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تعریف کمیته :
کمیته اخالق پزشکی جهت هماهنگی وپیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت وبحث در مورد مداخالت اصالحی و بررسی
انتقادات وشکایات وارده از پزشکان وسایر پرسنل تشکیل می شود.
*کمیته بر اساس استانداردها ی اعتبار بخشی حداقل هرماه یکبار برگزار می گردد.

*ریاست کمیته به عهده ریاست بیمارستان جناب آقای دکتراکبر نورعلیزاده می باشد که ایشان موظف به :
 تصویب وتایید نهایی تصمیمات متخذه در کمیته تصمیم گیری سریع .مناسب برای موارد غیر منتظره هدایت جلسه در جهت دستور کار جلسه*دبیر کمیته کارشناس واحد حقوق گیرنده خدمت سر کار خانم ایزدی می باشند که ایشان موظف به :
 ارایه دستور جلسه 1هفته قبل از زمان کمیته به مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان . پیگیری مصوبات کمیته. ارسال صورت جلسات به واحد بهبود کیفیت وکلیه سازمان های درخواست کننده . ارتباط مستمر با واحد بررسی شکایات در جهت ارایه گزارش از شکایات وانتقادات وارده به بیمارستان در کمیته جهت انجام هرگونه اقدام اصالحی . تهیه وبازنگری مداوم حداقل انتظارات مراجعین از کادر درمانی که جز وظایف اصلی تعریف شودوبه تصویب کمیته برسد.آماده سازی صورت جلسات هرماه در سامانه اعتبار بخشی سیماب .مقررات تشکیل :
-

جلسه با حضور 2/3اعضا اصلی راس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد.

-

اعضای ثابت کمیته ملزم به شرکت در کمیته بوده ودر صورت غیبت جانشین آنها حضور یابند.

-

مباحث مطرح شده در کمیته اخالق باید به صورت محرمانه حفظ شود ودر صورت جلسه لحاظ گرددودر صورت نیاز به افراد ذی صالح وخاطی
مرجوع گردد.هرگونه نقل .انتقال اطالعات مرتبط با موارد مطرح شده در کمیته مذکور خارج از ضوابط مورد تایید کمیته وغیر قانونی بوده واعضا
ملزم به رعایت آن می باشند.

-

سایرافراد برحسب مورد وموضوع مطروحه به کمیته فراخوانده می شوند .

-

در صورت عدم برگزاری در روز تعیین شده تاریخ جایگزین تعیین وبه اعضا به صورت تلفنی اطالع رسانی گردد.

-

تعیین تکلیف اعضایی که در تاریخ تعیین شده بدالیل غیر موجه حضور نمی یابند براساس آیین نامه داخلی مشترک کمیته ها ی بیمارستان خواهد
بود.

گردش کار:
-

گردش کار طبق فرآیند تشکیل کمیته ها(فلوچارت ) تدوین شده در واحد بهبود انجام گیرد.

روش تصمیم گیری:
-

روش تصمیم گیری پس از اجماع نظر کلیه اعضا به تایید ریاست کمیته رسانده واعالم گردد.

-

تصمیم گیری واطالع رسانی در ارتباط با افراد خاطی به عهده ریاست کمیته می باشد.

روش پیگیری مصوبات :
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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت هر تصمیم یک نفر به عنوان مسئول پیگیری تصمیم انتخاب وبراساس بازه زمانی تعیین شده موظف به پیگیری وارائه نتایج در ابتدای جلسه
بعد می باشد.

*در ابتدای هرجلسه نتایج تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قبل گزارش ودرصورتی که نتایج قابل قبول اعضا نباشد تا حصول نتایج مطلوب دستور جلسه
جدید مورد بررسی واقع نگردد.
*آیین نامه فوق در تاریخ  92/4/25در 10بند تنظیم وبه تایید اعضا وریاست کمیته رسانده شد.
اعضا

سمت

دکتر اکبر نورعلیزاده

ریاست بیمارستان
(ریاست کمیته )

حسن شاه حسینی
دکتر محمد زارع

مدیریت بیمارستان
معاونت آموزشی

دکتر فریبا صمدیان

نفرولوژیست

دکتر همایون آقا محمدی

ریاست بخش بیهوشی

توران گل نژاد

مدیریت پرستاری

رضا محمدزاده

ریاست امور مالی
(نماینده انجمن اسالمی )

حمیدرضا رجبی

مسئول واحد بهبود کیفیت

الهام ایزدی

نماینده حقوق گیرنده خدمت
(دبیر کمیته )

نسیبه عنبرستانی

*در تاریخ 95/3/31مورد بازنگری وویرایش قرار گرفته است .

مسئول هماهنگی کمیته

امضا

