کد مدرک :

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی

شرح وظایف کمیته های بیمارستان

شهید دکتر لبافی نژاد

ویرایش 2 :

شهید دکتر لبافی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحه  1 :از 1

سازمان تامین اجتماعی

 -1کمیته بهبود کیفیت
(اعتبار بخشی-حاکمیت بالینی)
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبرنورعلیزاده) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
 -3معاون آموزشی درمراکزآموزشی درمانی((عضواصلی) (دکترمحمد زارع جوشقانی)
-4مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-5سوپروایزرآموزشی((عضواصلی) (خانم مژده کار))

ترکیب اعضا

-6رئیس امور مالی ((عضواصلی )(آقای رضا محمد زاده )
-7رئیس امور اداری( (عضواصلی )(آقای محمدرضا منصوری))
-8نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-9مسئول بهبود کیفیت((عضواصلی) (دبیر کمیته )(آقای حمیدرضا رجبی ))

-10یک نماینده از سایر کمیته های بیمارستانی برحسب نیاز(باتوجه به دستورجلسه )
 -1هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 -2ارائه فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد
 -3بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند
 -4ارائه گزارش اطالعات ،نتایج تحلیل ها و مداخالت به مدیران و کارکنان
 -5آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان بیمارستان شامآلموزشهای مفهومی و کاربردیدرزمینه بهبود
کیفیت
 -6پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان
 -7نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

دستورکار
اهداف و وظایف

 -8تعیین شرح وظایف ومسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل
-9حذف مقامها و پستهای زائد سازمانی
-10بررسی الزم جهت پذیرش متناسب همراه با ترخیص به موقع بیماران
-11تسریع در بستری بیماران اورژانسی
-12کنترل و نظارت در خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی
- 13تعریف انجام فعالیت ها طی یک فرآیند تعیین شده
-14جلوگیری از اتالف منابع در قسمتهای مختلف بیمارستان
-15نظارت درتنظیم برنامه  ،حضور وفعالیت تمام کارکنان بیمارستان

برگزاری جلسات

حداقل هر دوماه یکبار

 -2کمیته اخالق پزشکی
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده ) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی)(آقای حمیدرضا رجبی ))

ترکیب اعضا

 -6م عاون آموزشی درمراکزآموزشی درمانی((عضواصلی) (دکترمحمد زارع جوشقانی)
-7ی ک نفر پزشک زن و یک نفر پزشک مرد شاغل خوشنام که به تعهد دینی وحسن اخالق وحسن طبابت شهرت
دارد (دکترفریبا صمدیان (نفرولوژی ست)،دکتر همایون آقامحمدی(رییس بخش بیهو شی)(دبیرکمیته ))(اع ضا
اصلی)
-6نماینده انجمن اسالمی ((عضواصلی)(آقای رضا محمد زاده(ریاست امورمالی ))
-1هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوقگیرندهخدمت
-2ارائه و رهیافتهای الزم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی با
مراعات ارزشهای متعالی اسالمی در امور پزشکی
 -3زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین بیمارستان
 -4ترویج فضایل اخالقی
- 5مطلع ساختن پرسنل بنحو مقتضی از تصمیمات غیر محرمانه وارشادات کمیته
-6م راعات شئون افراد در ابالغ تصمیمات و تذکرات و ارشادات

دستورکار
اهداف و وظایف

-7ترویج جنبه های تشویقی و مکارم اخالقی بعنوان الگو
-8تعیین خط مشی بیمارستان برای پاسداری از ارزشهای متعالی
-9طراحی برنامه های مدون برای تحقق اهداف ورزشی در بیمارستان
-10بازتاب فعالیت کمیته در بیمارستان
 -11در نظر گرفتن محلی جهت برگزاری مراسم عبادی و مذهبی کارکنان ونظارت برآن
-12نظارت بر مراعات اخالقی طرح انطباق در بیمارستان
-13نظارت بر رعایت موازین شرعی از جانب کارکنان بیماران و همراهانشان
-14رسیدگی به مشکالت شرعی کارکنان و بیماران

برگزاری جلسات
حداقل یکبار درماه

 -3کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطالعات
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) (حمیدرضا رجبی ))

ترکیب اعضا

-7مسئول بخش آمار((عضواصلی)(خانم اعظم محبوبی ))
-8مسئول مدارک پزشکی((عضواصلی )خانم مریم منصوری(دبیرکمیته ) )
-10ریاست امور مالی و اداری((عضواصلی )(آقای رضا محمدزاده))
-11نماینده فناوری اطالعات بیمارستان((عضواصلی )(خانم حوری شفقت ))

 -1تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخش ها (عالوه بر  18برگ اصلی پرونده)
 -2ه ماهنگی و پیگیری رفع ن قایص اعالم شدددده از وا حد های مدارک پزشددکی و ف ناوری اطال عات ت در
درخصوص اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان
-3بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن
-4بررسی مدارک پزشکی بیمارانیکه به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند
-5بررسی روند پذیرش  ،بستری  ،تشخیص  ،درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصالح آن
-6تهیه گزارش ا ز پرونده های ناقص (پرونده نویسددی ونحوه نگارش داده های پزشددکی ودرمانی بیماران )

دستورکار
اهداف و وظایف

وبازخوراند آن به صاحبان فرایند
-7ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها
-8بررسی ثبت ودریافت داده ها دربرنامه نرم افزار اطالعات بخش ها
-9مشارکت وهمکاری درامورپژوهشی
-10اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی

برگزاری جلسات

حداقل یکباردرماه

-4کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکترحاکبر نورعلیزاده) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
 -4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) (آقای حمیدرضا رجبی ))

ترکیب اعضا

-7مسئول بهداشت محیط))عضواصلی)(خانم تیموری))
-8کارشناس فیزیک بهداشت ((عضواصلی)(مهدی آذرگون))
-9رئیس واحد مهندسی و تاسیسات((عضواصلی)(آقای حبیب اهلل زاده ))
-10مسئول تجهیزات پزشکی((عضواصلی)(آقای شیخ))
-11مسئول بهداشت حرفه ای((عضواصلی )(مهندس خواهشی(دبیرکمیته))
 -12سوپروایزرآموزشی ((عضواصلی )(خانم مژده کار))
 -1تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای
-2تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جهت رفع مشکالت شناسایی شده یا پیش بینی شده
-3نظارت برنحوه کار کارکنان درزمینه ایمنی وبهداشت حرفه ای وتهیه وارائه گزارش
-4طرح مشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته وارائه پیشنهادات الزم به رئیس
بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
-5ا نعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به رئیس بیمارستان
-6ه مکاری وتشددریک مسدداعی باکارشددناسددان بهداشددت محیط وبازرسددان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی
وبهداشت کار
-7توجیه وآشنا سازی کارکنان نسبت به رعایت مقررات وموازین بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار
-8همکاری با رئیس بیمارسددتان در تهیه دسددتورالعمل های الزم برای انجام کار مطمئن ل سددالم و بدون خطر و
همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی در محیط کار
-9پی شنهاد به رئیس بیمار ستان جهت ت شویق کار کنانیکه در امر حفاظت فنی و بهدا شت کار عالقه و جد یت
دارند .
-10پیگیری الزم ب ه منظور تهیه وار سال صورتجل سات کمیته و همچنین فرمها ی مربوط به حوادث وبیماریها ی

دستورکار
اهداف و وظایف

ناشی از کار به ارگان های ذیربط
-11پیگیری الزم د ر انجام معاینات قبل از اسددتخدام و معاینات ادواری بمنظور پیشددگیری از ابتالغ شدداغلین به
بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مرکز بهداشت مربوطه .
-12اعالم موارد م شکوکبه بیماریهای شغلی از طریق رئیس بیمار ستان به معاونت مربوطه و همکاری در تعیین
شغل منا سب برای کار کنانیکه به ت شخیص شورای پز شکی به بیماریهای شغلی مبتال شده و یا در معرض ابتالغ
به آنها قرار دارند ( موضوعتبصره  1ماده  92قانون کار )
-13جمع آوری آما ر و اطالعات مربوطه از نقطه نظر م سائل حفاظتی و بهدا شتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت
نواقص موجود در بیمارستان .
-14بازدید و معاینه ابزار کار ل وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آن
-15ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار و تجزیه و تحلیل یافته ها .
-16نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای شغلی و همچنین نصب پوستر های آموزشی بهداشی و
حفاظتی در محیط کار .
-17اعالم کانونهای ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در بیمارستان.
 -18نظارت بر نظم و ترتیب و چیدمان و سایل و تجهیزات وابزار کاربنحو صحیح وایمن و همچنین تطابق صحیح
کار و شاغل در محیط کار .

زمانبندی

یکبار در ماه

-5کمیته اورژانس
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده ) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))

ترکیب اعضا

-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) (آقای حمیدرضا رجبی ))
-6سرپرست علمی بخش اورژانس((عضواصلی)(ریاست اورژانس )(دکترپوررضاقلی))
-7ریاست بخش بیهوشی ((عضواصلی)(دکترآقامحمدی))
 -8سرپرستاربخش اورژانس((عضواصلی )(خانم دفترزاده)(دبیرکمیته ) )
 -1ارایه وبررسی آمارو شاخص های الویت دار.
-2بررسی ،اجرای استانداردهای اعتبار بخشی .
-3نظارت وبررسی برآموزش کارکنان اورژانس به خصوص پرستاران جهت تشکیل وشرکت درکارگاههای تریاژ.

دستورکار
اهداف و
وظایف

-4بررسی وتایید هرگونه تغییر فضا درساختمان اورژانس .
-5بررسی مشکالت رایج اورژانس دررابطه با بیماران ،همراهان،رزیدنت هاو..........
 -6بررسی دستورالعملهای رسیده ازدانشگاه وسازمان تامین اجتماعی .
-7برنامه ریزی اورژانس جهت آمادگی درزمان بروز حوادث غیر مترقبه .
-8بررسی وبرگزاری دوره های باز آموزی CPRوتریاژو.......جهت پزشکان اورژانس به خصوص پزشکان عمومی .

برگزاری
جلسات

حداقل یکباردرماه

-6کمیته بهداشت محیط
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده ) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی))(آقای حمیدرضا رجبی ))
-7مسئول بهداشت محیط((عضواصلی)(خانم فاطمه تیموری)(دبیر کمیته ) )

ترکیب اعضا

 -9نماینده واحد خدمات((عضواصلی)(آقای حسین شیرزاد))
 -67مسئول وکارشناس حفاظت فنی ((عضواصلی)(مهندس خواهشی))
 -9متخصص آزمایشگاه ((عضواصلی)(دکتر پیمان تربتی ))
 -10کارشناس کنترل عفونت ((عضواصلی )(خانم فاطمه ناطقی))

-1نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان.
-2نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان.
 -3نظارت بر ضدعفونی صحیح محیط بیمارستان طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
 -4نظارت بر امحاغ و دفع صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران.
 -5نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی به ویژه زباله های عفونی.
 -6آموزش بهداشت و اموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها.
 -7نظارت بر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی جهت شستشو.
 -8نظارت برنحوه اسددتفاده صددحیح وبه مقدار مجاز از مواد مجاز ضددد عفونی کننده و شددوینده
توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزش های الزم به آنها.
-9آموزش کارکنان درحیطه بهداشت محیط .

دستورکار
اهداف و وظایف

 -10برنامه ریزی برای انجام معاینات دوره ای و تهیه کارت سالمت برای کارکنان بخش تغذیه .
-11بررسی میزان مواد غذایی مورد نیاز بیمارستان از لحاظ کمی و کیفی برای مدت یک ماه .
-12تهیه برنامه م نسددجم برای تهیه مواد اولیه غذایی با غذاهای آماده از منابع مطمئن با رعایت
اصول بهداشتی.
-13نظارت مسددتمر ب ر نحوه تهیه،آماده سددازی ،پخت ،نگهداری ،انتقال و توزیع مواد غذایی در
بیمارستان.
-14ن ظارت بر ته یه بر نا مه غذایی روزا نه بی ماران و غذای رژیمی بی ماران خاص وت غذ یه ور یدی
بیماران.
-15ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا.
-16پیشنهاد درجهت تهیه غذای سالم ومناسب برای پرسنل .
 -17نظارت برتعویض به موقع وسایل پخت  ،ظروف مستعمل وغیربهداشتی.
- 18انجام مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری وارائه پیشنهادات به مسئول بخش وپزشک معالج.

برگزاری جلسات

یکباردر ماه

-7کمیته دارو درمان
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده ) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
 -4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))

ترکیب اعضا

-5مسئول فنی داروخانه((عضواصلی)(دکتر کریم کالنتر)))
-6داروساز بالینی ((خانم دکترشادی ضیایی)(عضواصلی) ( دبیر کمیته ))
-7نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی)(آقای حمیدرضا رجبی))

 -1تدوین فارماکوپه بیمارستانی و به روز رسانی آن
 -2ت دوین لی ستی از داروهای خود به خود متوقف شونده ،داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه
یابند و باید به پزشک معالج اطالع داده شود (.)Automatic stop orders
 -3تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (مثال آنتی بیوتیکها)
 -4تنظیم و پایش خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها
 -5ت دوین خط مشی ها وروشهایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها(اشتباهات
داروئی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)
 -6طراحی و اجرای مداخالت و اقدامات اصالحی به منظور رفع مشکالت و اشتباهات دارویی گزارش شده
 -7تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشند
 -8تهیه فهرستی از داروهای خطرناک یا داروهای با احتمال خطر باال
 -9تدوین فرایندی برای تعیین ،تصویب و تهیه داروهائی که جزو فارماکوپه بیمارستانی نیستند (مثالً در مواردی که
بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد)
-10نظارت بر تجویز داروهای غیر مجاز و ممنوع دربیمارستان
-11نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی

دستورکار
اهداف و وظایف

-12نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان
-13نظارت بر عوارض داروها و سدرمها و فرآورده های خونی وارائه گزارش درکمیته وتدوین راهکارهای اصدالحی
وپیشگیرانه وبازخوراند به معاونت غذا ودارو
-14پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی
 -15نظارت برنحوه استفاده ونگهداری تجهیزات پزشکی وکالیبراسیون تجهیزات
 -16اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی
 -17گردآوری نظرات وپیشنهادات ومشکالت وخواسته های واحدهای درمانی وطرح وتصمیم گیری درکمیته
 -18بررسی استفاده نا مناسب یا بیش از حد از وسایل  ،اشیاغ یک بار مصرف  ،دارو ها و ارائه راه حل های مناسب
برای کنترل این ام

برگزاری جلسات

یک ماه درمیان

 -8کمیته رفاه پرسنلی
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
 -3ریاست امور اداری((عضو اصلی)(دبیر کمیته )(محمد رضا منصوری))
-4نماینده پرستاری ((عضواصلی)(خانم مریم ایازی زاده))
-5نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-6نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی)(حمید رضا رجبی ))

 -7سوپروایزر رادیولوژی ((عضو اصلی)(علی وحید نوبری))

ترکیب اعضا

 -8سوپروایزر آزمایشگاه ((عضواصلی)(محمد انور سیدی))
 -9نماینده پلی کلینیک ((عضو اصلی)(فاطمه طهماسبی ))
 -11نماینده امور مالی ((عضو اصلی )(رضا محمد زاده))

 -1رسیدگی به درخواست ونیاز های همکاران بیمارستان در حد امکانات واصول نظام وسازمان
 -2ایجاد محیطی امن در جهت باال بردن سطح کیفی عملکرد کارکنان
 -3رفع نیاز های فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،اقتصادی ورفاهی پرسنل در حد امکان وتوان
 -4رفع مشکالت سخت افزاری ونرم افزاری در جهت رفاه کارکنان

دستورکار
اهداف و وظایف

برگزاری جلسات

 -5بررسی نحوه ارایه خدمات رفاهی (مسکن ،وام،سیاحتی ،زیارتی ،حمایتی ).........
 -6بررسی وهماهنگی برگزاری کالس ها ی آموزشی جهت پرسنل .
 -7انجام امور ارجاعی از سوی ریاست کمیته .

هردوماه یکبار

-9کمیته بحران وبالیا
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) ((حمید رضا رجبی))

ترکیب اعضا

-7سرپرست علمی بخش اورژانس((عضواصلی)(ریاست اورژانس )(دکترپوررضاقلی)
-8ریاست بخش بیهوشی ((عضواصلی)(دکترآقامحمدی))
 -6مسئول حراست((عضواصلی) آقای علی داود نژاد))
-7مسئول تاسیسات وبرق بیمارستان((عضواصلی)(آقای محمد حبیب اهلل زاده ))
-8کارشناس مدیریت بحران ((خانم کیاندخت میرمحمدحسینی(دبیرکمیته ))
-1بررسی و تعیین بحران ها و بالیا محتمل در منطقه
-2تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بالیا
-3تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
-4نظارت بر انجام وظایف ،مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
-5فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران
-6نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ،مانور آتش نشانی و تخلیه
-7نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسؤولیتها در برنامه مربوطه
-8نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد امداد درمانی درمان و بازتوانی بیماران سوانح و فوریت ها
-9تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی
 -10بررسی فضاهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد درمانی و درمان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه

دستورکار
اهداف و وظایف

 -11تعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانح و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران
 -12تجهیز بیمارستان وواحدها و بخش های مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعالم شده
در حد اعالی آمادگی مستمر مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور
-13تهیه الگوریتم جانشین مسئولین واحد های مختلف بیمارستان در حوادث غیر مترقبه
-14تشکیل تیم های امداد رسانی و آموزشهای الزم در مواجهه با حوادث غیر مترقبه
-15برنامه ریزی برای ایجاد یک سی ستم ارتباطی کار آمد درون بیمار ستانی که ترجیحا قابلیت ارتباط با م سئولین
محلی و ستاد استان را دارا باشد
-16بررسی استحکام ساختمانی و پیگیری در خصوص افزایش ضریب ایمنی در مقابل حوادث غیر مترقبه
-17نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و د ستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها مانند سوختگیها ،
حوادث غیر مترقبه  ،مسمممومیتها  ،حوادث شممیمیایی  ،طب رزمی وام ا لهم در حدود مشممارکت فعال و موثر و همه
جانبه بیمارستان در این قبیل موراد

برگزاری جلسات
یکباردر ماه

-11
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده ) )
-2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
 -3معاون آموزشی درمراکزآموزشی درمانی((عضواصلی) (دکترمحمد زارع جوشقانی)
-4مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-5سوپروایزرآموزشی((عضواصلی) (خانم ریحانه مژده کار))
 -6نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-7مسئول بهبود کیفیت((عضواصلی آقای حمیدرضا رجبی))
-8پزشک هموویژالنس ((عضواصلی )(دکتر بابک قرایی))
 -9ریاست آزمایشگاه ((عضو اصلی )دکتر محمود پروین ))
- 10سوپروایزر آزمایشگاه ((عضو اصلی)(محمد انور سیدی))
 -11مسئول واحد بانک خون ((عضواصلی )(دبیر کمیته )(فاطمه صادقی آشتیانی))

 -1همه عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی ،ثبت شده و به کمیته طب انتقال خون
بیمارستانی گزارش شود.
-2ترویج برنامه کار و چگونگی اجرای دستورالعمل های مربوطه که توسط سازمان انتقال خون در
اختیار واحد درمانی قرار می گیرد.
-3بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون در بیمارستان از نظر علت مصرف ،مقدار و نتیجه هر دو
موارد و توصیه های الزم به پزشکان در مواردیکه انتقال خون الزامی نبوده است.
-4تشکیل جلسات علمی به منظور آموزش کارکنان مرتبط بیمارستان در مورد طب انتقال خون.
-5رسیدگی به مواردیکه عارضه ای در اثر تزریق خون به وجود آمده و اتخاذ تدابیری جهت
جلوگیری از تکرار آن به کمک سازمان انتقال خون.
-6نظارت برنحوه حمل ونقل  ،نگهداری  ،خون وفرآورده خونی
 -7نظارت بر گرم وذوب نمودن و تزریق خون وفرآورده خونی

 -12کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(اکبر نورعلیزاده ) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی (حمیدرضا رجبی ))

ترکیب اعضا

 -6معاون آموزشی درمراکزآموزشی درمانی((عضواصلی) (دکترمحمد زارع جوشقانی)
-7متخصص آسیب شناسی((عضواصلی )(دکتر محمود پروین))
-8د و نفر پزشددک متخصددص با سددابقه ومجرب به انتخاب رئیس بیمارسددتان((اعضددا اصددلی)(خانم دکتر
مینوحبیبی(فوق تخصص ریه ) ،آقای دکتراکبرنورعلیزاده(ارولوژیست))
-9پزشک معتمد((عضواصلی)(دکترمازیار جوینی (دبیرکمیته ))
-9متخصص پزشکی قانونی شاغل درمرکز(( دکتر عابدینی ))
-1بررسی منظم همه موارد مرگ و میر
-2بررسی دوره ای عوارض
-3پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی
-4تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه
-5برخورد با مواردیکه قصور به وجود آمده است
-6بررسی علل مرگ ومیر در بیمارستان
-7اتخاذ تدابیری به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
-8برگزاری کنفران سهای آموز شی مرتبط با بیماریهای سرطان  ،مورتالیته وموربیدیتی ومرتبط بامو ضوعات
کمیته در بیمارستان
 -9گزارش تمامی بیماریها در صورت نیاز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)
 -10آ زمایش بافتی کلیه نمونه هایی که از بدن ان سان زنده در بیمار ستان نمونه برداری شده ا ست( شامل

دستورکار
اهداف و وظایف

بافتهای طبیعی و بافتهای اندامهای قطع شده )
-11گزارش موارد بیماری سرطان و کلیه بیماریهایی که باید گزارش شوند
-12آ زمایش بافتی نمونه هایی که به صورت نکروپسی یا اتوپسی از بدن افراد متوفی نمونه برداری می شوند
-13بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماریهایی که با نمونه برداری بافتی به تشخیص قطعی منتهی می
شوند
-14ه دایت فعالیتهای درمانی و به ویژه اعمال جراحی از نظر انطباق با اندیکا سیون صحیح ومکفی بوده واندازه
برداشت نسوج در زمان اعمال جراحی (کمتر یا زیادتر نبودن از مقدار درمانی مورد نیاز )
-15بررسددی علل اصددلی منتهی به مرگ و میر به ویژه در مواردیکه علت مرگ روشددن نمی باشددد و یا دالیل
قانونی اقتضاغ می نماید

زمانبندی

حداقل یکباردرماه

 -13مرگ ومیر 1تا 59ماهه
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکترحمید سهراب پور) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))
 -4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) ((دکتر امیر هوشنگ امیدواری))

ترکیب اعضا

 -6معاون آموزشی درمراکزآموزشی درمانی((عضواصلی) (دکترمحمد زارع جوشقانی)

 -7سوپروایرزآموزشی((عضواصلی)خانم ریحانه مژده کار))
 -5پزشک متخصص اطفال((عضواصلی دکترمصطفی شریفیان ))
-6سرپرستار بخش اطفال((عضواصلی )خانم طیبه معصومی))
-8پرستار بخش اطفال ((عضواصلی)خانم کبری رفیعی))
-1ارایه آمار موارد مرگ ومیر کودکان 1تا59ماهه دردوماه گذشته .
-2تعیین وضعیت موجود بخش های اطفال بیمارستانی .

دستورکار
اهداف وشرح
وظایف

-3بررسی مشکالت  ,خطرات ایجادشده وقابل پیشگیری برای کودکان وانجام .RCA
-4تعیین استاندارد های مورد نیاز با توجه به استاندارهای تعریف شده .
-5برر سی کلیه د ستورالعمل های ار سالی ازمعاونت درمان دان شگاه شهید به شتی واداره کل
درمان سازمان تامین اجتماعی درارتباط با بخش اطفال ویا کمیته مربوطه .
-6بحث وبررسی اعضا جهت تایید آمار ارایه شده جهت ارسال به ادارات مربوطه .

برگزاری جلسات

دوماه یکبار

-14اقتصاد درمان
 -1رئیس بیمارستان:رییس کمیته ( (عضو اصلی )(دکتراکبر نورعلیزاده) )
 -2مدیر بیمارستان ((عضواصلی)(خانم نیره کریمیان ))
-3مدیر خدمات پرستاری ((عضواصلی)(خانم توران گل نژاد))

ترکیب اعضا

-4نماینده اعتباربخشی((عضواصلی) (خانم میتراعابدین فرد))
-5نماینده بهبود کیفیت((عضواصلی) ((حمیدرضا رجبی ))
-7ریاست اموراداری ((عضواصلی )(محمدرضا منصوری))
 -8ریاست امورمالی((عضو اصلی )(آقای محمدرضا منصوری ))
 -9معاونت امور مالی ((عضو اصلی )(آقای امیرشمس)(دبیرکمیته ))
-1برسی نحوه هزینه ها درکلیه واحدها وبخش های بیمارستانی .

دستورکار
اهداف وشرح وظایف

-2ارایه آمار عملکرد نیم سال اول ودوم ومقایسه با زمان مشابه سال قبل.
-3بررسی نحوه تقسیم وتخصیص اعتبارات .
-4ارایه گزارش عملکرد پرداختها (.حقوق،مزایا ،خرید تجهیزات و).............
-5بررسی نحوه رسیدگی وارایه خدمات درمانی (ریالی ،تعدادی و)........
-6ارسال صورت جلسات درفرمت تعیین شده به اداره کل درمان استان تهران هرسه ماه یکبار .

برگزاری جلسات

حداقل هر دو ماه یکبار

