات و پیشنهادات  1-3-62
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 تحلیلی نتای  رضایت سنجی بیماران و همراهان توسط مسئول بهبود کیفیتاعالم گزارش   1-2-63

سنجی بیماران و همراهان ب  1-3-64 ضایت  ساس گزارش تحلیلی نتای  ر صالحی / تدوین و ابالغ برنامه بهبود کیفیت برا صورت اقدام ا ه 

 فصلی 

صوص موارد ا  1-3-65 صالحی/ برنامه بهبود کیفیت در خ شنهادات ا صویب پی ستمر امور ت شده در فرایند پیگیری م سایی  شنا نطباق 

 بیماران

 گزارش شناسایی موارد منجر به خسارات به گیرندگان خدمت جهت تصمیم گیری و اقدام مقتضی  1-3-66

 

 کمیته پایش و سنجش کیفیت.2

 

 

 

 اعضای موقت 2-2

 

 

 

 

 

 

 برحسب موضوع صورتجلسهپزشکان  متخصص  2-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 2-2-2

 بر حسب موضوع صورتجلسهاز کارشناس مربو ه  دعوت 2-2-3

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 2-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 2-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان /  2-1-2

 مدیر پرستاری بیمارستان  2-1-3

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان  2-1-4

 فعالیتهای ایمنی بیمار( )کارشناس هماهنگ کنندهسوپروایزر ایمنی بیمار   2-1-5

 دبیر کمیته /بهبود کیفیت  مدیر  2-1-6
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 شرح وظایف کمیته سنجش و پایش کیفیت 2-3

 

 

 

خانواده و کارکنان درکمیته ر، بررسككی گزارش تحلیلی و جمع بندی نتای  موارد شككکایات، انتقادات و پیشككنهادات  بیما 2-3-1

 تدوین برنامه بهبود کیفیت به کمیته رهبری و مدیریت/مشترک با کمیته اخالق بالینی جهت ارائه پیشنهادات اصالحی

 بررسی نتای  رضایت سنجی بیماران و همراهان در جلسه مشترک با کمیته اخالق بالینی 2-3-2

 ارزیابی اثربخشی مصوبات کمیته های بیمارستانی  2-3-3

 تدوین تحلیل تاثیر مصوبات مرتبط اجرا شده کمیته ها بر شاخص های کیفیت خدمات و ایمنی بیماران  2-3-4

 تدوین شاخص های عملکردی مرتبط با ایمنی بیماران برای هر یک از کمیته ها  2-3-5

 

 اطالعات کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری. 3

 

 اعضای ثابت 3-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 3-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  داخلی بیمارستان / مدیر 2-1-3

 مدیر پرستاری بیمارستان 3-1-3

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 3-1-4

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  3-1-5

 بهبود کیفیت مدیر 3-1-6

 سرپرست فناوری ا العات 3-1-7

 مسئول ترخیص 3-1-8
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 پزشکی مسئول اسناد 3-1-9

 کارشناس مدارک پزشکی 3-1-10

 کارشناس آمار 3-1-11

 دبیر کمیتهمسئول پذیرش و مدارک پزشکی /   3-1-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای موقت 3-2

 

 

 

 
 

 

 صورتجلسهپزشکان  متخصص برحسب موضوع  3-2-1

 واحدها برحسب موضوع صورتجلسه /مسئول بخش ها  3-2-2

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 شرح وظایف کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات 3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی به ا العات بیمارانتعیین شرایط و معیارهای سطح دسترسی درون سازمانی و برون   3-3-1

مداخالت مناسب جهت کاهش نواقص پرونده های پزشکی با پایش مستمر و بازخورد گزارش موارد نقص پرونده به   3-3-2

 افراد و گروههای سهیم در ثبت ا العات پرونده به منظور ارتقای کیفی مستندسازی پرونده پزشکی

 مه بهبود پرونده های مفقودیبرنا /اقدامات اصالحی ،تعیین تکلیف 3-3-3

 برنامه بهبود بر نحوه تکمیل پرونده های پزشکی در حین بستری/ راحی و انجام اقدامات اصالحی 3-3-4

گزارش از نحوه عملکرد بر اساس شیوهای مدون، ورود صحیح داده ها در سامانه ا العات بیمارستانی و  راحی و  3-3-5

 ودبرنامه بهب /اجرای اقدامات اصالحی

 تدوین و تصویب چک لیست ممیزی پرونده های پزشکی 3-3-6
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 کمیته اخالق بالینی.4

 

 اعضای ثابت 4-1

 

 

 

 

 

 

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 4-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  داخلی بیمارستان / مدیر 4-1-2

 حراست مدیرمدیر پرستاری بیمارستان /  4-1-3

 اجرای  رح انطباق امورپزشکی با موازین شرعی نماینده مدیر عامل در 4-1-4

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 4-1-5

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  4-1-6

 دبیر کمیته  / مسئول دفتر بهبود کیفیت 4-1-7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای موقت 4-2

 

 

 

 

 های بیمارستان برحسب موضوع صورتجلسهروسای بخش  4-2-1

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 4-2-2

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 4-2-3
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 شرح وظایف کمیته اخالق بالینی 4-3

 

 برنامه ریزی براجرای توسعه اخالق حرفه ای و تروی  فرهنگ بیمار محوری  4-3-1

 فعال و برنامه ریزی برای ارتقای اخالق بالینی و رفتار حرفه ای مشارکت 4-3-2

 تدوین و اندازه گیری شاخصهای مرتبط با رعایت حقوق گیرنده خدمت و اخالق حرفه ای با هدایت تیم رهبری و مدیریت 4-3-3

 مت و اخالق حرفه ایتحلیل نتای  اندازه گیری شاخصها و اصالح موارد عدم انطباق مرتبط با حقوق گیرنده خد 4-3-4

  رح اولیه تخلفات کارکنان بالینی واخذ  تصمیم در زمینه برخوردهای انضبا ی با متخلفین احتمالی 4-3-5

سو رفتار حرفه ایی کارکنان به منظور حفظ محرمانگی و امنیت ا العات  4-3-6 ستندات مربوط به موارد  تعیین محل نگهداری م

 ین ا العات کارکنان و سطح بندی دسترسی به ا

  کد شناخته شده تنها برای کارکنان مصوب در کمیته اخالق بالینی در کدبندی رنگی دستبند شناسایی  4-3-7

 وجود ایستگاه ا العات و راهنمایی بیماران در درمانگاههای با سایز بزرگ 4-3-8

 بر اساس اخالق حرفهای و منش انسانی تبیین روشهای ا الع رسانی خبر ناگوار در زمینه بیماری یا فوت بیماران  4-3-9

سایر  4-3-10 ستاران و  شکان و پر سانی خبر ناگوار در زمینه بیماری یا فوت بیماران به پز برنامه ریزی درآموزش نحوه ا الع ر

 افراد واجد شرایط

ساس اخالق حرفه ای و منش تدوین دستورالعمل روشهای ا الع رساانی خبر ناگوار در زمینه بیماری یا فوت بیماران بر ا 4-3-11

 انسانی با مشارکت تیم مددکاری اجتماعی و دریافت مشاوره از یک روانشناس 

عث بروز خسككارت برای  4-3-12 با که  مار  نده ایمنی بی هدید کن قایع ت ند توضككیح و نان جهت فرای کارک تعیین مسككئوالن و 

 مراجعین  /خانواده/بیمار

سئوالن و کارکنان جهت  4-3-13 سانی وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار تعیین م شیمانی و عذرخواهی درا الع ر فرایند اظهار پ

 مراجعین   /خانواده /که باعث بروز خسارت برای بیمار

عث بروز خسككارت برای  4-3-14 با که  مار  نده ایمنی بی ید کن هد قایع ت تصككمیم گیری موردی نحوه جبران خسككارت در و

 مراجعین /خانواده/بیمار

گانه تهدید کننده حیات و میزان و شدت آسیب وارده   15نظرداشتن حداقل وقایع یین مصادیق مشمول جبران با درتع 4-3-15

 مراجعین ناشی از وقایع ناخواسته /به بیمار

 گزارش ازنظارت  بر رعایت صحیح منشور حقوق بیمار در بیمارستان 4-3-16
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 عایت صحیح منشور حقوق بیمار در بیمارستانبرنامه بهبود کیفیت درر / راحی اقدام اصالحی 4-3-17

 ایش و سنجش کیفیتبررسی وتحلیل نتای  رضایت سنجی بیماران و همراهان در جلسه مشترک با کمیته پ 4-3-18

 

 کمیته پیشگیری و کنترل عفونت.5

 اعضای ثابت 5-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 5-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 5-1-2

 رئیس واحد کنترل عفونت 5-1-3

 مدیر پرستاری بیمارستان 5-1-4

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان /  سوپروایزر کنترل عفونت / دبیر کمیته 5-1-5

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  5-1-6

 بهبود کیفیت مدیر 5-1-7

 مسئول بهداشت 5-1-8

 کارشناس بهداشت حرفه ای 5-1-9

 رئیس داروخانه/مسئول ملزومات پزشکی 5-1-10

 مسئول فارماکوویژیالنس 5-1-11

 ICUرئیس بخش  5-1-12

 رئیس آزمایشگاه 5-1-13

 میکروبیولو یست 5-1-14

 عمل  سرپرستار اتاق 5-1-15

 CSSDمسئول واحد  5-1-16
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 اعضای موقت 5-2

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 5-2-1

 واحدها برحسب موضوع صورتجلسه /مسئول بخش ها  5-2-2

 

 

 

 شرح وظایف کمیته پیشگیری وکنترل عفونت 5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه گزارش نتای  ممیزی بهداشت دست  5-3-1

 منظور پیگیری و انجام اقدام اصالحی اثر بخشاعالم گزارش بیماریابی مستمر و  بررسی ، تحلیل نتای  به   2-3-5

 برگزاری فوری در زمان وقوع   یان عفونتهای بیمارستانی و اپیدمی بیماریهای واگیر  3-3-5

 اعالم    یان عفونتهای بیمارستانی و تدوین برنامه مداخله ای اصالحی 4-3-5

مارسككتانی و ارزیابی اثربخشككی  اقدام اعالم نمونه برداری کشككت به صككورت هدفدار در شككرایط   یان عفونتهای بی  5-3-5

 اصالحی انجام شده 

 ارزیابی اثر بخشی اقدامات اصالحی انجام شده در شرایط   یان عفونتهای بیمارستانی 6-3-5

با تاکید بر چهار عفونت شكایع )عفونت ادراری ،  "پیشكگیری و کنترل عفونتهای بیمارسكتانی"تدوین روش اجرایی   5-3-7

 (م تحتانی تنفسی و عفونت موضع جراحی عفونت خون، عفونت سیست

 تعیین وتدوین شاخصهای عملکردی کنترل عفونت 5-3-8

 ارزیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی در بخش /واحدها براساس چک لیست ممیزی  9-3-5

 برنامه ریزی  وارزیابی اثربخشی اجرای تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها   10-3-5

برنامه ریزی  وارزیابی اثربخشككی اجرای تجویز و مصككرف آنتی بیوتیکها برای عفونتهای مهم و شككایع بیمارسككتان و   5-3-11

 محدودیت مصرف آنتی بیوتیک با توجه به الگوی مقاومت میکروبی تجویز

 اعالم گزارش وتحلیل نتای  مقاومتهای میکروبی  12-3-5

واحدها و تعداد مورد نیاز براساس نوع  /با اصول احتیا ات در بخشها تدوین فهرست وسایل حفاظت فردی متناسب 5-3-13

 بیماران بستری و دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت
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 شناسایی موارد گزارش بیماریهای واگیر مشمول نظام مراقبت بر اساس دستورالعمل 5-3-14

 

 کمیته بهداشت محیط. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 6-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  دیر داخلی بیمارستان /م 2-2-6

 رئیس واحد کنترل عفونت 6-1-3

 مدیر پرستاری بیمارستان 6-1-4

 سوپروایزر کنترل عفونت /دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 6-1-5

 فعالیتهای ایمنی بیمار( )کارشناس هماهنگ کنندهسوپروایزر ایمنی بیمار  6-1-6

 بهبود کیفیت مدیر 6-1-7

 کارشناس بهداشت حرفه ای 6-1-8

 سرپرست تاسیسات و برق 6-1-9

 سرپرست ساختمان 6-1-10

 BMSسرپرست  6-1-11

 مسئول بهداشت 6-1-12

 مسئول خدمات عمومی 6-1-13

 دبیر کمیته 6-1-14

 

 اعضای موقت 6-2

 موضوع صورتجلسهپزشکان  متخصص برحسب  6-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 6-2-2

 

 

 

 



 

32 

 

 4شماره بازنگری :

 21/04/1400تاریخ بازنگری:
  321011شماره شناسایی:  رضوی کمیته های بیمارستانداخلی آئین نامه 

 

 کمیته بهداشت محیط 6-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدوین برنامه  راهنمای گندزدایی ونظافت، شستشو  و اجرای دستورالعمل در تمام بخشها / واحدها  1-3-6

 برچسب گذاری محلول های گندزدای مصرفی 2-3-6

انجام بازدیدهای دوره ای  و ارائه گزارش در خصككوص سككاختار فیزیکی ازجمله کف، دیوار، سككقف، درب و پنجره های  6-3-3

 بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی 

 ا مینان از صالحیت بهداشتی کارکنان در خصوص دریافت گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر  4-3-6

 کنترل حشرات و جانوران موذی با اولویت استفاده از روشهای تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی  5-3-6

بررسی نتای  ارزیابی از وضعیت تهویه بخش ها و و احدها براساس راهنمای تهویه در بیمارستان ابالغی وزارت بهداشت و  6-3-6

 ومتدوین اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت در صورت لز

شت و تدوین اقدامات  6-3-7 شنامه ابالغی وزارت بهدا ستان مطابق بخ شت محیط بیمار ضعیت بهدا سی نتای  ارزیابی از و برر

 اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت در صورت لزوم

 تدوین برنامه معین و موثر برای کاهش آالینده های ناشی از ساخت و ساز همزمان با ارائه خدمت 8-3-6

 ل تهیه، آماده سازی،  بخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی  و انجام اقدامات اصالحی در صورت لزومنظارت بر مراح 6-3-9

بررسككی نتای  ارزیابی از رعایت ضككوابط ابالغی وزارت بهداشككت، در زمینه بهداشككت آشككپزخانه و مواد غذایی و تدوین  6-3-10

  اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت در صورت لزوم

 مدیریت آب و فاضالب بیمارستان  براساس استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی  6-3-11

 اجرای مدیریت پسماند براساس ضوابط و دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت 12-3-6

شویخانه  6-3-13 شتی محیط رخت شرایط بهدا ستاندارد و همچنین  شرایط ا ضوابط و  شویخانه بارعایت  اجرای فرآیندهای رخت

ضاهای)ا ساختار و ف سب و  صدا، ر وبت، تهویه و دما منا سرو شویخانه از نظر نور،  ستانداردهای محیط رخت      مینان از رعایت ا

 فیزیکی (

 بررسی نتای  ارزیابی بهداشت محیط رختشویخانه در فواصل زمانی تعیین شده و تدوین اقدام اصالحی در صورت لزوم 14-3-6

 بر پرتوها ا مینان از رعایت اصول حفاظت در برا 15-3-6
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 کمیته مدیریت خطر، حوادث و بالیا. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 7-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 7-1-1
 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 2-1-7

 مدیر پرستاری بیمارستان 7-1-3
 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 7-1-4
 سوپروایزر آموزشی 7-1-5
 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  7-1-6
 بهبود کیفیت مدیر 7-1-7
 رئیس بخش اور انس 7-1-8
 رئیس داروخانه 7-1-9
     مسئول بهداشت 7-1-10
 کارشناس بهداشت حرفه ای 7-1-11
 سرپرست تاسیسات و برق 7-1-12
 سرپرست ساختمان 7-1-13
 BMSسرپرست  7-1-14
 روابط عمومی مدیر 7-1-15
 مسئول تکریم مراجعین 7-1-16
 مسئول تدارکات  7-1-17
 سرپرستار بخش اور انس 7-1-18

 مسئول خدمات عمومی 7-1-19 
 دبیر کمیته 7-1-20

 اعضای موقت 7-2

 روسای بخش های بیمارستان برحسب موضوع جلسه  7-2-1

 موضوع صورتجلسهپزشکان  متخصص برحسب  7-2-2

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 7-2-3
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 ، حوادث و بالیاشرح وظایف مدیریت خطر 7-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل تیم ارزیابی ایمنی بیمارستان 1-3-7

  رح و بررسی نتای  ارزیابی عوامل خطر آفرین و ایمنی بیمارستان 2-3-7

 برنامه بهبود مؤثر /حیبیمارستان و در صورت لزوم  راحی جهت اجرا اقدامات اصالگزارش، بررسی و تحلیل حواد  در   7-3-3

تدوین فهرسككت منابع خبری معتبر جهت آگاهی پیش از مواجهه با حادثه همراه با شككمار ه تماس با آنهاکه می بایسككتی   7-3-4

 قرارگیرد.نسخه مذبور در اختیار  دفتر پرستاری ، دفتر مدیریت و اتاق فرماندهی حادثه 

ستورالعمل ابالغی وزارت  7-3-5 ساس آخرین د شگاه برا ستاد هدایت دان سوپروایزر و  ست موارد قابل گزارش به  تدوین فهر

 واحدها /بهداشت جهت ابالغ به تمام بخشها

 تدوین سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان براساس نمودار پیشنهادی فرماندهی حواد  بیمارستانی  6-3-7

ورمیزی حداقل دو بار در سال براساس نتای  ارزیابی خطر و سناریو محتمل بالیا برای اعضا کمیته و ارائه گزارش تمرین د 7-3-7

 از روند برگزاری تمرین و نقاط قوت و ضعف

 بخشها / به تمامی واحدها "تخلیه بیمارستان در زمان حادثه"تدوین و ابالغ دستورالعمل  8-3-7

واحدهای حیاتی بیمارستان جهت تداوم خدمات حیاتی و برنامه بازیابی /ری و بخشهاشناسایی فهرستی از خدمات ضرو 7-3-9

 پس از حواد  و بالیا

 "تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط بحران "تدوین خط مشی و روش   10-3-7

 تحلیل عملکرد بیمارستان پس از انجام تمرینها و یا بروز حواد  داخلی و خارجی و  راحی واجرا اقدامات اصالحی مؤثر   7-3-11

سامانه فرماندهی حادثه ظرف  7-3-12 ضای  شکالت و  72 ارائه گزارش کامل اع صورت گرفته، م ساعت، از عملیات و فعالیتهای 

 امه به کمیته مدیریت خطر حواد  و بالیاپیشنهادات پس از اتمام عملیات و توقف برن
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 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 8-1

 

 

 

 

 

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 8-1-1

 ومسئول فنی  داخلی بیمارستان / مدیر 8-1-2

 ایمنی بیمار

 مدیر پرستاری بیمارستان 8-1-3

 بیمارستان دبیر اجرایی کمیته های 8-1-4

)کارشناس سوپروایزر ایمنی بیمار  8-1-5

 هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(

 بهبود کیفیت مدیر 8-1-6

 سرپرست مهندسی پزشکی 8-1-7

 سرپرست تاسیسات و برق 8-1-8

 سرپرست ساختمان 8-1-9

 مسئول بهداشت 8-1-10

 کارشناس بهداشت حرفه ای  8-1-11

 کمیتهدبیر  8-1-12

 

 

 

 اعضای موقت 8-2

 

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 8-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 8-2-2
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 شرح وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 3-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزیابی های کمی در بخشهااانجام شده و ارائه گزارش نواقص در زمینه عوامل شیمیایی موجود بر اساس بازدیدهای  8-3-1

شیمیایی محیط کار در بخشهای پرخطر مرتبط با  8-3-2 سی انجام ارزیابی مجدد کنترل خطراندازه گیری عوامل زیان آور  برر

 عوامل زیان آور شیمیایی با تشخیص کمیته

ساس با 8-3-3  شده و ارزیابی های کمی در ارائه گزارش نواقص در زمینه عوامل زیان آور فیزیکی موجود بر ا زدیدهای انجام 

 بخشها

گزارش ارزیابی ها، اقدامات اصكالحی و اثربخشكی آنها در زمینه کنترل عوامل بیولو یک درجلسكه مشكترک با کمیته  8-3-4

 کنترل عفونت

شه 8-3-5 سی انجام ارزیابی مجدد کنترل خطر اندازه گیری عوامل زیان آور بیولو یک محیط کار در بخ ای پرخطر مرتبط برر

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کنترل عفونت با عوامل زیان آور بیولو یک با تشخیص

های کمی در  ارائه گزارش نواقص در زمینه عوامل زیان آور ارگونومیک موجود بر اساس بازدیدهای انجام شده و ارزیابی 8-3-6

 بخشها

 صالحی در زمینه عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کارگزارش نتای  ارزیابی اثربخشی اقدامات ا 8-3-7

سب بر حواد  شدن مطرح 8-3-8 صالحی اقدامات اجرای و تدوین جهت حادثه نوع ح سه در بهبود برنامه /ا شترک جل  با م

 یته مدیریت خطر حواد  و بالیا  کم
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 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 9-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 9-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 9-1-2

 مدیر پرستاری بیمارستان 9-1-3

 پزشک مسئول مادران پرخطر/ رئیس بخش بلوک زایمان 9-1-4

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 9-1-5

 کننده فعالیتهای ایمنی بیمار()کارشناس هماهنگ سوپروایزر ایمنی بیمار  9-1-6

 بهبود کیفیت مدیر 9-1-7

 NICUرئیس بخش  9-1-8

 رئیس بخش جراحی زنان 9-1-9

 سوپروایزر مامایی/ رابط مادران پر خطر 9-1-10

 سرپرستار بخش جراحی زنان 9-1-11

 NICU سرپرستار بخش 9-1-12

 مسئول بخش بلوک زایمان 9-1-13

 کارشناس ت ذیه 9-1-14

 دبیر کمیته 9-1-15

 

 

 

 اعضای موقت 9-2

 

 پزشکان  متخصص زنان برحسب موضوع صورتجلسه 9-2-1
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 شرح وظایف کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن 9-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هش بررسی نتای  شاخص سزارین و سزارین بار اول ، سزارین نخست زا و انجام اصالحات / اقدامات اصالحی برای کا 1-3-9

 میزان سزارین 

 بررسی اندیکاسیون های انجام سزارین بر اساس دستورالعمل های کشوری و ارائه بازخورد به متخصصان 2-3-9

شی مراقبت های مادر و نوزاد با  3-3-9 سی کیفیت خدمات مامایی ابالغی وزارت ارزیابی نتای  اثر بخ ستفاده از ابزار برر ا

 بهداشت

 تعیین بازه زمانی و ارزیابی پیگیری میزان رعایت برنامه های خود مراقبتی مادران و نوزادان آنها پس از ترخیص 4-3-9

 نوزادبرنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای توانمند سازی کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و  5-3-9

 نظارت بر اجرای اقدامات بیمارستان های دوستدار مادر در بیمارستان   9-3-6

 نظارت بر آموزش های ارائه شده به مادران در مدت بستری و در کالس های آمادگی برای زایمان  9-3-7
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 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر. 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 10-1

 بیمارستان/ مدیرعاملرئیس  10-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 10-1-2

 مدیر پرستاری بیمارستان 10-1-3

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 10-1-4

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  10-1-5

 سوپروایزر آموزشی 10-1-6

 بهبود کیفیت مدیر 10-1-7

 رئیس بخش بلوک زایمان 10-1-8

 NICUرئیس بخش  10-1-9

 رئیس بخش جراحی زنان 10-1-10

 مامایی سوپروایزر 10-1-11

 سرپرستار بخش جراحی زنان 10-1-12

 NICUسرپرستار بخش  10-1-13

 مسئول بخش بلوک زایمان 10-1-14

 کارشناس ت ذیه  10-1-15

 اجتماعیمددکار  10-1-16

 دبیر کمیته  10-1-17

 

 اعضای موقت 10-2

 زنان (  برحسب موضوع صورتجلسه-پزشکان  متخصص ) کودکان 10-2-1
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 شرح وظایف کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر 10-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و اجرای اقدامات و پایش آن برای استقرار گام های ده گانه استاندارد دوستدار کودک ، بررسی اثر بخشی   10-3-1

 اقدامات و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه اقدامات اصالحی / برنامه های بهبود برای بهبود روند نتای  

 ز ترخیص از مادر تعیین بازه زمانی برای پیگیری وضعیت نوزاد پس ا  10-3-2

 مشارکت در اجرای محورهای برنامه ملی ت ذیه با شیر مادر و برنامه های ملی نوین نوزاد و کودک  3-3-10

 ماه یک بار  3برگزاری جلسات به صورت حداقل هر  4-3-10

 نظارت مسككتمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دسككتورالعمل های مراقبت های مادر و کودک و آموزش  10-3-5

مات  قدا مان ، بخش  10مادران و اجرای ا تاق عمل ، بخش پس از زای مان و ا تاق زای نه در ا ئه  NICUگا حد ارا ، بخش ا فال و وا

 خدمات دوران بارداری و مشاوره شیردهی ، داروخانه .

اخالت الزم با زمان بندی اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان ، پیگیری دریافت نتای  و برنامه ریزی برای مد  10-3-6

 مشخص و حفظ مستندات ، همکاری با معاونت بهداشت دانشگاه در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان .

شاغل   10-3-7 شیر مادر در زمینه حمایت از کارکنان  شونده های  شین  شیر مادر و کد بین المللی جان نظارت بر اجرای قانون 

 شیشه و گول زنک .شیر ده و منع تبلی ات شیر مصنوعی و 

ساعته  20برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاه های   10-3-8

 با صدور گواهی  

 تشکیل دوره های باز آموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدید الورود   9-3-10

 رگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای ب 10-3-10

 نظارت و پیگیری بر فراهم نمودن تسهیالت الزم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بستری هستند .11-3-10

 نظارت بر ترخیص همزمان مادران و نوزادان   12-3-10

 تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آن ها  13-3-10

 ال گزارشات الزم به مراجع ذیربط ، تنظیم صورتجلسات  و پیگیری مصوبات تنظیم و ارس  10-3-14
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کمیته جذب، ممیزی و مالی کمیته درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی و . 11

 پزشکان و اقتصاد سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 11-1

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 11-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 2-1-11

 مدیر آموزش و پژوهش 3-1-11

 مدیر پرستاری بیمارستان 11-1-4

 مدیر مالی واداری 11-1-5

 بهبود کیفیت مدیر 11-1-6

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 11-1-7

 رئیس داروخانه/مدیر داروئی  وملزومات پزشکی 11-1-8

 سرپرست مهندسی پزشکی 11-1-9

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  11-1-10

 سوپروایزر آموزشی 11-1-11

 مسئول فنی ملزومات  پزشکی 11-1-12

 مسئول تدارکات  11-1-13

 دبیرکمیته 11-1-14

 اعضای موقت 11-2

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 11-2-1

 واحدها برحسب موضوع صورتجلسه /مسئول بخش ها  11-2-2
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الی مکمیته جذب، ممیزی و شرح وظایف کمیته درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی و  11-3

 پزشکان و اقتصاد سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل آن  /تبیین مفاهیم صرفه و صالح به صورت بومی برای هر مورد خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و یا انتخاب نوع 1-3-11

 تعیین و تصویب فهرست تجهیزات ضروری هر بخش  2-3-11

 بخشهای پشتیبان تجهیزات ضروری هر بخش  /تعیین و تصویب واحدها 3-3-11

 تعیین وتصویب فهرست تجهیزات حیاتی و سرمایه ای مشمول سرویسهای دوره ای  4-3-11

 تعیین وتصویب فهرست تجهیزات حیاتی و سرمایه ای /کالیبراسیون 5-3-11

یب وابالغ  11-3-6 یا تصككو به زخم فشككاری، در معر  خطر سككقوط  یا مبتال  عد  ماران مسككت له بی تعریف خطرات )از جم

 ( ترومبوآمبولیسم، ریسک خودکشی، سو ت ذیه، تشن 

 تصویب وابالغ لیست مقادیر بحرانی پاراکلینیک  7-3-11

 باال بر اساس شواهد معتبرتعیین وتصویب نحوه برچسب گذاری بر روی ویال یا باکس یا قفسه برای انواع داروهای با هشدار  8-3-11

 تصویب دستورالعمل نحوه برقراری ارتباط برای ا الع رسانی نتای  معوق پاراکلینیک  9-3-11

 واحدها منطبق برآخرین نسخه ابالغی وزارت متبوع /تصویب چیدمان ترالی اور انس در تمامی بخشها  10-3-11

 تصویب تعداد و مکان استقرار ترالی احیا در بیمارستان منطبق برآخرین نسخه ابالغی وزارت متبوع   11-3-11

برنامه بهبود در زمینه تامین و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی باتوجه به نظرات  /تصویب تصمیمات اصالحی 11-3-12

 مسئول فنی بخش مراقبتهای داروییو انتقادات بخشهای بالینی در بازه زمانی فصلی با محوریت 

با محوریت   برنامه بهبود درزمینه مصرف ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، /تصویب اقدامات اصالحی 11-3-13

 مسئول فنی بخش مراقبتهای دارویی

انه سازنده، منابع معتبر تصویب تجویز و مصرف ایمن تجهیزات مصرفی پزشکی با قابلیت مصرف مجدد با تایید کارخ 11-3-14

 و شواهد علمی و دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت با مشارکت کمیته پیشگیری وکنترل عفونت

 (ID L) فرموالری دارویی بیمارستان در چارچوب و زیرمجموعه فهرست رسمی داروهای ایرانبررسی وتصویب 
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شکی برای مدیریت تجویز خارج از فرموالری پیش بینی فرایندی قابل کنترل توسط کمیته درمان  11-3-16 دارو و تجهیزات پز

 دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی

 تامین دارو و تجهیزات مصرفی خارج از فرموالری دارو و تجهیزات پزشکی  17-3-11

 غ حداکثر مهلت زمان انجام و گزارش نتای  تصویر برداری غیر اور انس به بخش تصویر برداریابال 18-3-11

 شایع و مورد نیاز بیماران درمانگاههای تخصصیشناسایی آزمایشهای  19-3-11

عقد قراداد ارجاع نمونه به منظور ارائه خدمات آزمایشككگاهی مورد نیاز بیماران سككرپایی  بق مصككوبه کمیته /راه اندازی 20-3-11

 درمان دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان

 تایید تهیه داروها و تجهیزات گرانقیمت  21-3-11

 کمیته پیشگیری و کنترل عفونتجلسات مشترک با واجرا تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها دربرنامه ریزی   22-3-11

 اعالم بازنگری فهرست داروهای ضروری و داروهای حیاتی  23-3-11

سئول فنی  24-3-11 شنهادی م صرفی پی شکی م ست تجهیزات پز صویب فرموالری و فهر سی وت رئیس بخش مراقبتهای  /برر

 دارویی

اختالل در روند تشككخیص درمان براسككاس  /تصككویر برداریهای غیر اور انس بدون ایجاد هرگونه تاخیرانجام و گزارش   25-3-11

 مصوبه کمیته درمان، دارو و تجهیزات

شكناسكایی آزمایشكهای شكایع و مورد نیاز بیماران درمانگاههای تخصكصكی در کمیته درمان دارو و تجهیزات پزشكکی   26-3-11

 بیمارستان

شد که منجر به کاهش در کمیت و کیفیت خدمات و نظارت بر تامین دار  27-3-11 صرف آنها به نحوی نبا شکی)م و و تجهیزات پز

 تهدید ایمنی بیماران شود(

 ارزیابی صرفه و صالح برای خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی  28-3-11

 برنامه ریزی درافزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه تجهیزات پزشکی  29-3-11

شکی   30-3-11 ست تجهیزات پز شها /مورد نیازتهیه فهر              واحدهای حیاتی /ذخیره و یا نحوه تأمین آنها برای تداوم عملکرد بخ

 بیمارستان

 برنامه ریزی بر حسن اجرای تهیه، نگهداری و حمل و نقل ایمن کپسولهای  بی   31-3-11

 نظارت بر تامین اکسیژن با فشار، جریان و خلوص مورد انتظار برای بیمار  32-3-11
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تصویب تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با ضوایط سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و رعایت آیین نامه های   33-3-11

 مالی و معامالتی و تشریفات قانونی مربوط 

سرعت، دقت و صحت خدمات تشخی  34-3-11 ستای ارتقای  ستفاده از تجهیزات بهبود و توسعه تجهیزات پزشکی در را صی، با ا

 کنولو ی پیشرفته و به روزدارای ت

 

 

 

ستای ارتقای کیفیت، خدمات بالینی، ایمنی   35-3-11 شرفته و به روز در را شکی با تکنولو ی پی سعه تجهیزات پز بهبود و تو

 بیمار، کاهش عوار  و کاهش مدت مراقبت

 برنامه ریزی و مدیریت درپایش، نگهداری، ارزیابی و کاربری صحیح تجهیزات پزشکی   36-3-11

شهای   37-3-11 ستفاده ازرو ستان با ا شاغل در بیمار شکان  سط پز شده تو سی ا العات مربوط به حجم مداخالت تجویز  برر

 آماری و مدیریتی

 شناسائی موارد خارج از بازه های معمول و پیگیری علت آن .  38-3-11

صی و درمانی از جمله: میانگین باال و خارج از اندیک  39-3-11 شخی سی آماری از مداخالت ت سیون با ارائه تذکر و راهنمائی برر ا

 الزم به صورت مکتوب از  رف کمیته   

سات مورد نیاز قبل از ایجاد مداخالت با دعوت از   40-3-11 ستان)برگزاری جل سی مداخالت درمانی نادر و پرهزینه دربیمار برر

 (متخصصین رشته های مربو ه و پزشک متخصصی که قرار است مداخله درمانی را انجام دهد 

به مداخالت درمانی نادر و پرهزینه ، بدون هیچگونه تاخیر یا ت ییر دربرنامه پذیرش  بررسككی و صككدور مجوز مربوط 41-3-11

 بیماران و نیز معطلی آنان.

 یمارستان و چگونگی استحصال آنهابررسی درآمدهای ب 42-3-11

 موارد تخصصی ارجاع شده در کمیته رهبری ومدیریت  43-3-11

 مرتبط در جهت توازن و تصحیح درخواست ها و مصارف کلی، جزئی و عمومی بخش ها هماهنگی با قسمتهای11-3-44

 صرفه جویی و برنامه ریزی جهت بهره وری و نیاز واقعی بخش ها11-3-45  
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 کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی. 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 12-1

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 12-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 2-1-12

 مدیر پرستاری بیمارستان 12-1-3

 پزشک متخصص قانونی 12-1-4

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 12-1-5

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(سوپروایزر ایمنی بیمار  12-1-6

 بهبود کیفیت مدیر 12-1-7

 مسئول پزشکان عمومی 12-1-8

 آسیب شناسی رئیس آزمایشگاه / متخصص 12-1-9

 ICUمتخصص بیهوشی /  12-1-10

 متخصص قلب 12-1-11

 متخصص رادیولو ی 12-1-12

 ا فال/فوق تخصص نوزادان متخصص 12-1-13

 متخصص زنان 12-1-14

 مامایی سوپروایزر 12-1-15

 نوزادان ءدبیر کمیته احیا 12-1-16

 مرگ مادر و پریناتال دبیر کمیته 12-1-17

 ماه 59تا  1دبیرکمیته  12-1-18

 دبیر کمیته 12-1-19

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 اعضا موقت 12-2

 

 

 

 

 پزشکان متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 12-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 12-2-2
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 عوارض و آسیب شناسیشرح وظایف کمیته مرگ و میر و  12-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش موارد مر و عوار  ناشی از سکته های قلبی و م زی 1-3-12

 مراجعین از ناحیه وقایع ناخواسته  /تشخیص موارد خسارت جسمی، روحی روانی به بیمار 2-3-12

 «ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی»تدوین و پایش اجرای روش اجرایی  3-3-12

صل از نتای  اجرای ارزیابی  بررسی فهرست عوامل تهدید  12-3-4 کننده زیرساختی و فرآیندی و خطاهای احتمالی پزشکی حا

 پیشگیرانه وارجاع آن به کمیته های مرتبط

 برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار/ کنفرانس هایی با موضوع خطای پزشکی و مرگ و میر و عوار  بیمارستانی  5-3-12

 «دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیهنحوه گزارش »تدوین و پایش اجرای روش اجرایی   6-3-12

 بررسی تفاوت های مهم بین تشخیص قبل و بعد از عمل براساس یافته های پاتولو ی و جراحی در بیمارستان  7-3-12

سی پرونده بالینی بیماران پس از وقوع مرگ و میر غیر منتظره حداکثر تا   8-3-12 شه ای و برر ساعت و گزارش به 72تحلیل ری

 اهدانشگ

 مناسب برای انجام اتوپسی در اولین فرصت ممکن برای اثبات علت مرگ ها با همکاری پزشکی قانونی تدوین سازو کار  9-3-12

ماهه به عنوان زیر مجموعه ای از کمیته مرگ و میر و  1-59برنامه ریزی جهت برگزاری جلسككات کمیته مرگ و میر   12-3-10

 دوین اقدام اصالحی/ برنامه بهبود در صورت لزومتحلیل ریشه ای دالیل مرگ و میر کودکان و ت

شه ای   12-3-11 سات کمیته مرگ مادر به عنوان زیر مجموعه ای از کمیته مرگ و میر و تحلیل ری برنامه ریزی جهت برگزاری جل

 دالیل مرگ و میر مادران وتدوین اقدام اصالحی/ برنامه بهبود در صورت لزوم

شه برنامه ریزی جهت برگزا 12-3-12 سات کمیته مرگ پریناتال به عنوان زیر مجموعهای از کمیته مرگ و میر و تحلیل ری ری جل

 ای دالیل مرگ پریناتال و تدوین اقدام اصالحی/ برنامه بهبود در صورت لزوم

سته خدمتی احیاء نوزاد به عنوان زیر مج  12-3-13 سات کمیته احیاء نوزاد مطابق با ب موعه ای از برنامه ریزی جهت برگزاری جل

کمیته مرگ و میر و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با احیای نوزاد و ساماندهی وسایل و تجهیزات الزم برای احیای 

 نوزادان و برای برگزاری دوره های بازآموزی احیای نوزادان
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 ماه 59تا  1شرح وظایف کمیته مرگ کودک  12-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهه، استخراج شده از پرسشنامه های )ب، ج، د،  59تا  1لیست پیشنهادی مداخالت مرگ کودکان  بحث و بررسی 1-1-3-12

 ه( بررسی موارد فوت

 مصوب کردن مداخالت براساس ا العات بدست آمده در بیمارستان 2-1-3-12

ابالغ اجرای مداخله به سككطح تعیین و  تعیین بخش یا سككطح مداخله کننده و سككقف زمانی برای اجرای مداخله 3-1-3-12

 دهش

 تعیین مسئولین اجرای پایش و ارزیابی بر نحوه اجرای مداخالت تصویب شده در بیمارستان 4-1-3-12

 ارائه پیشنهاد به کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیر برای اجرای مداخالت تصویب شده در سطح شهرستان 5-1-3-12

مداخالت استخراج شده از نرم افزار و ا العات بدست آمده از پرسشنامه ها در گروه کاری بیمارستان که با مسئولیت مدیر  -1تبصره

سه در کمیته  ستور جل شنهادی مداخالت مرگ کودکان را برای د ست پی سی کرده و لی شود را برر شکیل می  ستان ت ستاری بیمار پر

 آماده می کنند.

ر ماه گذشته مرگ کودکی اتفاق نیافتاده است یا لیست مداخالتی از مرگ های اتفاق افتاده، استخراج نمی در صورتیکه د -2تبصره  

 شود لیست پیشنهادی مداخالت باید براساس ا العات پایش و ارزیابی بخش کودکان و اور انس بیمارستان استخراج شود.

 شرح وظایف کمیته مرگ مادر و پریناتال
 

ست پی 6-1-3-12 سی لی سی و جدول نرخ مرگ بر بحث و برر شده از نتای  برر ستخراج  شنهادی مداخله ها مرگ پریناتال، ا

 حسب وزن و علل مرگ

 مصوب کردن مداخله ها براساس ا العات بدست امده در بیمارستان 7-1-3-12

 تعیین بخش یا سطح مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله 8-1-3-12

 ابالغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده 9-1-3-12

 ئولین اجرای پایش و ارزیابی برچگونگی اجرای مداخله ها تصویب شده در بیمارستانتعیین مس 10-1-3-12

 ارائه پیشنهاد به کمیته شهرستانی کاهش مرگ و میر برای اجرای مداخله ها تصویب شده در سطح شهرستان 11-1-3-12
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صره ساس پایش و ارزیا -1تب ست باید برا شته مرگ نوزادی اتفاق نیافتاده ا صورتی که در ماه گذ شده و در  بی فعالیت های انجام 

 مداخله ها مقرر شده قبلی بررسی الزم انجام و تصمیم برای اقدامات مقتضی گرفته شود.

 

 شرح وظایف کمیته احیاء نوزاد 12-3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با احیای نوزاد در بیمارستان  1-2-3-12

 دستورالعمل های مرتبط با احیای نوزاد در بیمارستان پایش و ارزشیابی اجرای برنامه ها و 2-2-3-12

 تنظیم دستورالعمل های اجرایی اختصاصی برای بیمارستان  3-2-3-12

 :ساماندهی آموزش 4-2-3-12

شككناسككایی و تهیه فهرسككت روز آمد پرسككنل دارای مدرک احیاء نوزاد در سككطوح مختلف تخصككصككی و تعیین  1-4-2-3-12

 کمبودهای احتمالی در زمینه پرسنل آموزش دیده

 برنامه ریزی و حمایت برای شرکت پرسنل در دوره های آموزشی و بازآموزی احیاء نوزادان  2-4-2-3-12

 تعیین نیازهای آموزشی بیمارستان  3-4-2-3-12

 برگزاری تهیه وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز و نظارت بر تهیه و توزیع موارد یاد شده  4-4-2-3-12

دوره های آموزشی داخل بیمارستانی آموزش و توانمندی سازی پرسنل در جهت حفظ و نگهداری وسایل  5-4-2-3-12

 برای پرسنل دخیل در امر احیا

 ساماندهی وسایل، تجهیزات و داروها:    12-3-2-5

 تهیه لیست روزآمد از تجهیزات و وسایل موجود در مرکز و شناسایی کمبودهای احتمالی   12-3-2-5-1

 تجهیزات تامینبرنامه ریزی جهت    12-3-2-5-2

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته مرگ مادر و پریناتال شرح 12-3-3

 

 

 

 

 

 

بحث و بررسی لیست پیشنهادی مداخله ها مرگ پریناتال، استخراج شده از نتای  بررسی و جدول نرخ مرگ بر حسب   12-3-3-1

 وزن و علل مرگ

 مده در بیمارستان آمصوب کردن مداخله ها براساس ا العات بدست   2-3-3-12
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 سقف زمانی برای اجرای مداخلهتعیین بخش یا سطح مداخله کننده و   3-3-3-12

 ابالغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده  4-3-3-12

 تعیین مسئولین اجرای پایش و ارزیابی برچگونگی اجرای مداخله ها تصویب شده در بیمارستان  5-3-3-12

 گ و میر برای اجرای مداخله ها تصویب شده در سطح شهرستانارائه پیشنهاد به کمیته شهرستانی کاهش مر  12-3-3-6

صره شده و  -1تب ساس پایش و ارزیابی فعالیت های انجام  ست باید برا شته مرگ نوزادی اتفاق نیافتاده ا صورتی که در ماه گذ در 

 مقرر شده قبلی بررسی الزم انجام و تصمیم برای اقدامات مقتضی گرفته شود. یمداخله ها

 

 کمیته طب انتقال خون. 13

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت 13-1

 

 

 

 

 

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 13-1-1

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 13-1-2

 مدیر پرستاری بیمارستان 13-1-3

 پزشک ارشد هموویژالنس / مسئول فنی آزمایشگاه 13-1-4

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 13-1-5

 فعالیتهای ایمنی بیمار()کارشناس هماهنگ کننده سوپروایزر ایمنی بیمار  13-1-6

 سوپروایزر آموزشی 13-1-7

 بهبود کیفیت مدیر 13-1-8

 جانشین پزشک ارشد هموویژالنس 13-1-9

 سوپروایزر آزمایشگاه 13-1-10

 رئیس راهبردی گروه داخلی پزشک مشاوره  ب انتقال خون و مدیریت خون بیمار/ 13-1-11

 رئیس بخش اور انس 13-1-12
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 مسئول پذیرش و مدارک پزشکی 13-1-13

 عمل سرپرستار اتاق 13-1-14

 دبیر کمیته  13-1-15

 

 اعضای موقت 13-2

 

 

 

 پزشکان  متخصص برحسب موضوع صورتجلسه 13-2-1

 مسئول بخش ها و واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 13-2-2

 نماینده دفتر نظارت و پخش فرآورده های خونی سازمان انتقال خون 13-2-3
 

 

 

 

 شرح وظایف کمیته طب انتقال خون 13-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون و موارد عدم مصرف و میزان خون های برگشتی و تدوین اقدام اصالحی/ برنامه بهبود   13-3-1

 جهت مصرف بهینه خون و کاهش میزان خون برگشتی

 مراقبت از خون )هموویژالنس( در بیمارستانا مینان از پیاده سازی  رح سیستم  2-3-13

 «مدیریت عوار  ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون»تدوین و پایش روش اجرایی  3-3-13

 بررسی علل ریشه ای عوار  ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی و تدوین اقدام اصالحی/ برنامه بهبود 4-3-13

بیمار، نحوه نمونه گیری، نحوه آماده سككازی بیمار قبل از تزریق  نحوه شككناسككایی»تدوین و پایش اجرای روش اجرایی  5-3-13

 «خون

 تدوین و پایش اجرای روش اجرایی نحوه تزریق خون و فرآورده ها 6-3-13

 «ماه4درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از »تدوین و پایش اجرای روش اجرای  7-3-13

نتای  ممیزی های پایگاه انتقال خون در آزمایشككگاه بانک خون و در صككورت لزوم  تحلیل نتای  کنترل کیفی خارجی و  13-3-8

  راحی و اجرای اقدام اصالحی و برنامه بهبود کیفیت

 ا مینان از رعایت اصول ایمنی در آماده سازی بیماربرای تزریق خون   9-3-13

 داردبررسی مشکالت  ب انتقال خون در بیمارستان و تعیین راهکارهای استان 13-3-10
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 کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس.14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اعضای ثابت  14-1

 مدیرعاملرئیس بیمارستان/  1-1-14

 ایمنی بیمار ومسئول فنی  مدیر داخلی بیمارستان / 2-1-14

 مدیر پرستاری بیمارستان 3-1-14

 دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 4-1-14

 )کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار(بیمار سوپروایزر ایمنی 5-1-14

 مدیر  بهبود کیفیت 6-1-14

 Bed Manger/  رئیس بخش اور انس  7-1-14

 سرپرستار بخش اور انس 8-1-14

 مسئول بلوک زایمان 9-1-14

 سوپروایزر مامایی 10-1-14

 مسئول پذیرش و مدارک پزشکی 11-1-14

 مسئول واحد تکریم 12-1-14

  دبیر کمیته  13-1-14

 روسای بخش های بستری 14-1-14

 مدیر آموزش و پژوهش 15-1-14

 اعضای موقت 2-14

 پزشکان  متخصص  ب اور انس  برحسب موضوع صورتجلسه 1-2-14

 بیمارستان برحسب موضوع صورتجلسهپاراکلینیک روسای بخش های  2-2-14

 برحسب موضوع صورتجلسهپزشکان عمومی مستقر در واحد تریا   3-2-14

 سوپروایزر آموزشی4-2-14

 

 سوپروایزرهای بالینی برحسب موضوع 4-2-14

 صورتجلسه  مسئول بخش / واحدهای مرتبط با موضوع 5-2-14

 مسئول حراست 6-2-14

 ITمسئول واحد  7-2-14
 



 

52 

 

 4شماره بازنگری :

 21/04/1400تاریخ بازنگری:
  321011شماره شناسایی:  رضوی کمیته های بیمارستانداخلی آئین نامه 

 

 

 شرح وظایف کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس 14-3

 

 

 

 

عت در اور انس برنامه بهبودشاخص تعیین تکلیف بیماران کمتر از شش سا/ اجرای اقدامات اصالحی راحی جهت  14-3-1

 با گزارش ارزیابی سیستمی عوامل موثر در ا اله تعیین تکلیف بیماران وبه صورت میدانی

صالحی 14-3-2 شهای  / راحی جهت اجرای اقدامات ا شاخص انتقال بیماران اور انس به بخ ستری کمتر از برنامه بهبود  ب

ستری وبه  شهای ب ستمی عوامل موثر در ا اله زمان انتقال بیماران به بخ سی ساعت در اور انس با گزارش ارزیابی  دوازده 

 صورت میدانی

 ارزیابی مستمر عملکرد اور انس در حوزه های بالینی و غیر بالینی بر اساس روشهای مدون  3-3-14

 عملکردی اور انس  بهبود فرایندها و شاخصهای /بازنگری / راحی  4-3-14

برنامه ریزی در شككناسككایی خدمات اور انس و نحوه ارائه و نیز زمان بندی خدمات آزمایشككگاه تصككویر برد اری،   14-3-5

 داروخانه و سایر خدمات پاراکلینیک 

در تعیین و ابالغ جهت اجرای زمان بندی مشككخص برای جوابدهی آزمایشككات، تصككویر بردار ی اور انس و راحی   14-3-6

 اجرای اقدامات اصالحی موارد عدم انطباق 

در موارد   )فنی و پشتیبانی ( راحی اجرای اقدامات اصالحی بر روند ارائه خدمات در تمامی واحدهای بیمارستان   14-3-7

 کمیته اور انس و با مدیران مربو ه /غیر پرستاری با هماهنگی ریاست بیمارستان

 شاخصهای کیفی بخش اور انس بیمارستانبررسی آمار مراجعین و  14-3-8 

 اتخاذ راهکارهای اصالحی پیرامون بهبود شاخصهای کیفی بخش اور انس 14-3-9

 تحلیل نتای  آمار و شاخص های مرتبط با تریا  و اتخاذ راهکارهای اصلی  14-3-10

 فرآیندهای مرتبط( و اصالح Patient Flowبررسی روند پذیرش و درمان بیماران بخش اور انس ) 14-3-11 

 بررسی وضعیت تعیین تکلیف بیماران و عملکرد مدیر تخت های بیمارستانی و اتخاذ راهکارهای اصالحی 14-3-12

 بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی بخش اور انس و اتخاذ راهکارهای اجرایی در زمینه تامین نیازها 14-3-13

 ع انسانی مورد نیاز بخش اور انس بیمارستان و رفع کمبودهای پرسنلیتصمیم گیری پیرامون وضعیت مناب 14-3-14

 بررسی نیازسنجی های آموزشی و تصویب برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان بخش اور انس بیمارستان 14-3-15

 ارستانی دانشگاهتدوین  رح ها مربوط به اصالح ساختار فیزیکی بخش اور انس و ارائه آن به اداره اور انس بیم 14-3-16

 تصمیم گیری پیرامون افزایش همکاری و هماهنگی فیمابین اور انس بیمارستانی و پیش بیمارستانی 14-3-17

 پیگیری کلیه فرآیندهای اختصاصی و عمومی و پشتیبانی که نیازمند مداخله می باشد و تعیین مسئول پیگیری مصوبات 14-3-18

 وضعیت تکریم ارباب رجوع بررسی شکایات بخش اور انس و 14-3-19
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 مستقل تغذیه بالینیکمیته .15
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اعضای ثابت  15-1

 

 

 

 

 

 

 س بیمارستان/ مدیرعاملرئی 15-1-1

 مدیر داخلی 15-1-2

 سوپروایزر آموزشی 15-1-3

 مدیر بهبود کیفیت/ دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 15-1-4

 مدیر آموزش و پژوهش 15-1-5

 مسئول ت ذیه بالینی 15-1-6

 مدیر پرستاری 15-1-7

 مدیر مالی 15-1-8

 مدیر اداری 15-1-9

 مسئول بهداشت محیط 15-1-10

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 15-1-11

 مسئول خدمات 15-1-12

 داروخانهمسئول فنی  15-1-13

 
 

 

 اعضای موقت 15-2

 واحدها برحسب موضوع صورتجلسهمسئول وکارشناس مسئول بخش ها/  15-2-1

 پزشکان متخصص بر حسب موضوع صورتجلسه 15-2-2
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 شرح وظایف کمیته مستقل تغذیه بالینی  15-3

 

 های واحد ت ذیه، برنامه ریزی جهت دستیابی به موقع و صحیح به شاخصها بررسی شاخص 15-3-1

 رت مستمر بر استقرار استانداردهای اعتباربخشیاجرا و نظا 15-3-2

 برقراری تعامل تیم درمان با واحد تعذیه بالینی جهت استقرار ضوابط مربوط به مشاوره ت ذیه بیماران 15-3-3

 19تاکید ویژه بر حمایت های ت ذیه ای بیماران مبتال به کووید15-3-4

 نظارت بر اجرای دستورالعمل های ت ذیه ای وزارت بهداشت در خصوص بیماران کرونایی 15-3-5

 اجرا و نظارت مستمر بر تهیه و استفاده از گاوا  15-3-6

 اجرا و نظارت مستمر بر شناسایی بیماران در معر  خطر سوء ت ذیه 15-3-7

 اجرا و نظارت مستمر بر شناسایی بیماران نیازمند ت ذیه حمایتی 15-3-8

اران بستری در بخشهای معمولی و اجرا و نظارت مستمر بر ارتقاء ارجاعات مشاوره ت ذیه و ر یم درمانی در بیم 15-3-9

 ویژه، دیالیز، سوختگی، پیوند، سر ان و روانی

 اجرا و نظارت مستمر برارتقاء پوشش استفاده از خدمات مشاوره ت ذیه در مراجعین سرپایی کلینیک ت ذیه 15-3-10

 اجرا و نظارت مستمر بر ارتقاء پوشش استقرار ضوابط گاوا  15-3-11

 ت مستمر بر ارتقاء پوشش استقرار ضوابط تجهیزات سیستم توزیع غذااجرا و نظار 15-3-12

 اجرا و نظارت مستمر بر ارتقاء رضایتمندی بیماران از خدمات غذایی 15-3-13

 اجرا و نظارت مستمر برارتقاء پوشش مشاوره ت ذیه در بیماری های اولویت دار 15-3-14

ر هر کدام از مراحل تجویز رزیم غذایی یا گاوا  با دستور مشاوره ارزیابی و بررسی گزارش های عدم انطباق د 15-3-15

 ت ذیه

 کردن NPOبه روز کردن دستورالعمل  15-3-16

 بررسی موردی عدم دریافت یا دریافت ناقص توصیه ی رزیمی توسط بیمار به ویژه در بیماران کرونایی 15-3-17

 مراحل پیگیری هر بیمار بررسی موردی عدم ارجاع مشاوره های ت ذیه برای 15-3-18

 ارزیابی، تحلیل و گزارش صرفه اقتصادی هزینه های خدمات غذایی و در هزینه های درمان 15-3-19
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بررسی موردی عوار  ت ذیه ای ناشی از مداخالت ت ذیه ای ناکافی نظیر مرگ و میر، سوء ت ذیه، تداخل غذا و  15-3-20

 بطدارو، مسمومیت های غذایی و سایر عوار  مرت

 ردی هر گونه مداخله ت ذیه ای افراد فاقد صاحی صالحیت در حوزه ی مشاوره ت ذیه بیماربررسی مو  15-3-21

 ی موردی هر گونه دریافت غذا توسط بیمار خارج از توصیه های ت ذیه ای تجویز شده توسط مشاور ت ذیهبررس 15-3-22

 ده و همراهانه بر ممنوعیت ت ذیه بیمار توسط خانواتاکید ویژ 15-3-23

 اجرا و نارت مستمر بر توزیع میان وعده برای همه گروه ها ترجیحا گروههای آسیب پذیر 15-3-24

برگزاری دوره های تکمیلی در مورد آموزش و آگاهی تیم درمان و کارکنان خدمات غذایی در مورد اهمیت ت ذیه  15-3-25

 بالینی

آموزش کارکنان بخش ت ذیه به منظور مراعات موازین بهداشت محیط، برگزاری دوره های تکمیلی در مورد  15-3-26

 مقررات غذایی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان

 ارتقاء تجهیزات مرتبط با ارزیابی، تشخیص و مداخله ت ذیه ای  15-3-27

توزیع مواد غذایی در بیمارستان و ارائه راهکار  بررسی مشکالت تهیه، آماده سازی،  بخ، نگهداری، سرو و 15-3-28

 اجرایی

تهیه برنامه منسجم برای نظارت بر تهیه مواد اولیه غذایی، نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری آنها  15-3-29

 به شیوه بهداشتی و با درجه حرارت مطمئن

 کمی و کیفی(تبادل نظر در خصوص برنامه غذایی بیماران )از نظر  15-3-30

 تدوین رنامه های زمان بندی شده جهت بهسازی محیط کار 15-3-31

 ارزیابی رضایت مندی بیماران  و کارکنان از کیفیت غذا 15-3-32

 پیگیری انجام مصوبات کمیته قبل 15-3-33

 



 

56 

 

 4شماره بازنگری :

 21/04/1400تاریخ بازنگری:
  321011شماره شناسایی:  رضوی کمیته های بیمارستانداخلی آئین نامه 

 

                 ی اعضا و شرح وظایف کمیته ها

 بیمارستان فرعی

 
 ) مطابق با دستورالعمل های خارج سازمان(
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 اعضای ثابت 1-1

 مدیرعاملرئیس بیمارستان/  1-1-1

  دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان 1-1-2

 سوپروایزر ایمنی بیمار 1-1-3

 بهبود کیفیت مدیر 1-1-4

 IPD سرپرست 1-1-5

 IPDسرپرستار  1-1-6

 IT واحد مسئول 1-1-7

 ترخیص واحد مسئول  1-1-8

 پذیرشواحد مسئول  1-1-9

 دبیر کمیته 1-1-10

 

 اعضای موقت 1-2

 

 

 

 

 

 

 وکارشناس مسئول در  بخش / واحدها برحسب موضوع صورتجلسه مسئول 1-2-1

 پزشکان متخصص بر حسب موضوع صورتجلسه 1-2-2
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 IPDبیماران  برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی 1-3-1

 IPDبیماران برنامه ریزی جهت کاهش زمان انتظار خدمات درمانی  1-3-2

 IPDبیماران برنامه ریزی جهت کاهش زمان انتظار خدمات پاراکلینیک  1-3-3

بعد از  follow upاقدامات اصالحی / بهبود کیفیت در بررسی فرآیندهای قبل از پذیرش ، بستری ، ترخیص و  1-3-4

 IPDترخیص بیماران 

 هبود کیفیتجهت تدوین اقدام اصالحی/ ب IPDتعیین و پایش شاخص های کلیدی واحد  1-3-5

 IPDبرنامه ریزی جهت افزایش رضایتمندی بیماران  1-3-6

 ارتقاء سالمتکمیته . 2
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 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل 2-1-1

 ایمنی بیمار مسئول /مسئول فنی /  مدیر داخلی 2-1-2

 مدیر پرستاری بیمارستان 2-1-3

 بیمارستاندبیر اجرایی کمیته های  2-1-4

 سرپرست مالی و اداری 2-1-5

 سوپروایزر آموزشی 2-1-6

 دفتر بهبود کیفیتدیر م 2-1-7
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 مدیر آموزش و پژوهش 2-1-9
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 یشگاهمسئول فنی آزما 2-1-12

 مسئول بهداشت 2-1-13

 مسئول بهداشت حرفه ای 2-1-14

 کارشناس ت ذیه 2-1-15

 مدیر منابع انسانی و امور اداری 2-1-16

 رئیس واحد فنی و مهندسی 2-1-17

 IPDکارشناس  2-1-18
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 مسئول وکارشناس مسئول بخش ها/ واحدها برحسب موضوع صورتجلسه 2-2-1 

 بر حسب موضوع صورتجلسه پزشکان متخصص  2-2-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف کمیته ارتقاء سالمت 2-3

 

برنامه ریزی و فراهم سككازی زمینه اجرای دسككتورالعمل های ابالغ شككده از  رف کمیته آموزش خود مراقبتی به بیمار و  2-3-1

 خانواده دانشگاه

استاندارد بر اساس پروتکل استاندارد تهیه محتوای آموزشی ابالغ نیازسنجی و برنامه ریزی جهت تهیه محتوای آموزشی  2-3-2

 شده به بیمارستان ها متناسب با تشخیص های شایع و اولویتهای خاص نیازهای آموزشی در هر بیمارستان
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زش و تعامل با کمیته آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده دانشككگاه در خصككوص موانع موجود در ارائه خدمات آمو 2-3-3

 مشاوره در بیمارستان و برنامه ریزی جهت بر رف سازی موانع

نظارت بر حسن ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بخش های بیمارستانی از  ریق بررسی نحوه ثبت ارائه خدمات آموزش  2-3-4

شگاه ، سط کمیته آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده دان شده تو شاوره در فرم ثبت ابالغ  شی  و م نظارت بر عملکرد آموز

 کارکنان بهداشتی

تهیه گزارش عملکرد از نحوه ارائه خدمات آموزش و مشككاوره در بیمارسككتان مربو ه و ارائه آن به کمیته آموزش خود  2-3-5

 مراقبتی به بیمار و خانواده دانشگاه

شگا 2-3-6 سی کیفیت ارائه خدمات آموزش همکاری با ناظرین کمیته آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده دان ه در جهت برر

 و مشاوره در بیمارستان

 بیماری شایع در هر بخش 5تدوین برنامه مدون آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده جهت حداقل  2-3-7

شاوره کارکنان از  ریق برگزاری کارگاه های آموزش خود مراقب 2-3-8 ستمر دانش و مهارتهای آموزش و م تی به بیمار و ارتقاء م

 خانواده و تعامل با بیمار برای همه رده های ش لی کارکنان علوم پزشکی

برنامه ریزی جهت در نظر گرفتن کیفیت عملکرد آموزشككی و مشككاوره کلیه رده های شكك لی کارکنان علوم پزشككکی در  2-3-9

 ارزشیابی عملکرد آنان

شی با تعامل با کمیته آموزش خود مراقبتی به بیمار و  2-3-10 شهای روزآمد و موثر آموز صوص اجرای رو شگاه در خ خانواده دان

 توجه به امکانات و شرایط هر بیمارستان

 

 

 

 

 



 

61 

 

 4شماره بازنگری :

 21/04/1400تاریخ بازنگری:
  321011شماره شناسایی:  رضوی کمیته های بیمارستانداخلی آئین نامه 

 کمیته تحول منابع انسانی و رفاهی .3

 اعضای ثابت 3-1

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان/ مدیرعامل رئیس 3-1-1

 ایمنی بیمار مسئول /مسئول فنی/  مدیر داخلی 3-1-2

 پرستاری بیمارستانمدیر  3-1-3
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 رئیس حسابداری 3-1-9

 گزارش کارکرد سرپرست واحد کنترل و 3-1-10
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مدیریت بهره برداری از خدمات شرح وظایف کمیته    7-3

 آزمایشگاهی بیمارستان

 آزمایشگاهی خدمات از برداری بهره مدیریت برنامه پیگیری اجرای 7-3-1

 بیماران به زیان و ضرر کمترین با ،زمایشاتآ غیرضروری تکرار از پیشگیری یا و تجویز کردن مند نظام 7-3-2
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 منابع:

  98راهنمای جامع استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران /ویرایش چهارم / سال  

  رخ مو 101د >/1330آئین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی  ی نامه

23/08/94 

  المللکتابچه راهنمای تاسیس دپارتمان پذیرش بیماران بینIPD  در بیمارستان /معاونت درمان /اداره گردشگری سالمت 

 ستورالعمل سایل ایمن مجدد فرآوری "د شکی و شماره  "پز معاونت درمان وزارت 20/10/1396مورخ  400د  /25743 ی نامه 

 بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 معاونت درمان وزارت 30/3/1397مورخ  400د  /6876 ی نامه شماره  "تجویز ومصرف آنتی بیوتیک های پر هزینه  "دستورالعمل

 بهداشت درمان وآموزش پزشکی

  13/1/98مورخ  400/193شرح وظایف ادارات آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه  ی نامه به شماره 

  97دستورالعمل اداره بیمارستان مستقل / فروردین 

 قانون 94 ماده کشور باستناد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم های دانشکده آئین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه ها و 

 ماه بهمن فرهنگی مصوب و اقتصادی اجتماعی توسعه چهارم برنامه
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سط  صل تو سه ف ضوی در  ستان ر ستانی تدوین و دبیرآئین نامه کمیته های بیمار پس از  کمیته های بیمار

با ابالغ مدیر عامل  22/3/1400مورخه  56جلسووه اوومار   مدیریت درتایید و تصووویت تیر رهیری و 

 بیمارستان رضوی برای هر یک از کمیته های بیمارستان الزم االجرا می بااد .

 

 

 

 

 

 

 تائید کنندگان آئین نامه

 

 

 محل امضا  تیم رهبری و مدیریت

 رئیس بیمارستان/ مدیرعامل
 

 

 مسئول فنی و ایمنی بیمار مدیر داخلی/
 

 

 مدیر پرستاری بیمارستان
 

 

  مدیر اداری

 

  مدیر مالی 

 

  بهیود کیفیتمدیر 

 


