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تعریف کمیته :
 کمیته طب انتقال خون در راستای استقرار استانداردهای فرآورده های خونی (هموویژالنس ) جهت بررسی عوارض ناخواسته وبررسی بیمارانی که بهعارضه درحین ویا پس از تزریق هرگونه فرآورده خونی مبتال شده اند برگزار می گردد.

اهداف کمیته:
 بهبود وارتقا فرآیند ترانسفوزیون هرگونه فرآورده خونی . کاهش میزان عارضه فرآورده های خونی در بیماران که به علت قصور کارکنان درمانی (پزشک ،پرستار،آزمایشگاه  )..رخ می دهد. بررسی میزان درخواست ،مصرف وپایش میزان خون برگشتی وبرنامه ریزی جهت اقدامات اصالحی در خصوص کاهش آن.*ریاست کمیته به عهده ریاست بیمارستان جناب آقای دکتربابک قرایی 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 جناب آقای دکتر محمدحسین مقدسی (مسئول واحد بانک خون آزمایشگاه بیمارستان ) می باشند که ایشان موظف به :
 ارایه دستور جلسه 1هفته قبل از زمان کمیته به مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان پیگیری مصوبات کمیته جمع آوری وارسال کلیه فرم های عارضه کنترل علل عارضه با پزشک هموویژالنس جهت تایید وهماهنگی با دفتر پرستاری جهت ارسال فرم عارضه بهسازمان انتقال خون .
گزارش عوارض ایجاد شده به اعضا کمیته . ثبت صورت جلسات در سامانه اعتبار بخشی سیماب . ارسال صورت جلسات به سازمان انتقال خون.*با توجه به استانداردهای تزریق فرآورده های خونی (هموویژالنس) دکتر بابک قرایی به عنوان پزشک هموویژالنس در این مرکز انتخاب شدند.
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.

گردش کار:
-

گردش کار طبق فرآیند تشکیل کمیته ها(فلوچارت ) تدوین شده در واحد بهبود انجام گیرد.
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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

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  92/4/25در 10بند تنظیم 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 محمود پروین

پاتولوژیست

دکتر بابک قرایی

متخصص بیهوشی
(پزشک هموویژالنس)

محمد حسین مقدسی

مسئول واحد بانک خون
(دبیر کمیته )

ریحانه مژده کار

سوپروایزر آموزشی

محمد انور سیدی

سوپروایزر آزمایشگاه

حمیدرضا رجبی

مسئول واحد بهبود کیفیت

میترا عابدین فرد

کارشناس ایمنی بیمار

نسیبه عنبرستانی

مسئول هماهنگی کمیته

*آیین نامه فوق در تاریخ  95/4/11مورد ویرایش واقع گردید.

امضا
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