
 



 آشنایی با کمیته اهی بیمارستانی



کميته هاي بيمارستاني بازوهاي مشورتي و تصميم گيري رئيي  و مير ر بيمارسيتا     
 .هستنر و بعنوا  اتاق فکر بيمارستا  محسوب مي شونر

ها در نقش محور هرا ت بيمارستانها؛ برنامه ر زي، سيازمانرهي و همياهن ي   کميته 
 .فعاليت هاي بيمارستاني را انجام مي دهنر

کميتييه ایيي ي و شييش ز رکميتييه  11سييااتار کميتييه هييا در ال ييوي ایتاارب شييي از 
 .تشکيل  افته است

 



 کمیته بهبود کیفیت1.

  کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج  2.

 کمیته دارودرمان 3.

 کمیته اخالق 4.

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار5.

  کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطالعات 6.

 کمیته بهداشت محیط7.

 کمیته کنترل عفونت8.

     کمیته بحران و بالیا 9.

 کمیته طب انتقال خون01.

 کمیته ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر11.

 



 

 ماه 59تا  1کمیته مرگ کودکان  

کمیته مرگ مادران 

  کمیته مرگ پرینتالprenatal 

کمیته احیا نوزادان 

 

 

کمیته تعیین تکلیف بیماران 

کمیته تریاژ بیمارستانی 

 

زیر مجموعه کمیته مرگ و میر و عوارض، 
 آسیب شناسی و نسوج

 زیر مجموعه کمیته بحران و بالیا



کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس 

کمیته نظام پیشنهادات پرسنل 

کمیته طرح تکریم ارباب رجوع 

شورای کارانه 

 کمیته تجهیزات پزشکی 

کمیته تاسیسات 

 



 تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و

 رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه  

طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور 

  شناسایی مشکالت و معضالت اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها 

  تالش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان

 .خدمات

  پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت

 متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی

زیر مجموعه کمیته بحران و بالیا 

پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان  



صیانت از دستور کار جلسه 

تالش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا 

تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره 

جمع بندی مطالب مطرح شده و پیگیری مصوبات 

تعامل عادالنه با کلیه اعضاء 

 



 هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با اعضای جلسه 

تنظیم دستور کار جلسات 

 انشاء صورتجلسه، جمع آوری امضای حاضرین در جلسه و ارسال یک

 (  ساعت 48پس از هر جلسه حداکثر تا )نسخه از آن به دفتر بهبود کیفیت 

 پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعالم

    گزارش پیگیری در جلسه بعدی

مساعدت و همکاری با رئیس 

 



     صورتجلسکه   5کمیته های فوق در فواصل زمانی منظم تشککیل جلسکه دهنکد و حکدا ل

متوالی و اخیردر فواصل زمانی منظم نزد دبیر کمیته یا واحد بهبود کیفیکت بیمارسکتان   

 .موجود باشد

  دبیر کمیته باید لیستی از اعضای هر کمیته و شرح وظایف آنها را در اختیار داشته باشکد

ودر رابطه با کمیته کنترل عفونت ایکن لیسکت در اختیکار روسکای تمکامی بخکش هکا و        

 .واحدهای بیمارستان باشد

 آیین نامه داخلی هر یک از کمیته ها باید با مشارکت اعضای کمیته تهیه شده و به تأیید

 .مدیران ارشد بیمارستان رسیده باشد

 



     صورتجلسات بایستی شامل فهرست اسامی حاضرین، غکائبین، مهمتکرین موضکوعات مکورد

بحث، مصوبات، مسئول پیگیری هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا، نتایج بررسی مصکوبات  

جلسه  بل، تاریخ برگزاری جلسه فعلی و جلسه آتی باشد  و عالوه بر نگهکداری نکزد دبیکر    

 . کمیته، یک نسخه  به واحد بهبود کیفیت تحویل گردد

     پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها صورت پذیرد و مستندات مربکو  بکه پیگیکری اجکرای

 . مصوبات کمیته ها به صورتجلسه پیوست باشد

 درمکورد اهکداف   ( به ویکهه اعضکای جدیکد   )مستندات نشان دهند که همه اعضای کمیته

کمیته و وظایف محوله، به خوبی توجیه شده و آموزش دیده اند ودوره تکوجیهی بکرای   

اعضای جدیدالورود انجام شده و حدا ل شامل اهداف کمیته، شرح وظایف، آیکین نامکه   

 .داخلی کمیته باشد

 



پکنج جلسکه    درصورت عدم حضور هریک از اعضاء در سه جلسه متکوالی یکا  

متناوب در طول سال ویا استعفاى کتبی ایشکان دبیکر کمیتکه موظکف اسکت      

 .حداکثر تا زمان جلسه بعدی فرد جایگزین را در جلسه کمیته معرفی نماید

 



 دعوتنامه باید از طریق اتوماسیون اداری و حداکثر دو روز  بل از تشکیل جلسه

 .برای اعضاء ارسال گردد

 الزم است در دعوتنامه ضمن دعوت از اعضاء دستور جلسه به اطالع آنها رسانده

 .شود

 



در باالی فرم صورتجلسه نوشته شودنام کمیته  حتما. 

 کمیته ذکر شود دبیرو نام رئیس . 

(16:00-14:30مثال)برگزاری حتما ذکر شود  زمانو  تاریخ 

 ذکر شوددستور جلسه . 

در ابتدا چند خط موضوعات بصورت انشائی، ذکر پیگیری مصکوبات  : خالصه موضوعات مطروحه
جلسه  بل و در صورت وجود گزارش اعداد و ار ام، و در انتها ذککر مکوارد مطروحکه بصکورت     

 موردی

تاحد امکان از نوشتن عبکارت کلیکه   ) برای هر مصوبه مسئول پیگیری تعیین شود : مصوبات جلسه
 (اعضا خودداری شود

حتکی المقکدور از   )حتما در انتهای جلسه دستور جلسکه بعکد مشکخو شکود     : دستور جلسه بعدی
 (نوشتن پیگیری مصوبات این جلسه خودداری شود

 الزامی است غایبینو  سمت حاضرینو  نام خانوادگیذکر. 

 





 مشترکات کمیته ها
 عبارت كليدي

 امتیاز
 1.ق.غ 2 1 0

 فعاليت هر یک از كميته ها

 رعایت فاصله زمانی كميته ها

 وجود ليست اعضاي كميته ها

 آیين نامه داخلی  كميته ها

 تحویل صورتجلسات به دبيركميته  

 تحویل صورتجلسات به كميته بهبود

 حداقل هاي صورتجلسات كميته  

 پيگيري مصوبات و ارائه گزارش به مسئو لين  

       دوره توجيهی اعضاي كميته ها





 کمیته بهبود کیفیت
 عبارت كليدي

 امتیاز
 1.ق.غ 2 1 0

       هماهنگی فعاليت ها ي بهبود كيفيت در كل بيمارستان

       فهرست اولویت ها و شاخص ها

       تحليل داده هاي جمع آوري شده

       ارائه نتایج تحليل  

       آموزش هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان

       پایش برنامه بهبود كيفيت در كل بيمارستان

       نظارت بر كارسایر كميته ها

       تشکيل كميته بهبود كيفيت



 کمیته دارو و درمان 

 امتیاز عبارت كليدي
 1.ق.غ 2 1 0

 تدوین فرموالري بيمارستان
 ليست داروهاي خودبخو متوقف شونده

 خط مشی مصرف صحيح داروهاي مهم و شایع
 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 خط مشی استفاده صحيح داروها
 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 خط مشی كاهش اشتباهات تجویز ي دارو ها
 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 برنامه مداخله اي براي رفع اشتباهات تجویز ي دارو ها
 فهرست و وجود دارو هاي ضروري دارو خانه و بخش ها

 فهرست دارو هاي پر خطر
 فرایند تعيين دارو هایی كه جزء فرموالري بيمارستان نيستند

 تشکيل كميته دارو و درمان



 کمیته اخالق پزشکی

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

 خط مشی اطمينان از اجراي استانداردهاي حقوق بيمار

 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی

 عمل به خط مشی

 تشکيل كميته اخالق پزشکی



 کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطالعات

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

 تایيد فرم هاي بيمارستانی

 خط مشی هماهنگی نقایص اعالم شده از مدارک پزشکی و فناوري و اطالعات

 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی

 عمل به خط مشی

 تشکيل كميته مدارک پزشکی



 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

       تدوین برنامه آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه اي

       مداخله به منظور رفع مشکالت در زمينه بهداشت حرفه اي

       تشکيل كميته حفاظت فنی و بهداشت



کمیته ایمنی مادر و  
 نوزاد، 

ترویج زایمان طبیعی  
 و تغذیه با شیر مادر

 امتیاز عبارت كليدي
 1.ق.غ 2 1 0

   آموزش هاي مرتبط با مادر و كودک
   بازآموزي و كالس هاي توجيهی

   شركت در بازآموزي و كالس هاي توجيهی
   خط مشی براي رعایت دستور العمل هاي مادر و كودک

   تهيه كنندگان خط مشی
   آگاهی از خط مشی
   عمل به خط مشی

   تسهيالت براي اقامت مادران
   خط مشی ترخيص همزمان مادر و شير خوار

   تهيه كنندگان خط مشی
   آگاهی از خط مشی
   عمل به خط مشی

   خط مشی نظارت بر قانون شير مادر و جانشين شونده ها ي آن
   تهيه كنندگان خط مشی

   آگاهی از خط مشی
   عمل به خط مشی

   خط مشی نظارت بر پایش هاي دوره اي
   تهيه كنندگان خط مشی

   آگاهی از خط مشی
   عمل به خط مشی

   خط مشی نشریات آموزشی و توزیع آن ها
   تهيه كنندگان خط مشی

   آگاهی از خط مشی
   عمل به خط مشی

   تشکيل كميته ایمنی مادر و نوزاد



 کمیته بهداشت محیط

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

 خط مشی نظارت بر اجراي استاندارد هاي بهداشت محيط

 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی

 عمل به خط مشی

 تشکيل كميته بهداشت محيط



 کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

 نظام مراقبت عفونت بيمارستانی

 خط مشی نظارت بر تمامی خط مشی هاي تایيد شده

 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی

 عمل به خط مشی

 اعالم نتایج عفونت بيمارستانی
گزارش  عفونت هاي بيمارستانی  به سازمان هاي سالمت و بهداشت عمومی خارج از 

 بيمارستان

 گزارش بيمار یهاي واگير و غيرواگير با مشاركت واحد كنترل عفونت  

 تشکيل كميته كنترل عفونت



 کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

 امتیاز عبارت كليدي
 1.ق.غ 2 1 0

 گزارش مرگ و مير ها در فاصله زمانی مشخص شده
 ماه 59-1فعاليت كميته مرگ و مير كودكان 

 فعاليت كميته مرگ و مير مادران
  prinatalفعاليت كميته مرگ پرینتال 

 فعاليت كميته احيا نوزادان
 خط مشی پيگيري و بررسی دوره اي عوارض ایجاد شده

 تهيه كنندگان خط مشی
 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 خط مشی پيگيري موارد قانونی و همکاري با پزشکی قانونی
 تهيه كنندگان خط مشی

 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 اقدامات اصالحی  جهت جلوگيري از تکرار عوارض مرگ وميرهاي قابل اجتناب
 برگزاري كنفرانس هاي مرتبط با مرگ و مير و عوارض بيمارستانی

 گزارش نمونه هاي بيوپسی و اتوپسی و نکروپسی
 تشکيل كميته مرگ و مير



 کمیته بحران و بالیا

 امتیاز عبارت كليدي
 1.ق.غ 2 1 0

 شناسایی بحران ها و بالیاي محتمل در منطقه 
 برنامه مقابله با بحرا نها و بالیاي محتمل شناسایی شده

 برنامه فراخوانی اعضاي تيم پاسخ اضطراري و جانشين هاي آنان
 خط مشی  نظارت بر انجام وظایف، مسئوليت ها و اختيارات اعضاي تيم پاسخ اضطراري

 تهيه كنندگان خط مشی
 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 نحوه فعال سازي برنامه در زمان بروز بحران
 خط مشی نظارت بر برگزاري مانورهاي فرضی، مانور آتش نشانی و تخليه

 تهيه كنندگان خط مشی
 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

خط مشی  نظارت بر آموزش كامل تمامی كاركنان بيمارستان در زمينه پيشگيري و 
 مقابله با بحران

 تهيه كنندگان خط مشی
 آگاهی از خط مشی
 عمل به خط مشی

 فعاليت كميته تعيين تکليف بيماران
 فعاليت كميته تریاژ بيمارستانی

 تشکيل كميته بحران



 کمیته طب انتقال خون

 عبارت كليدي
 امتیاز

 1.ق.غ 2 1 0

       ثبت عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده هاي خونی

       اقدام اصالحی عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده هاي خونی

       تشکيل كميته طب انتقال خون


