کمیته بهبود کیفیت (هر 2ماه )
شرح وظایف:
 هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 تدوین فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان
 بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرایندها و تدبیر اقدامات اصالحی
 پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان
 پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

ریاست امور مالی

مدیر بیمارستان

ریاست امور اداری

مدیر خدمات پرستاری

مسئول فناوری اطالعات

مسئول واحد بهبود کیفیت (دبیر کمیته)
سوپروایزر آموزشی

مسئول اورژانس
مسئول بخش عمومی

کمیته اخالق پزشکی (هرماه)
شرح وظایف:

 اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت
 اجرای آیین نامه انطباق
 فراهم نمودن تسهیالت احکام شرعی و احیای فریضه نماز
 اعتالی سطح اخالق اسالمی و انسانی در سطح کارکنان
 ارائه رهیافت های الزم در زمینه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات
تشخیصی درمانی منطبق بر موازین شرع مقدس
 پیاده سازی نظام کارامد رسیدگی به شکایات رضایت گیرندگان خدمت

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

نماینده طرح تکریم(دبیر کمیته)

مدیر بیمارستان

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

مدیر خدمات پرستاری

مسئول اورژانس

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول بخش عمومی

سوپروایزر آموزشی

مسئول رادیولوژی

مسئول آزمایشگاه

مسئول زایشگاه

کمیته بهداشت محیط (هرماه)
شرح وظایف:
 اجرای دستورالعملهای بهداشت محیط در اعتبار بخشی
 نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان
 نظارت امحاء و مدیریت دفع پسماند و وسایل آلوده
 آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان
 انجام واکسیناسیونهای ضروری برای کلیه پرسنل
 نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری  ،شستشو  ،ذخیره سازی و توزیع صحیح و
بهداشتی پارچه  ،ملحفه  ،البسه  ،گان  ،شان و . ...
 نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیر عفونی
 نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط
پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای الزم به ایشان

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

کارشناس بهداشت محیط (دبیر کمیته)

مدیر بیمارستان

کارشناس کنترل عفونت

مدیر خدمات پرستاری

مسئو ل خدمات

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول تغذیه

سوپروایزر آموزشی

مسئول آزمایشگاه

کارپرداز

کمیته بحران و بالیا (هرماه)
شرح وظایف:
 شناسایی و مستندسازی بحران ها و باليای محتمل در منطقه
 تدوین برنامه مقابله با بحرا نها و بالیای محتمل شناسایی شده با هماهنگی مدیران ارشد،
 تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های آنان و اطالع رسانی به افراد
مرتبط
 نظارت بر انجام وظایف ،مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
 فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران(کارکنان مرتبط از نحوه فعال سازی برنامه در زمان بروز
بحران اطالع دارند).
 نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ،مانور آتش نشاني و تخلیه
 نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه
مربوطه

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

کارشناس بهداشت حرفه ای

مدیر بیمارستان

مسئول زایشگاه

مسئول واحد بهبود کیفیت(دبیر کمیته)

مسئول اورژانس

مدیر خدمات پرستاری و مسئول بحران و بالیا

مسئول بخش عمومی

سوپروایزر آموزشی

کمیته کنترل عفونت (هرماه)
شرح وظایف:
 اجرای دستورالعملهای کنترل عفونت در اعتباربخشی
 جمع آوری منظم و تحلیل داد ه های نظام مراقبت عفون تهای کسب شده از بیمارستان و
اثربخشی برنامه


به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

 نظارت بر انتقال نتایج اطالعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحدها
 گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمانهای مرتبط) سازما نهاي سالمت و بهداشت
عمومي خارج از بیمارستان) در چارچوب قوانین و مقررات(
 گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید مطابق دستورالعمل وزارت متبوع
 پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روشهای صحیح
استریلیزاسیون در بیمارستان
 نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

کارشناس کنترل عفونت (دبیر کمیته)

مدیر بیمارستان

کارشناس بهداشت محیط

مدیر خدمات پرستاری

مسئول آزمایشگاه

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئو ل خدمات

سوپروایزر آموزشی

متخصص داخلی

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (هرماه)
شرح وظایف:
 اجرای استانداردهای ایمنی  ،آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتباربخشی
 تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای
 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت واحد بهداشت حرفه ای ،برنامه آموزشی
کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای را تدوین نموده است
 تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت رفع مشکالت شناسایی شده


اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

 تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات شغلی
 تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

کارشناس بهداشت حرفه ای (دبیر کمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول تاسیسات

مسئول واحد بهبود کیفیت

کارشناس تجهیزات پزشکی

کمیته طب و انتقال خون (هر ماه)
شرح وظایف:
 اجرای دستورالعملهای طب انتقال خون در اعتباربخشی
 بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بیمارستان
 تصویب و اجرای مداخالت کاهش دهنده عوارض انتقال خون
 ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون
 نظارت بر حمل و نقل و نگهداری خون

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

مسئول بانک خون (دبیر کمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول آزمایشگاه

مسئول واحد بهبود کیفیت

سرپرست بخش های تاالسمی

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات (هرماه)
شرح وظایف:
 اجرای استانداردهای مدارک پزشکی در اعتبار بخشی
 اجرای استانداردهای فناوری اطالعات در اعتبار بخشی
 تایید فرم های بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارک
پزشکی
 پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح و علمی و در دسترس بودن گزارشات منظم
ماهیانه از عملکرد بیمارستان
 بررسی مدارک پزشکی بیمارانی که به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند.

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

مسئول آمار و مدارک پزشکی (دبیر کمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول فناوری اطالعات

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول درآمد

مسئول بخش عمومی

مسئول زایشگاه

کمیته ایمنی مادر و نوزاد ،ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر
(هرماه)
شرح وظایف:
 اجرای برنامه های آموزشی در سطح بیمارستان جهت کارکنان مرتبط با مراقبت مادر و
کودک و توجیه کارکنان جدیدالورود
 نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعملهای مراقبت مادر و
کودک و اجرای اقدامات ده گانه
 فراهم نمودن تسهیالت الزم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بستری
هستند
 خط مشی نظارت بر ترخیص همزمان مادر و کودک( نظارت بر ترخیص همزمان مادران و
شیرخواران)
 نظارت بر اجرای قانون تغذیه با شیر مادر
 تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها
اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

مسئول بخش زنان (دبیر کمیته)

مدیر بیمارستان

مسئول بخش کودکان

مدیر خدمات پرستاری

ریاست بخش زنان

مسئول واحد بهبود کیفیت
کودکان
سوپروایزر آموزشی

ریاست بخش

کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج (هرماه)
شرح وظایف:
 بررسی منظم همه موارد مرگ ومیر (به ویژه موارد غیر منتظره)
 پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی
 اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
 بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان
 برگزاری کنفرانسهای مرتبط
 گزارش موارد سرطان و تمام بیماریها در صورت نیاز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)

زیر شاخه های کمیته ی مرگ ومیر:
 مرگ و میر کودکان 59-1ماهه (هر 3ماه)
 مرگ مادران (هرماه)
 مرگ پریناتال (هرماه)
اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

مسئول اورژانس(دبیرکمیته)

مدیر بیمارستان

متخصص داخلی

مدیر خدمات پرستاری

مسئول آزمایشگاه

مسئول واحد بهبود کیفیت

پزشک معالج متوفی

سوپروایزر آموزشی

کمیته دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی (هر 3ماه)
شرح وظایف:









تدوین فرموالری بیمارستانی و به روز رسانی آن
تدوین فهرستی از داروهای خودبخود متوقف شونده  ،داروهایی که پس از مدت زمان
معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطالع داده شود
طراحی و اجرای مداخالت و اقدامات اصالحی به منظور رفع مشکالت و اشتباهات دارویی
گزارش شده
تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخشهای بیمارستان موجود
باشد
تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر باال
تدوین فرایندی برای تعیین  ،تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرموالری بیمارستانی
نیستند
پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی نظارت بر نحوه
استفاده از وسایل  ،نگهداری و تامین تجهیزات پزشکی
آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

مسئول امور دارویی(دبیرکمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول تجهیزات پزشکی

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول اورژانس

مسئول بخش عمومی

مسئول زایشگاه

کمیته اورژانس بیمارستانی :تعیین تکلیف بیماران (هر 3ماه)
شرح وظایف:
 اجرای استانداردهای اورژانس ها
 تدوین پروتکل های بستری کردن بیماران
 تدوین پروتکل های تعیین تکلیف بیماران و نظارت بر حسن اجرای آنها
 بررسی شاخص های اورژانس بیمارستان
 نظارت بر عملکرد واحد اورژانس بیمارستان
 نظارت مستقیم بر روند بستری بیمار از ورود به اورژانس تا بستری و ترخیص از سایر
بخشهای بستری
 بررسی موانع موجود در بستری بیمار و رفع این موانع و طرح در کمیته تعیین تکلیف جهت
تبیین روش مناسب
اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

سوپروایزر بالینی(دبیرکمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول فنی اورژانس

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول اورژانس

مسئول بخش عمومی

مسئول زایشگاه

کمیته اورژانس بیمارستانی :تریاژ (هرماه)
شرح وظایف:
 هماهنگی و بسترسازی مناسب برای اجرای تریاژ بیمارستانی
پیش بینی فضای فیزیکی وتجهیزات مناسب برای اجرای تریاژ و پیگیری جهت آماده سازی
آن
 تعیین پرستاران مناسب جهت به کار گیری در تریاژ
 هماهنگی جهت انجام آموزش پرستاران تریاژ
 نظارت بر نحوه ی ثبت اطالعات توسط پرستار تریاژ و مشخص کردن فرم تریاژ مناسب
 تعیین نحوه ی ثبت اطالعات توسط پرستار تریاژ
هماهنگی ونظارت کامل بر نحوه ی اجرای تریاژ از طریق ارزیابی منظم
اعضای کمیته:

سمت

سمت

رئیس بیمارستان

سوپروایزر آموزشی

مدیر بیمارستان

سوپروایزر بالینی(دبیرکمیته)

مدیر خدمات پرستاری

مسئول فنی اورژانس

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول اورژانس

مسئول بخش عمومی

مسئول زایشگاه

