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هدف از تشکیل کمیته :
 بررسی نحوه هزینه ها در کلیه واحدها وبخش های بیمارستانی . ارایه آمار عملکردنیم سال اول ودوم ومقایسه با زمان مشابه سال قبل . بررسی نحوه تقسیم وتخصیص اعتبارات . ارایه گزارش عملکرد پرداختها (.حقوق ،مزایا ،خریدتجهیزاتو)... بررسی نحوه رسیدگی وارایه خدمات درمانی (ریالی ،تعدادی و)... کمیته اقتصاد درمان با توجه به الزام سازمان تامین اجتماعی هرماه یکبار تشکیل 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 معاون امور مالی جناب آقای امیر شمس که ایشان موظف به :
 ارایه دستور جلسه 1هفته قبل از زمان کمیته به مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان . پیگیری مصوبات کمیته. ارایه گزارش به ریاست کمیته . ثبت صورت جلسات در سامانه سیماب .مقررات تشکیل :
-

کمیته با حضور مدیر یا رییس بیمارستان به رسمیت خواهد شناخته شد.

-

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.

-

مطالب مطروحه در کمیته نباید در بیرون انعکاس یابد مگر با نظر ریاست کمیته ویا دبیر کمیته به صورت کتبی .

-

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.

-

در صورت عدم توانایی هریک از اعضا در جلسه فرد موظف به تعیین جایگزین خبره خود در جلسه می باشد.

-

در اسفند ماه هرسال تصمیمات مورد باز خوانی واقع گردد و تصمیمات انجام نشده با ذکر دلیل مورد بررسی اعضا قرار گیرند تا در صورت عدم
حصول نتیجه مطلوب وشرایط ادامه پیگیری بررسی ها ادامه ودر غیر اینصورت ختم پیگیری اعالم شود.

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.
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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روش پیگیری مصوبات :
-

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.
-

این کمیته بنابر دستورالعمل ارسالی از اداره کل درمان استان تهران واستانداردهای اعتبار بخشی حداقل هرماه یکبار تشکیل میگردد.

*آیین نامه فوق در تاریخ  92/4/25تنظیم وبه تایید اعضا وریاست کمیته رسانده شد.
اعضا

سمت

دکتر اکبر نورعلیزاده

ریاست بیمارستان
(ریاست کمیته )

حسن شاه حسینی

مدیریت بیمارستان

توران گل نژاد

مدیریت پرستاری

رضا محمدزاده

ریاست امور مالی

محمدرضا منصوری

ریاست اموراداری

امیر شمس

معاونت امور مالی
(دبیر کمیته )

حمیدرضا رجبی

مسئول واحد بهبود کیفیت

نسیبه عنبرستانی

مسئول هماهنگی کمیته

*در تاریخ 95/4/12مورد بازنگری وویرایش قرار گرفته است .

امضا

