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تعریف کمیته :
 کمیته اورژانس (تریاژ -تعیین تکلیف )جهت بررسی مشکالت بیماران وبخش اورژانس با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی که کمیته را زیر شاخهکمیته بحران وخوانده وبا توجه به دو بخشنامه ارسالی معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تعیین تکلیف بیماران وتریاژ با حضور ریاست
بیمارستان وریاست بخش اورژانس وریاست بخش بیهوشی و....برگزار می گردد.

اهداف کمیته:
 بررسی شاخص های الویت دار اورژانس وگزارش نتایج واقدامات اصالحی. بستر سازی مناسب جهت اجرای فرآیندهای (ابالغی از دانشگاه وسازمان تامین اجتماعی )اورژانس. بررسی مشکالت اورژانس (بخش ،پرسنل ،دستیاران،بیماران ،همراهان و).... برنامه ریزی اورژانس جهت آمادگی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ای بازآموزی CPRوتریاژو.....جهت پزشکان اوژانس به خصوص پزشکان عمومی. بررسی واجرای استانداردهای اعتباربخشی. بررسی دستورالعمل ارسالی از دانشگاه وسازمان تامین اجتماعی . بررسی وتایید هرگونه تغییر فضا دراورژانس .*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 سرکار خانم معصومه دفترزاده (سرپرستار علمی اورژانس ) می باشند که ایشان موظف به :
 ارایه دستور جلسه 1هفته قبل از زمان کمیته به مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان . پیگیری مصوبات کمیته . ثبت صورت جلسات در سامانه اعتبار بخشی سیماب . ارایه آماربه صورت هرماهه (کل مراجعین ،میانگین اقامت ؛اعزام و).. ارایه حداقل دو پرونده به صورت تصادفی از پرونده های ترخیص شده چک مراحل مراحل از تریاژتا ترخیص .مقررات تشکیل :
-

کمیته براساس استانداردهای اعتبار بخشی حداقل هر دوماه یکبار برگزار خواهد 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 نیاز به بررسی وگزارش عارضه خارج از زمان پیش بینی شده ویا پرونده بیمارانی که منجر به شکایت در محاکم قضایی شده برگزاری
جلسه با تایید ریاست کمیته با حضور اعضا بالمانع خواهد بود.
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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته تعیین تکلیف هر سه ماه یکبار وتریاژماهیانه ملزم به تشکیل بوده .

گردش کار:
-

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

روش مباحثه :
 -به کلیه اعضا فرصت داده می شود تا درمورد موضوع مطروحه بحث وتبادل نظر نمایند .

روش تصمیم گیری:
-

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

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.
*آیین نامه فوق در تاریخ  92/4/20تنظیم وبه تایید اعضا وریاست کمیته رسانده شد.

اعضا

سمت

دکتر اکبر نورعلیزاده

ریاست بیمارستان

حسن شاه حسینی

مدیریت بیمارستان

دکتر محمد زارع

معاونت آموزشی

توران گل نژاد

مدیریت پرستاری

دکتر فاطمه پوررضا قلی

ریاست بخش اورژانس

دکتر همایون آقا محمدی

ریاست بخش بیهوشی
نماینده حوادث غیر مترقبه

معصومه دفترزاده

سرپرستار اورژانس

حمیدرضا رجبی

مسئول واحد بهبود کیفیت

میترا عابدین فرد

کارشناس ایمنی بیمار

نسیبه عنبرستانی

مسئول هماهنگی کمیته

*آیین نامه فوق در تاریخ  95/4/14مورد ویرایش واقع گردید.

امضا
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