
 

۱ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ا َرَزْقنَاُھْم یُْنِفقُونَ  َالةَ َوأَْمُرُھْم ُشوَرٰى بَْینَُھْم َوِممَّ  َوالَِّذیَن اْستََجابُوا ِلَربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ
 شوری سوره ۳۸ آیھ                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 98-97سال 

 

 واعتباربخشی دفتربھبودکیفیت

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#38
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#38


 

۲ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 

 

 

 

 فھرست
                                                          )3(...................................................................بیمارستانی........ هاي کمیته رسالت و اهداف

 )4.........(....................................................................................بیمارستانیکمیته هاي 

 )5 (..............................................................ن وجانشین تام االختیار نحوه انتخاب روسا و دبیرا

 )6(.......................................................................بیمارستانی هاي کمیتهدبیران  وظایف شرح

 )7..........(................................................................فاکتورهاي نامطلوب در تشکیل کمیته ها

 )8نحوه ارزیابی عملکرد کمیته ها....................................................................................(

 )8.................................................................................(نحوه مستندسازي سوابق جلسات.

 )8نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی..............................................................(

 )8.....................................................(نحوه پیگیري مصوبات........................................

 )9نکات قابل توجه در نگارش صورتجلسه و حضور غیاب...........................................................(

 )11..(........................................................................حضورغیابو  نمونه فرم صورت جلسات

 

 

 

 

 

 



 

۳ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی
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 حداقل شامل رتخانهستورالعمل  هاي ابالغی وزابراساس د بخشی اعتبار الگوي در بیمارستانی هاي کمیته

 به توجه با بیمارستان هاي کمیته سایر و گردند بیمارستانهاتشکیل تمام در بایستی که باشد می فعال کمیته14
 .شد خواهند تشکیل بیمارستان هر هاي اولویت و شرایط

 

 جمعی خرد برمبتنی  سازي تصمیم-1

 مشارکتی مدیریت فرهنگ ترویج-2

 بیمارستان مشکالت حل در کارگروهی ترویج-3

 ارشد مدیران و کارکنان مابین متقابل درك ایجاد و اطالعات گردش-4

 یمارب ایمنی و کیفیت بهبود هاي برنامه در پزشکان مشارکت اخذ-5
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 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 کمیته هاي اصلی ردیف
 

 کمیته هاي فرعی 

 کمیته مدیریت اجرایی در بیمارستانکمیته پایش و سنجش کیفیت  1
 تغذیه کمیته و تجهیزات پزشکیدارو  درمانکمیته  2

 بیمار ایمنی کمیته اقتصاددرمان،دارو وتجهیزات پزشکیکمیته  3

 زخم کمیته بالینی کمیته اخالق 4

 سزارین تخصصی  کمیته  کمیته مدیریت اطالعات سالمت وفناوري اطالعات 5

 ستروكا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 6

 منابع مدیریت کمیته بهداشت محیط 7
 انتقاالت و نقل/انتصابات کمیته کنترل عفونت  8
کمیته مرگ ومیروعوارض،آسیب شناسی و  9

-1میر و مرگ (مرگ مادر،مرگ پري نتال ،نسوج
 واحیانوزاد) ماه59

 خرید/تخصیص

وتشویق  امورفاهی وفرهنگی کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا 10
 وتنبیه

 اداريامور  انطباق وتریاژ بیماران  کمیته اورژانس و تعیین تکلیف 11

 کمیته تجهیزات پزشکی کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر 12
 و کمیته فنی وعمرانی وایمن کمیته ترویج زایمان طبیعی 13

 تیم نگهداشت
فراوري مجدد ایمن وسایل  طب انتقال خون 14

 پزشکی
 کمیته قاصدك  15
 آموزش سالمت  16
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 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 بیمارستان هاي کمیته تمام رئیس بعنوان مدیریتی عرصه در تجارب و تخصص به توجه با بیمارستان ریاست
 .گردد یم صادر دانشگاه  درمان معاونت سوي از ایشان ،ابالغ بوده

ریاست  تایید با و نظر مورد فرد اي حرفه رفتار حسن و تخصص و تجارب به توجه با هرکمیته دبیر انتخاب
  عنوان با شغلی جایگاه و پست تناسب همچنین دانشگاه و و متبوع وزارت هاي نامه آیین اساس بر و بیمارستان

 .گردند می انتخاب ،کمیته دبیر

ایشان  طی ابالغی به و تعیین ، مدیر داخلی مرکز را به عنوان  جانشین تام االختیار ،ریاست بیمارستان-1 , 
.کلیه دبیران معرفی می گردد  
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 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

  

 دهند می جلسه تشکیل پیوست، زمانبندي جدول اساس بر معین زمانی فواصل در ها کمیته. 
 باشد می%  70 حداقل کمیته، یافتن رسمیت براي اعضاء حداقل. 
 اند دیده آموزش و شده توجیه بخوبی محوله، وظایف و کمیته اهداف مورد در جدید اعضاء بخصوص ها کمیته اعضاي همه. 
 شود می انجام ماهه شش فواصل در کیفیت بهبود دفتر نظارت با و ها کمیته مسئول توسط ها کمیته عملکرد. 
 جلسه حضور در نامهدعوت کمیته اعضاي تمام براي اتوماسیون سیستم طریق از مربوطه کمیته دبیر کمیته، تشکیل منظوره ب 

 مورد وموضوع  مکان جلسه، برگزاري ساعت و تاریخ دعوتنامه، فرم در. نماید می ارسال برگزاري، از قبل هفته یک حداقل را
 .گردد می ثبت کمیته در بحث

 نمایید ارائه مدعوین به برگزاري از قبل روز7 حداکثر را خود  مربوط کمیته جلسه دستور . 
 نموده پیگیري مدعوین امضاء جهت و تکمیل را مربوطه صورتجلسه کمیته، برگزاري از پس هفته یک حداکثر کمیته هر دبیر 

 .نماید می ارسال کمیته اعضاي براي اتوماسیون سیستم طریق از را شده تکمیل صورتجلسه و
 فرمایید اعالم وحضوري تلفنی تماس طریق ،از نامه دعوت ارائه جهت اتوماسیون سیستم بودن قطع صورت در. 
 شود می نگهداري کیفیت بهبود واحد و کمیته دبیر نزد در ها کمیته شده برگزار جلسات تمام جلسه صورت . 
 گیرد می صورت شده تعیین مجري سوي از ها کمیته مصوبات اجراي پیگیري . 
 در خاص موضوع در اعضاء موافق نظر با گردد مواجه مشکل با نظر مورد کمیته در تصویب جهت موضوعی صورتیکه در 

 .شود می اتخاذ الزم تصمیمات و بحث اجرایی مدیریت کمیته
  دقیقه میباشد  45مدت زمان اعالم شده جهت بر گزاري  هر کمیته 
 دمی نمای قرائت را قبل ي جلسه مصوبات پیگیري جلسه اول دقیقه 5 دبیر کمیته.                                                                                                
 پیشنهاد می گردد. توسط دبیر کمیته  بهتر ارائهجهت آمار   و پاورپوینت ي تهیه                                                                                               
  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  بیمار ونماینده بهبودکیفیت ،عضو تمامی کمیته هاي بیمارستانی بوده  ودر تمامی جلسات

 دارند.   حضور فعال
  حداقل یک نفر از پزشکان متخصص  هریک از گروههاي تخصص عضو ثابت یکی از کمیته هاي بیمارستانی هستند وسایر

 پزشکان  براساس برنامه ریزي بیمارستان  در تناوب سه یا شش ماهه  به عنوان اعضاي موقت درجلسات  کمیته هاي 
 بیمارستان حاضر می باشد.داخلی بیمارستانی  مرتبط با تشخیص رئیس / مدیر 

 وگویا موثر و جامع ، رسا بحث ارائه و کارشناسی بحث در فعال مشارکت 
 موضوع با مرتبط غیر اي حاشیه و جانبی مطالب و کار دستور از خروج از رهیزپ 
 کارشناسی نظر اظهار جهت مطالعه انجام نیاز صورت در 
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 کمیته در اجرایی مسئولین جمله از و اعضاء حضور نقصو جلسه کار دستور و زمان از اعضاء قبلی اطالع عدم 

 . ها

 توضیح بدون یا موجه عذر بدون اعضاء توسط جلسات  وترك اعضاء موقع به حضور عدمو  شروع در تأخیر 

 ت آنعل

 اي حاشیه مباحث نمودن مطرح و جلسه کار دستور از بحث  انحراف 

 نباشند برخوردار روانی کامل ازآرامش کنندگان شرکت که اي گونه به و نامطلوب ساعات در جلسات تشکیل  

 ها کمیته برگزاري جهت الزم منابع بینی پیش  عدم . 

 ها کمیته در موفق فعالیت براي ها کمیته اعضاء کافی آموزش و توجیه  عدم . 

 شود رعایت پزشکان توسط باید که مصوباتی دقیق اجراي عدم . 

 نتیجه حصول تا ها کمیته مصوبات پیگیري عدم و  ها کمیته مصوبات اجراي عدم . 

 به نسبت ایشان توجیه و اعضاء وسایر دبیر ، رئیس بودن مشخص(  جلسات سازماندهی و صحیح اداره عدم 
 )خود وظایف

 گردد اجرا سایرمحدودیتها به توجه بدون و بالاستثناء مصوبات همه که کمیته اعضاء انتظار . 
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 ها  کمیته عملکرد ارزیابی نحوه

  4 سنجه  اجرایی مدیریت تیم)2- الف/ورهبري مدیریت -الف محور طبق

درصد 30درصورت غیبت اعضاي ثابت بیش از سه جلسه متوالی  ویا بیش از -
 .نه بایستی عضو جدیدجایگزین گرددسالیا، جلسات 

 8سنجه/ اجرایی مدیریت تیم)2- ورهبري(الف مدیریت -الف محور طبق

 بصورت مصوبات شدنیی  اجرا و شده تشکیل جلسات تعداد نظر از بیمارستان هاي کمیته عملکرد ارزیابی-
 و ها کمیته دبیران اطالع به ارزیابی این گزارش و گرفته صورت کیفیتبهبود دفتر توسط هرکمیته براي فصلی

  .بگیرد صورت مناسب اصالحی اقدامات لزوم صورت در تا رسد می بیمارستان اجرایی مدیریت تیم

 
 

 شود می نگهداري بیمارستان هاي کمیته مسئول و دبیر نزد ها کمیته جلسات اتمستند .  

 

 
 مدیریت تیم یا ها کمیته دستورکارسایر با بیمارستان هاي کمیته سهجل کار دستور بودن مرتبط صورت در 

 ویا شده اقدام اجرایی مدیریت تیم یا ها کمیته سایر اعضاء دعوت به نسبت قبلی هماهنگی با ، اجرایی
 .رسد می اجرایی مدیریت تیم یا ها کمیته سایر اطالع به مکتوب به صورت کمیته مصوبات ي نتیجه

 

 
 با تخصص لحاظ از یشتريب ارتباط که عضوي ویا مربوطه کمیته دبیر،  جلسه درات مصوب تصویب به از پس 

 .باشد می، مصوبه شدن اجرایی پیگیري مسئول عنوان به دارد شده مطرح مورد
 ساعت 48ظرف مدت  نیاز به مکاتبات الزم بادانشگاه،مصوبات موظف است درصورت   مسئول پیگیري

 نسبت به انجام آن اقدامات الزم به عمل آورد. 
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 دانشگاهی فرمت قالب در استاندارد صورتجلسه فرم از دبیران تمامی استفاده لزوم 

 
 .در صورت عدم حضور مدعوین جلسه، در فرم حضور غیاب باید ثبت گردد 

 
 اعالم مصوبات لذا .باشد می جلسه برگزاري تشریفات خصوص در بیشتر و جمله چند حد در جلسه شرح 

 .نیست ارزیابی قابل جاري مشکالت و لمسائ ،جلسه موضوع با لحاظ ارتباط از شده
 
 شرح ابتداي در تیتروار صورت به کمیته موضوع از کلی دید داشتن جهت میگردد پیشنهاد کار دستور 

 .آورده شود جلسه
 
 یا انجام حال در مانند جمالتی بردن بکار بجاي. گردد قید ولئمس فرد سمت پیگیري، مسئول قسمت در 

 .گردد عنوان کار پیشرفت ،درصد ها مصوبه اجراي گزارش ستون در پیگیري حال در
 
 شود قید دقیق طور به آن سال و اجرا زمان مصوبه شرح جدول در. 

 
 ثبت گردد دلیل ذکر با نتایج گرددو تکمیل حتما قبل جلسه مصوبات پیگیري جدول. 

 
 باشد داشته همخوانی بخشی اعتبار هاي عنوان نام با و درستی به کمیته اسامی. 

 
 انطباق کمیته مانند بخشی اعتبار برنامه قالب در خواستی در هاي کمیته از غیر هایی کمیته ارسال از 

 بیمار،کمیته ایمنی پرستاري،کمیته کمیته -منکر از ونهی معروف به امر فرهنگی،ستاد اداري،امور
 .گردد خودداري دفتر این به... و اجرایی مدیریت

 

 

 و حضور غیاب توجه درنگارش صورتجلسه قابل نکات
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 فالن، تاریخ یا سال یا ماه فالن ، سال پایان تا ، سال طول در اجرا زمان درستون مصوبه شرح جدول در 

 در ابالغ، از پس جلسه، تاریخ از ، ماه فالن پایان تا اکنون هم از ، ازجلسه پس بالفاصله ، سال اول نیمه
 ، مقتضی موقع در ، لزوم موقع ممکن،در زمان سریعترین در ممکن، فرصت اولین در ، وقت اسرع

 همینزمان، از مستمر، طور به یا سال طول در بعد، هفته1 ، آینده هفته از یا انجام درحال اقدام، دردست
 1 صورت به اکنون از ، سال طول در ، مرگ از بعد ساعت 24 ، ماهانه صورت به ، آینده هفته فردا، از

 هم از سال، پایان تا خرداد، آخر هفته ، جاري ماه تیر از ، بعد ماه2 ، بعد یکماه ، ماهه 6 ماهه، 2 یا ماهه
 قابل که شده قید ؛ امکانات و اعتبار داشتن صورت در ، سال یا ماه فالن پایان یا هفته تایک اکنون
 یا اعالم زمان از مثال. )گردد عنوان ومشخص صریح طور به زمانی بازه یا زمان بایستی و نبوده قبول

 ها) بخش کلیه به صورتجلسه ارسال
 
 بصورت( جلسه مصوبات ستون در باشد می آن انجام به الزام که وروتین و بدیهی موارد گنجاندن زا 

 نظر طبق مذکور برنامه در تغییر ایجاد الزام که مواردي مگر گردد خودداري) انجام حال یادر مستمر
 .باشد شده ایجاد ؛ کمیته هدف راستاي در و کمیته

 
 اجراي گزارش ستون در وقت اسرع در یا اقدام دست در مانند جمالتی بردن کاره ب جايه ب است بهتر 

  .گردد عنوان پیشرفتکار ،درصد ها مصوبه
 
 و هرماه در فوتی موارد کل تعداد:مرگ وقوع صورت در که است الزامی ومیر مرگ هاي کمیته درکلیه 

همچنین  ذکر گردد،  جلسه شرح درمطرح و  کمیته در شده بررسی هاي ازپرونده مختصري شرح
فکیک ماه، بخش و با کمیته هایی که داراي شاخص آماري می باشند موظف به ارائه آمار مربوطه به ت

 حات می باشند.ذکر توضی
 
 
 
 
 

  



 

۱۱ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۲ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایش و سنجش کیفیتکمیته 

 بیمارستان ریاست                                       رئیس کمیته                

 مسئول بهبودکیفیت کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 عمومی امور اداره رئیس •
 پرستاريخدمات مدیر  •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 سوپروایزر آموزشی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 .گردند می دعوت کمیتھ دبیر توسط جلسھ دستور با متناسب اعضا سایر •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

  بیمارستان کل در کیفیت بھبود فعالیتھاي سازي یکپارچھ و ھماھنگی .۱
 بیمارستان کیفیت بھبود شاخصھاي و ھا اولویت فھرست تدوین .۲
 و ھا فرآیند اجراي نتایج پایش از حاصل ھاي داده تحلیل و بازنگري .۳

  اصالحی اقدامات تدبیر
  بیمارستان کیفیت بھبود و اعتباربخشی برنامھ ارزشیابی و پایش .۴
 ھاي کمیتھ سایر مصوبات اجراي و تشکیل بر مستمر نظارت .۵

  بیمارستانی
 در اعتباربخشی استانداردھاي سازي پیاده اجرایی مراتب تدوین .۶

  بیمارستان سطح
  کیفیت بھبود واحد بھ بیمارستان واحدھاي از ارجاعی موارد پیگیري .۷
 از اعتباربخشی و اجرایی مدیریت تیم ھاي بازدید نتایج بررسی .۸

 بیمارستان بخشھاي
 



 

۱۳ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیریت اطالعات سالمت و فناوري اطالعاتکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته                

 مدارك پزشکیمسئول  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي

 

 رئیس بیمارستان •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 معاون آموزشی و پژوھشی •
 عمومی امور اداره رئیس •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 مسئول فناوري اطالعات •
 مسئول مدیریت اطالعات سالمت •
 مسئول آمار •
 سوپروایزر آموزشی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 یک نفر از پزشکان بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان •
 سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می گردند. •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 اجراي استانداردھاي مدیریت اطالعات سالمت در اعتباربخشی  •
تایید فرم ھاي بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر  •

 ضوابط در مدارك پزشکی 
 پایش اجراي نظام پرونده نویسی صحیح و علمی  •
 در دسترس بودن گزارشات منظم ماھیانھ از عملکرد بیمارستان  •
استفاده از سیستم مکانیزه و کامپیوتر در بایگانی و مدیریت اطالعات  •

 سالمت 
شارکت و ھمکاري واحد مدیریت اطالعات سالمت بیمارستان در امور م •

 پژوھشی 
 پایش گزارشات سیستم ھاي نرم افزاري و گزارش گیري •



 

۱۴ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 بالینیاخالق کمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته                

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي
 بیمارستان داخلی مدیر •
 عمومی امور اداره رئیس •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 یک نفر روحانی آشنا بھ مسائل اخالق بالینی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 سوپروایزر آموزشی •
 سوپروایزر اخالق بالینی •
 مسئول مددکاری •
 یک نفر از پزشکان مجرب بیمارستان بھ پیشنھاد روسای بخش ھا •
 یک نفر متخصص اخالق پزشکی  •
 یک نفرمتخصص پزشک قانونی یا حقوقدان آشنا بھ حوزه حقوق پزشکی •
 تعدادی از روسای بخش ھای اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان •
 .گردند می دعوت کمیتھ دبیر توسط جلسھ دستور با متناسب اعضا سایر •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 جراي استانداردهاي حقوق گیرندگان خدمت ا •
 اجراي آیین نامه طرح انطباق  •
 فراهم نمودن تسهیالت احکام شرعی  •
 اعتالي سطح اخالق اسالمی و انسانی در سطح کارکنان  •
کانون مذهبی بیمارستان در برگزاري مناسبت هاي اسالمی و هماهنگی فعالیت  •

 ترویج شعائر اسالمی در محیط  بیمارستان
پیاده سازي نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان  •

 خدمت
ارائه رهیافت هاي الزم در زمینه استفاده مطلوب از یافته هاي علوم تجربی و  •

 طبق بر موازین شرع مقدسامکانات تشخیصی درمانی من
 ھماھنگی و یکپارچھ سازی فعالیت ھای بھبود کیفیت در کل بیمارستان •
 تدوین فھرست اولویت ھا و شاخص ھای بھبودکیفیت بیمارستان •
بازنگری و تحلیل داده ھای حاصل از پایش نتایج اجرای فرایند ھا و تدبیر  •

 اقدامات اصالحی
 بیمارستانپایش و ارزیابی برنامھ بھبود کیفیت  •
 نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیتھ ھای بیمارستانی •
 تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردھای اعتباربخشی در سطح بیمارستان •
 پیگیری موارد ارجاعی ازواحدبھبودکیفیت بیمارستان •



 

۱۵ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 

 کنترل عفونتکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

 سوپروایزر/ کارشناس کنترل عفونت کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و  مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 بھداشت حرفھ ايمسئول  •
 مسئول بھداشت محیط •
 سوپروایزر کنترل عفونت •
 سوپروایزر آموزشی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
  عفونی بیمارستانیک نفر پزشک متخصص  •
 سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 اجراي دستورالعمل ھاي کنترل عفونت در اعتباربخشی -۱
 بھ روز رسانی و مرور منظم خط مشی ھا و روشھاي کنترل عفونت -۲
 تحلیل آمار جمع آوري شده مربوط بھ عفونت ھاي کسب شده از بیمارستان -۳
  گزارش عفونت ھاي بیمارستانی بھ سازمان ھاي مرتبط  -۴
 بررسی و پیگیري واکسیناسیون -۵ 
اتخاذ رویکرد مناسب و ھماھنگ و یکپارچھ براي نظارت در حیطھ ھاي -۶ 

 بھداشت محیط، مدیریت پسماند ،گزارش موارد عفونتھا و استریلیزاسیون       
پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط ھای بیمارستانی و روش ھای -۷

  صحیح استرلیزاسیون
بیماری ھای واگیر و غیرواگیر و موارد جدید بھ سازمان ھای  گزارش-۸

  مرتبط
 بررسی موارد نیدل استیک شدن پرسنل و برنامھ ریزي در خصوص آن-۹

عفونت ھای بیمارستان بھ مدیران و طالعات نظارت بر انتقال نتایج ا-۱۰
 واحدھا

نظارت و پیگیری نحوه مراقبت ھای پزشکی و پرستاری از بیماران -۱۱
 عفونی

 



 

۱۶ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهداشت محیطکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته               

 بهداشت محیط کارشناس کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و  مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 مسئول بھداشت حرفھ اي •
 مسئول بھداشت محیط •
 مسئول واحد تاسیات •
 سوپروایزر کنترل عفونت •
 سوپروایزر آموزشی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 کمیتھ دعوت می گردند.سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر  •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 اجراي دستورالعمل ھاي بھداشت محیط در اعتباربخشی -۱
 نظارت بر بھداشت محیط بیمارستان -۲ 
 نظارت بر بھداشت فردي و نظافت کارکنان -۳ 
 نظارت بر نحوه جداسازي و دفع بھداشتی زبالھ ھا -۴ 
آموزش بھداشت و آموزش نحوه دفع بھداشتی زبالھ ھا بھ پرسنل و -۵ 

 کارکنان 
نظارت بر اجراي دقیق مقررات مربوط بھ نگھداري ، شستشو ، ذخیره -۶

 سازی و توزیع صحیح و بھداشتی پارچھ ، ملحفھ، البسھ ، گان ، شان و ...
 نظارت بر تفکیک اشیاء پارچھ اي عفونی از غیر عفونی -۷
آموزش و نظارت بر نحوه استفاده صحیح و بھ مقدار مجاز از مواد -۸

 ضدعفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطھ
 انجام واکسیناسیون ھای ضروری برای کلیھ پرسنل-۹
 



 

۱۷ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 

 رحفاظت فنی و بهداشت کاکمیته 
 بیمارستان ریاست                                     رئیس کمیته                  

 بهداشت حرفه اي  کارشناس کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي
 بیمارستان داخلی مدیر •
 عمومی امور اداره رئیس •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ و  مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 و حفاظت فنی مسئول بھداشت حرفھ اي •
 مسئول بھداشت محیط •
 سوپروایزر کنترل عفونت •
 سوپروایزر آموزشی •
 مسئول تاسیسات •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 کارشناس مھندس تجھیزات پزشکی •
 .جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می گردند سایر اعضا متناسب با دستور •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

اجراي استانداردھاي ایمنی ، آتشنشانی و بھداشت حرفھ اي در  .۱
 اعتباربخشی 

 تدوین برنامھ آموزشی کارکنان در زمینھ ایمنی و بھداشت حرفھ اي  .۲
تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جھت رفع مشکالت  .۳

 شناسایی شده 
 اجراي آیین نامھ حفاظت فنی و بھداشت کار در بیمارستان  .۴
 تھیھ و تنظیم شناسنامھ شغلی و انجام معاینات سالمت شغلی  .۵
تصویب و اجرایی نمودن مداخالت مناسب جھت کاھش عوامل زیان  .۶

 آور محیط کار 
تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل ھاي اجرایی حفاظتی در  .۷

 بیمارستان 
 ستفاده از وسایل حفاظت فردي در بیمارستان بررسی تامین و ا .۸
بررسی گزارش حادثھ و گزارش شبھ حادثھ و تعیین علل بوجود  .۹

 آورنده حادثھ و تصویب راھکارھاي اصالحی
 نظارت بر بھداشت پرتوھا در بیمارستان .۱۰

 



 

۱۸ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 مدیریت خطر حوادث و بالیاکمیته 

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته              

 مسئول بحران بیمارستان کمیته دبیر  

 ماهیانه        کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان •
 بیمارستان داخلی مدیر •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و کیفیتمسئول اعتباربخشی و بھبود  •
 سوپروایزر آموزشی •
 مسئول حراست •
 مسئول بھداشت حرفھ اي •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 رئیس اداره امور عمومی •
  مسئول آتش نشانی •
 مسئول ساختمان •
 یا انتظامات بیمارستان مسئول امور حراست •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 وظایف شرح و اهداف

 کمیته

 

 بررسی و تعیین بحران و بالیاي محتمل در منطقھ -۱
 بیمارستان  نتایجتدوین برنامھ مدیریت بحران و تھیھ -۲
 تعیین شرح وظایف اعضاي بحران -۳
تھیھ برنامھ ھاي اجرائی در زمینھ حوادث بر اساس ضوابط و -۴

 دستورالعملھاي مربوطھ 
 تعیین برنامھ فراخوانی اعضاي تیم بحران و جانشین ھاي تعیین شده -۵
تشکیل تیم ھاي امداد رسانی و درمان و شیفت بندي پرسنلی ، آموزش این -۶

تیمھا و توجیھ ایشان و برگزاري تمرین ادواري جھت حفظ آمادگی مستمر این 
 تیمھاي حیاتی

میل امکانات بھ منظور تالش مستمر و برنامھ ریزي در جھت تجھیز و تک-۷
 عملکرد موثر و بدون وقفھ در زمان بحران 

آموزش و مھارت آموزي کلیھ پرسنل بیمارستان در رابطھ با عملکرد در -۸
 بھ تناسب نقش ھا و مسئولیت ھا در برنامھ مربوطھ زمان بحران

 تدوین برنامھ مستند جھت مقابلھ با بحران و بالیا-۹
 ھای فرضی،مانور آتشنشانی و تخلیھنظارت بر برگزاری مانور-۱۰
نظارت بر آموزش کامل کارکنان بھ تناسب نقش ھا و مسئولیت ھا در -۱۱

 برنامھ مربوطھ
نظارت بر انجام مسئولیت ھا و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در -۱۲

حوادث گزارش شده در بیمارستان -۱۳زمان بروز بحران
،خرابی تجھیزات اصلی و...)در HISمثل(ساختمان،تاسیسات،برق اضطراری،

 کمیتھ مطرح و تحلیل واقدامات اصالحی طبق آ انجام می شود



 

۱۹ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 

 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  زایشگاهمسئول  کمیته دبیر
 

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان(رئیس کمیتھ)                •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی بیمار          •
 دیرخدمات پرستاریم •
 فنی/ایمنیمسئول  •
 سوپروایزر آموزشی •
 مسئول بلوك زایمان(دبیر کمیتھ)             •
 متخصص زنان و زایمان    •
 متخصص اطفال •
رئیس گروه متخصصین بیھوشی و یک نفر از متخصصین شاغل در  •

                    بیمارستان(ترجیحا آمار زایمان طبیعی در حد مطلوب)
   مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 تبیین فرایندھاي خوش آیند سازي زایمان طبیعی در بلوك زایمان-۱
اجراي برنامھ ھاي آموزشی در سطح بیمارستان جھت کارکنان مرتبط -۲

 بامراقبت مادر و کودك و توجیھ کارکنان جدید الورود
نظارت بر رعایت اندیکاسیونھاي سزارین و بررسی شاخصھاي سزارین و  -۳

 ن بار اولسزاری
اجراي دستورالعملھاي مربوط بھ بستھ حمایتی نوزاد سالم ، احیاي نوزاد  -۴

 ،مراقبت آغوش
 تالش در جھت افزایش زایمانی طبیعی و کاھش  سزارین-۵
تدوین شیوه نامھ نظارت بر رعایت دستورالعملھاي مراقبتھاي مادر و  -۶

 نوزاد
 نظارت بر ترخیص ھمزمان مادر و کودك -۸
نشریات آموزشی براي مادران تالش در جھت افزایش زایمان طبیعی و تھیھ ۹

 کاھش سزارین 
ابط بیمارستان دوستدار مادر ھدایت فعالیتھاي بیمارستانی بر اساس ضو-۱۰

 کوکود



 

۲۰ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 

 
 

 ترویج تغذیه باشیرمادرکمیته 

 بیمارستان ریاست                رئیس کمیته              

 شگاهمسئول زای/مسئول برنامه تغذیه با شیر مادر کارشناس کمیته دبیر  

 ماهیانه        کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
  رئیس بیمارستان •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 رئیس بخش زنان                           •
 بخش اطفالرئیس  •
 مدیرخدمات پرستاری •
 سوپروایزر آموزشی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی بیمار       •
   مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 GYNو NICU، اتاق عمل،اطفال، نوزادان و مسئول بلوك زایمان •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

نظارت مستمر ومنظم برعملکرد کارکنان درزمینھ رعایت دستورالعمل ھاي -۱
مراقبت ھاي مادر ونوزاد وآموزش مادران واجراي اقدامات ده گانھ توسط 

یکی ازاعضاء کمیتھ درتمام شیفت ھادراتاق زایمان واتاق عمل وبخش پس 
 بانظارت دقیق دبیر کمیتھ. اززایمان

اجراونظارت برپایش ھاي دوره اي بیمارستان ،دریافت نتایج وحفظ -۲
مستندات درزونکن مخصوص برنامھ شیرمادر وھمکاري بامعاونت بھداشتی 

 برنامھ ریزي آموزشی ) (دانشگاه
پزشکان وپرسنل  ساعتھ شیرمادر( وشرکت ۲۰ -برگزاري کارگاه -۳

 باصدور گواھی  دراین دوره) جدیدالورود 
باز آموزي وسمینار ھاي برگزارشده از سوي ی شرکت در دوره ھا -۴

 دانشگاه
نظارت وپیگیري فراھم نودن تسھیالت الزم براي اقامت مادرانی کھ -۵

 شیرخوارانشان دربخش بستري ھستند.
 نظارت برترخیص ھمزمان مادر و شیرخوار-۶
 تھیھ نشریات وپمفلت ھاي آموزشی براي مادران -۷
 ورابطین شیرمادر شات الزم بھ مراجع ذیربط ارسال گزار-۸
ھای دوره ای بیمارستان ،پیگیری نتایج  وبرنامھ  پایش  اجرا ونظارت بر -۹

ریزی جھت مداخالت الزم بازمانبندی مشخص  وھمکاری بامعاونت بھداشت 
 دانشگاه درانجام ارزیابی مجدد.

 جانشین اریابیباز المللی بین کد و مادر شیر قانون اجرای بر نظارت -۱۰
 تبلیغات منع و شیرده شاغل کارکنان از حمایت زمینھ در مادر شیر ھای شونده

 زنک گول و شیشھ و مصنوعی شیر



 

۲۱ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 (مدیریت تخت)اورژانس و تعیین  تکلیف بیمارانکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

 سرپرستار اورژانس کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي
 بیمارستان داخلیمدیر •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 رئیس بخش اورژانس •
 مدیر تخت ھای بیمارستانی •
   مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 سوپروایزر آموزشی •
 بخش/سوپروایزر اورژانسمسئول  •
 کارشناس ھماھنگ کننده فعالیت ھاي ایمنی •
 مسئول بخش تصویربرداری •
 مسئول واحد آزمایشگاه •
 سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می گردند. •

 

 وظایف شرح و اهداف

 کمیته

 

  بیمارستانبررسی علل اقامت بیش از اندازه بیماران در بخش ھاي بستري -۱
  بررسی علل عوارض بوجود آمده از اقامت بی دلیل بیماران-۲
برخورد با مواردي (دستور اقامت و بستري بیمار بدون توجیھ علمی) کھ بھ -۳

 می گردد در حدود اختیارات بیمارستان طور مکرر توسط یک پزشک اعمال
 اتخاذ رویکردھاي مناسب بھ منظور کاھش طول اقامت بیماران در-۴

  بیمارستان
تعیین پروتکل ھاي الزم بھ ازاي ھر رشتھ براي بھ حداقل رساندن مدت -۵

  اقامت بیماران
  ساعت ۶دقت ویژه بھ تخلیھ اورژانس و تعیین تکلیف بیماران زیر -۶
تطبیق و ھماھنگی امور درمان بیمارستان با توجھ بھ استانداردھاي درمانی -۷

  با مسئولین مربوطھ
بررسی  case management موارد تاخیر درمان بیمارانجھت پیگیري -۸

  اوراق
بررسی مشکالت عدم ترخیص بیماران شامل موارد حسابداري ، ارتباط با -۹

 مددکاري و مشکالت پرونده ھاي ترخیصی
 بررسی مشکالت عدم انجام سریع آزمایشات یا موارد پاراکلینیک -۱۰
 درمان بیماران  بررسی مشکالت تجھیزات پزشکی و تاثیر در-۱۱
بررسی تاثیرگذاري ضعف و قوت مراقبت ھاي پرستاري در متوسط اقامت -۱۲

 بیماران 
 پیگیري مشکالت مشاوره ھا و تستھاي تشخیصی -۱۳
و ارائھ راھکارھاي اصالحی  اورژانسپیگیري شکایات مطروحھ در -۱۴

 مناسب
 ارستانتھیھ و تصویب فرآیند پذیرش و ترخیص بیمار در اورژانس بیم-۱۵
 نظارت بر نحوه حضور  و عملکرد پزشک آنکال در بیمارستان-۱۶
 پیگیری تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس بیمارستان-۱۷



 

۲۲ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   bed managerاستماع و بررسی -۱۸
 برنامھ ریزی جھت ارتقا فرآیندھای بیمارستان-۱۹
 نظارت بر نحوه عملکرد خدمات آمبوالنس بیمارستان-۲۰



 

۲۳ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 و تجهیزات پزشکی درمان، داروکمیته 

 بیمارستان ریاست                رئیس کمیته              

 مسئول فنی داروخانه کمیته دبیر  

 ماهیانه        کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 بیمارستانرئیس  •
 بیمارستان داخلی مدیر •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 سوپروایزر آموزشی •
 مسئول تجھیزات پزشکی •
 مسئول تغذیھ •
 کارشناس ھماھنگ کننده فعالیت ھاي ایمنی •
 فنی داروخانھ مسئول •
 کارشناس بھداشت محیط  •
 کارشناس کنترل عفونت •
 سھ نفر از پزشکان متخصص بیمارستان •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.
 

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 ترویج شیوه ھاي علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان -۱
 آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه ھاي درمان و دارو -۲
 نظارت بر حسن اجراي روند مسائل درمانی در بیمارستان -۳
 بررسی نتایج درمان با تاکید بر عوارض و مرگ و میر -۴
 آسیب شناسی  -ھمکاري با سایر کمیتھ ھا بویژه کمیتھ ھاي مرگ میر-۵
 یمارستان ترویج مشاوره در سطح ب-۶
پرستاران و  -ایجاد ھماھنگی و شرایط مطلوب در ھمکاري متقابل پزشکان-۷

 سایر کادر درمانی /تشخیصی / بازتوانی بیمارستان
  دارویی ترکیبات غیرمنطقی تجویز موارد بر نظارت-۸
 در موجود داروھاي لیست غیرموجھ نکردن مراعات احتمال موارد بر نظارت-۹

  بیمارستان
  بیمارستان در مخدر داروھاي مصرف ي نحوه بر نظارت-۱۰
 پزشکی ملزومات و تجھیزات تأمین ي نحوه بر نظارت و بینی پیش-۱۱

  غیرمصرفی
 پزشکی ملزومات و تجھیزات تامین ي نحوه بر نظارت و بینی پیش-۱۲

  مصرفی
  پزشکی تجھیزات تعمیر و نگھداري وسایل، از استفاده ي نحوه بر نظارت-۱۳
 پزشکی تجھیزات از ایمن و صحیح استفاده و کاربرد نحوه آموزش-۱۴

  بیمارستان



 

۲۴ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ھا دستگاه کیید ابزار تھیھ براي برنامھ ارئھ و بینی پیش-۱۵
 تدوین فرموالری بیمارستانی و بھ روز رسانی آن-۱۶
فھرستی از داروھای خود بھ خود متوقف شونده، داروھایی کھ پس از -۱۷

ادامھ یابند و باید بھ پزشک معالج اطالع داده مدت زمان معینی دیگر نباید 
 شود
تدوین خط مشی ھای مصرف صحیح داروھای مھم و شایع ،کاھش -۱۸

 اشتباھات تجویز داروھا و عوارض جانبی ناخواستھ
تنظیم ،پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از -۱۹

 داروھا
یا ھریک از بخش ھا  داروخانھتدوین لیست داروھای ضروری کھ باید در -۲۰

 بیمارستان موجود باشد
 تھیھ فھرستی ازداروھای پرخطر یا داروھایی با احتمال خطر باال-۲۱
تھیھ فرآیند برای تعیین، تصویب و تھیھ داروھایی کھ جزو فرموالری -۲۲

 بیمارستانی نیستند
 ترویج شیوه ھای علمی درمان و دارو درسطح بیمارستان-۲۳
و نظارت بر نحوه تامین تجھیزات و ملزومات پزشکی مصرفی  پیش بینی-۲۴

 نظارت بر نحوه استفاده از وسائل، نگھداری و تعمیر تجھیزات پزشکی
آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیییح و ایمنی و نگھداری تجھیزات -۲۵

 پزشکی و بیمارستانی
ب برای انتخاب داروھای موثر، ایمن، با کیفیت باال و با قیمت مناس-۲۶

 دارونامھ ی بیمارستان
اصالح روند تجویز و مصرف دارو شامل استفاده از داروھای آنتی -۲۷

 میکروبیال
 مدیریت مقاومت ھای میکروبی-۲۸
 بھبود کیفیت مراقبت بیمار و پیامدھای حاصلھ-۲۹
 افزایش آگاھی بیماران و کارکنان-۳۰
 پزشکی کاھش واکنش ھای ناخواستھ ی دارویی و خطاھای دارو-۳۱
 بھبود مدیریت تھیھ و انبارگردانی دارو-۳۲
 کنترل و مدیریت توزیع دارو-۳۳



 

۲۵ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 

 اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکیکمیته 

 
 بیمارستان ریاست                رئیس کمیته              

 مسئول تجهیزات پزشکی کمیته دبیر  

 ماهیانه        کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 سوپروایزر آموزشی •
 پزشکیمسئول تجھیزات  •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 مسئول فنی داروخانھ •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

تصمیم گیري در خصوص خرید تجھیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی با -۱
 رعایت اولویت ھاي مرکز 

تجھیزات و ملزومات پزشکی غیر مصرفی نظارت بر نحوه ي تامین و تھیھ -۲
 با کیفیت با توجھ بھ رعایت ضوابط مربوطھ

تصمیم در خصوص برگزاري جلسات آموزشی در خصوص نحوه ي کار با -۳
 تجھیزات پزشکی بھ منظور ایمنی بیمار وکاربر و کاھش ھزینھ ھا

 تصمیم گیري در خصوص نظارت بر نحوه ي نگھداري تجھیزات پزشکی -۳
م گیري روش ھاي کاھش زمان خواب تجھیزات پزشکی و کاھش تصمی-۴

 ھزینھ ھاي تعمیرات 
 پیش بینی و ارائھ برنامھ براي تھیھ ابزار یدکی دستگاه ھا -۵
ایجاد ھماھنگی و شرایط مطلوب در زمینھ ي ھمکاري ھاي مستمر بین -۶

 کادر درمان و داروي بیمارستان با مدیریت / ھمکاران اداري و خدماتی
رسیدگی بھ کمبود ھا، کاستی ھا و مشکالت درمان و دارو در بیمارستان و -۷

 ارائھ راه حل ھاي مناسب 
 بررسی شاخص ھاي مربوط بھ تجھیزات پزشکی و داروخانھ-۸
 تجزیھ و تحلیل شاخص ھای عملکردی  کمیتھ با حضور مسئولین مربوطھ-۹

 ت مربوط بھ کمیتھدریافت و ثبت نظرات مختلف شامل پیشنھادات و انتقادا-۱۰
 



 

۲۶ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 کمیته طب انتقال خون

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

 بانک خون  مسئول  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا ٧٠ مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي

 بیمارستانداخلی مدیر  •

 پژوھشی و آموزشی معاون •

 مدیر خدمات پرستاری •

 سوپروایزر آموزشی •

 مسئول فنی/ایمنی •

 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •

 مسئول بانک خون بیمارستان •

 مسئول فنی آزمایشگاه •

 سرپرستار بخش ھای تاالسمی، اتاق عمل، اورژانس و جراحی •
 وسایر بخش ھا برحسب لزوم 

سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •
 گردند.

 



 

۲۷ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

ھمھ عوارض ناخواستھ انتقال خون و فرآورده ھا خونی، ثبت شده و بھ -۱
 کمیتھ طب انتقال خون بیمارستانی گزارش شود.

ترویج برنامھ کار و چگونگی اجرای دستورالعمل ھای مربوطھ کھ توسط -۲
 گیرد. سازمان انتقال خون در اختیار واحد ھای درمانی قرار می

بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون در بیمارستان از نظر علت مصرف، -۳
مقدار و نتیجھ ھردو موارد و توصیھ ھای الزم بھ پزشکان در مواردیکھ انتقال 

 خون الزامی نبوده است.

تشکیل جلسات علمی بھ منظور آموزش کارکنان مرتبط بیمارستان در مورد -۴
 طب انتقال خون.

مواردی کھ عارضھ ای در اثر تزریق خون بھ وجود آمده وو  رسیدگی بھ-۵
 اتخاذ تدابیری جھت جلوگیری از تکرار آن بھ کمک سازمان انتقال خون

 نظارت بر نحوه حمل و نقل، نگھداری، خون و فرآورده ھای خونی-۶

 نظارت بر گرم و ذوب نمودن و تزریق خون و فرآورده ھای خونی-۷

 طب انتقال خون در اعتباربخشیاجرای دستورالعمل ھای -۸

 بررسی عوارض ناخواستھ انتقال خون و فرآورده ھای خونی در بیمارستان-۹

 تصویب و اجرای مداخالت کاھش دھنده عوارض انتقال خون-۱۰

 ارتقای سطح دانش و آگاھی کارکنان در زمینھ طب انتقال خون-۱۱



 

۲۸ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احیاء نوزادکمیته 
 بیمارستان ریاست کمیتهرئیس 

 NICUمسئول بخش  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان(رئیس کمیتھ) •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی بیمار      •
 فنی/ایمنی مسئول  •
 مدیرخدمات پرستاری                              •
 پزشک معالج متوفی •
                       اطفالمسئول اورژانس  •
 مسئول اتاق عمل •
 مسئول بخش اطفال و زنان          •
 تخصص اطفالم •

 سوپروایزر آموزشی
 متخصص بیھوشی •
   ھا کمیتھ مسئول و کیفیت بھبود و اعتباربخشی مسئول •
 متخصص زنان و زایمان •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 اجراي استانداردھاي احیاي نوزاد-۱
 پیگیري تامین تجھیزات و رفع کمبودھا در زمینھ احیاي نوزاد-۲
 برنامھ ریزي براي تشکیل تیم و اجرا صحیح احیاء نوزاد-۳
 برنامھ ریزي براي کاھش موارد مرگ و میر نوزادان-۴
 برنامھ ریزي جھت کاھش عوارض ایجادشده براي نوزادان-۵
  برنامھ ریزي جھت پیشگیري از خطاھا در درمان نوزادان-۶
 موفق و ناموفقCPRارائھ آمار -۷



 

۲۹ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 ونسوج کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی
  بیمارستان ریاست                           رئیس کمیته              

  بخش مسئول کمیته دبیر  

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 اعضا کل%  70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس • کمیته اعضاي

 بیمارستان مدیر •

 معاون آموزشی و پژوهشی •

 پرستاري مدیرخدمات •

 ها کمیته کیفیت و مسئول بهبود و اعتباربخشی مسئول •

 آموزشی سوپروایزر •

 ایمنی کننده هماهنگ کارشناس •

 برحسب مورد بیمارستان متخصصین و پزشکان از تعدادي •

یک نفر از پزشکان متخصص به عنوان آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط  •

 مرتبط

 کمیته دعوت می گردند.سایر اعضا متناسب با دستور جلسه توسط دبیر  •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 منتظره غیر میر و مرگ موارد ویژه به میر و مرگ موارد همه بررسی •
  قانونی موارد پیگیري  و عوارض اي دوره بررسی •
 
  دانشگاه به محرمانه بطور ارسال براي کارشناسی گزارشات تهیه •
  بیمارستان اختیارات حدود در است افتاده اتفاق تقصیر یا قصور مواردي که با برخورد •
  بیمارستان در میر و مرگ عوارض کاهش منظور به تدابیر اتخاذ •
علت مرگ روشن نمی اصلی منتهی به مرگ و میر به ویژه در مواردیکه  علل بررسی •

 .قانونی اقتضا می نماید باشد و یا دالیل 
 شود می بیمار به آسیب یا و مرگ به منجر که انسانی خطاي روندهاي شناسایی •

    گزارش تمامی بیماري ها در صورت نیاز(با توجه به مقررات وزارت بهداشت) •
  انسانی نیروي خطاي از ناشی مرگ هاي از پیشگیري کمیته تجربیات به توجه با •
 تهیه جهت گزارش و هستند زا آسیب که پزشکی تجهیزات کمبودهاي شناسایی •

 نظر مورد تجهیزات

کنفرانس هاي مرتبط با بیماري هاي سرطان،مورتالیته،موربیدیتی و مرتبط برگزاري  •
 با موضوعات  کمیته در بیمارستان

 گزارش موارد بیماري سرطان و کلیه بیماریهایی که باید گزارش شوند •

بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماري هایی که با نمونه برداري بافتی به  •
 شوندتشخیص قطعی منتهی می 

هدایت فعالیت هاي درمانی و به ویژه اعمال جراحی از نظر انطباق با اندیکاسیون  •
صحیح و مکفی بوده و اندازه برداشت نسوج در زمان اعمال جراحی (کمتر یا زیاد 

 نبودن ازمقدار درمانی مورد نیاز)



 

۳۰ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۳۱ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهه 59تا  1کاهش مرگ و میر کودکان کمیته 

 بیمارستان ریاست                رئیس کمیته              

  کمیته دبیر  

 ماهیانه        کمیته برگزاري توالی

 تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 مصوبات

 % کل اعضا 70

 کمیته اعضاي
 ریاست بیمارستان  •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 عمومی امور اداره رئیس   •
 ول فنی بیمارستان ئمس •
 مدیر خدمات پرستاری  •
 سوپروایزرآموزشی •
 سرپرستار بخش کودکان  •
 یس بخش كودكان یایک نفر متخصص كودكانئر •
 ماھھ بیمارستان ۵۹تا  ۱ل بررسی مرگ كودكان ئوکارشناس مس •
 مسئول کمیتھ ھا و  مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 مسئول فنی/ ایمنی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی بیمار •
ا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می سایر اعض •

 گردند.

 

 وظایف شرح و اهداف

 کمیته

 

برگزاری جلسات کمیتھ بھ صورت فعال و پویا ھمراه با تدوین مصوبات و -۱
 مداخالت موثر در راستای کاھش موارد مرگ و میر این گروه سنی 

بحث و بررسي لیست پیشنھادی مداخالت استخراج شده از بررسی پرونده -۲
 کودک متوفی و اطالعات بدست آمده از پرسشنامھ ھا 

 مصوب کردن مداخالت بر اساس اطالعات بدست آمده -۴
 تعیین بخش یا سطح مداخلھ كننده و سقف زماني براي اجراي مداخلھ -۵
 ده.ابالغ اجرای مداخلھ بھ سطح تعیین ش-۶
تعیین مسئولین پیگیری و نظارت بر نحوه اجراي مداخالت تصویب شده در -۷

 کمیتھ
ارائھ پیشنھاد مداخالت تصویب شده در کمیتھ بھ سایر سطوح خارج -۸

بیمارستان( معاونت درمان و كمیتھ شھرستاني كاھش مرگ و میر براي 
 اجراي مداخالت تصویب شده در سطح شھرستان) 

 مصوبات توسط واحد بھبود کیفیت         نظارت بر پیگیری-۹



 

۳۲ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرگ و میر پري ناتالکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 ریاست بیمارستان  •
 بیمارستان  داخلی مدیر •
 امور عمومی رئیس اداره •
 ول فنی بیمارستان ئمس •
 مدیر خدمات پرستاری  •
 سوپروایزرآموزشی •
 سرپرستار بخش کودکان  •
 س بخش كودكان یایک نفر متخصص كودكانئیر •
 ماھھ بیمارستان ۵۹تا  ۱ل بررسی مرگ كودكان ئوکارشناس مس •
 ھا کمیتھ مسئول  و کیفیت بھبود و اعتباربخشی مسئول •
 مسئول فنی/ ایمنی •
 ھماھنگ کننده ایمنی بیمارکارشناس  •
 کارشناس مامایی •
 کارشناس زایشگاه •
 متخصص زنان •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

بحث و بررسی لیست پیشنھادي مداخلھ ھاي مرگ پریناتال، استخراج شده -۱
 از
 برحسب وزن و علل مرگنتایج بررسی و جدول نرخ مرگ -۲
 مصوب کردن مداخلھ ھا براساس اطالعات بدست آمده در بیمارستان-۳
 تعیین بخش یا سطح مداخلھ کننده و سقف زمانی براي اجراي مداخلھ-۴
 ابالغ اجراي مداخلھ بھ سطح تعیین شده-۵
تعیین مسئولین اجراي پایش و ارزیابی بر چگونگی اجراي مداخلھ ھاي -۶

 بیمارستان تصویب شده در
ارائھ پیشنھاد بھ کمیتھ شھرستانی کاھش مرگ ومیر برای اجرای مداخلھ -۷

 ھا تصویب شده در سطح شھرستان



 

۳۳ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 
 
 
 
 

 کمیته مرگ مادر

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي

 بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•

 پرستاري خدمات مدیر•

 آموزشی سوپروایزر•

 ایمنی/فنی مسئول•

 ایمنی کننده هماهنگ کارشناس•

 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر•

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 ریاست شبکھ، مدیر حضور با وقت اسرع در جلسھ تشکیل پیگیری1.
 متوفی مادر معالج پزشکان بیمارستان،

 زایمان بخش در باردار مادران تریاژ روند اجرایی روش و مشی خط بررسی 2.

 مادر ھای مراقبت با مرتبط کارکنان استاندارد آموزش ریزی برنامھ 3.

 دستورالعمل رعایت زمینھ در کارکنان عملکرد بر منظم و مستمر نظارت 4.
 باردار مادر از مراقبت ھای
 بھ ھا ارزیابی انجام در استان و شھرستان بھداشت مرکز با ھمکاری 5.

 پرخطر بیماران کردن اداره خصوص
 ارائھ جھت کھ ملزوماتی و دارو بھ ھا بیمارستان تدارک و تجھیز بررسی 6.

 است الزم ھا فوریت
 گیری تصمیم در تأخیر از جلوگیری و موقع بھ شناسایی بر نظارت و بررسی 7.

 پرخطر موارد ارجاع و



 

۳۴ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 کمیته تخصصی سزارین

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

 مامامسئول بلوك زایمان • کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستانرئیس  • کمیته اعضاي

 ( مسئول فنی/ایمنی)بیمارستانداخلی مدیر  •

 مدیر خدمات پرستاری •

 ها کمیته کیفیت و مسئول بهبود و اعتباربخشی مسئول •
 مدیر گروه زنان  •
 دونفر از متخصصین زنان  •
 مامامسئول بلوک زایمان •
 مسئول واحد اقتصاد درمان  •
 سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می •

 گردند.

 

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

بھ بررسی واعالم نظر در خصوص اندیکاسیون سزارین الکتیو درمادران 
سزارین باراول کھ از مطب متخصصین زنان ارجاع شده اند می 

باشد.وھمچنین موظف است کلیھ پرونده ھای سزارین نخست زا راپس از 
سزارین ، از نظر مستندات مرتبط با اورژانس بودن اندیکاسیون سزارین 

صورت عدم تایید مستندات ، قسمتی از ھزینھ ، مطابق با بررسی نماید ودر
دستورالعمل ھای موجود ، از بیمار اخذ خواھد شد .درصورتی کھ ھیچ 

اندیکاسیون علمی برای سزارین وجود نداشتھ باشد وسزارین بھ درخواست 
مادر باشد پزشک معالج می بایست با درنظر گرفتن تعدادسزارین ھای 

تورالعمل ھای وزارتخانھ ، علت راسزارین بھ مجاز در چھار چوب دس
درخواست مادر ثبت نماید و ودر صورت عدم ھمکاری متخصصین زنان 
اعم از ضریب کا ، ھیئت علمی ، قراردادی و... درخصوص رعایت مفاد 
دستورالعمل ھای وزارت بھداشت ودرمان وکاھش میزان سزارین ھای 

د متخصص فوق از تذکر کتبی نخست زا وبار اول خود ، بیمارستان درمور
                                                                   تاکسر از کارانھ ولغو قراردادو... تصمیم گیری خواھد کرد .                                                                      
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

  ایمنی بیمارکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي
 رئیس بیمارستان •
 بیمارستانداخلی مدیر  •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 مدیر خدمات پرستاری •
 مسئول بھبود کیفیت واعتباربخشی •
 سوپروایزر آموزشی •
 مسئول فنی/ایمنی •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 یرکمیتھدب •
سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می  •

 گردند.
 

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 
تدوین کمیتھ مدیریت خطر و ایمنی بیمار و ھماھنگی برای اضافھ شدن بھ -۱

 کمیتھ ھای بیمارستانی
 تشکیل جلسات کمیتھ مدیریت خطر و ایمنید بیمار و تدوین صورت جلسھ -۲
 فرھنگ سازی و زمینھ سازی در زمینھ مدیریت خطر و ایمنی بیمار-۳
 شناسایی خطرات بھ صورت پیشگیرانھ-۴
 خطرات و مشکالت بھ وجود آمده RCA تحلیل ریشھ ای وقایع -۵
 ایجاد سیستم  گزارش وقوع خطاھای پزشکی-۶
 استقرار نظام ارزیابی و کاھش ،حذف،انتقال خطرات از طریق: -۷
 S9راه حل ایمنی بیمار  ۹تدوین مجموعھ خط مشی -۸
 ارزیابی ارتقای ایمنی جراحی-۹

 تدوین دستورالعمل جھت جداسازی و تفکیک پسماندھا-۱۰
 CPRایجاد نظام -۱۱
ھای  فعال سازی کمیتھ منترل عفونت ھای بیمارستانی و کنترل عفونت-۱۲

 بیمارستانی مطابق با راھنمای کشور
تدوین دستورالعمل ھای مدون جھت کالبیراسیون ، نگھداری و پشتیبانی -۱۳

 تجھیزات پزشکی
 

 ایجاد نظام یادگیری و بھ اشتراک گذاری درس ھای آموختھ شده-۱۴
توسط بیمارستان بھ منظور تثبیت اھمیت مدیریت  WALK ROUNDایجاد -۱۵

 خطر و ایمنی 
 تھیھ گزارش عملکرد و ارائھ بھ مسئولین مربوطھ-۱۶
 مشارکت در تدوین برنامھ استراتزیک بیمارستان -۱۷
 ھماھنگی برنامھ ایمنی با مدیریت ارشد بیمارستان-۱۸
طراحی و برگزاری دوره ھای آموزشی بھ منظور ارتقاء درک و بصیرت -۱۹

 ایمنی بیمار کارکنان از استانداردھای الزامی بیمارستان ھای دوستداد
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدوین اجرا و بازنگری برنامھ ایمنی بیمار در بیمارستان بھ منظور -۲۰
دستیابی بھ سطح یک استانداردھای بیمارستان  ھای  دوستدار ایمنی بیمار با 

 ھمکاری ذی نفعان
شرکت و ھکاری فعاالنھ در تدوین خط مشی ھا و روش ھای اجرایی در -۲۱

 دمات بھینھسازمان بھ منظور اشاعھ ارائھ خ
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 کمیتھ زخم

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس • کمیته اعضاي
 ایمنی)/فنی بیمارستان( مسئول داخلی مدیر •
 پژوهشی و آموزشی معاون •
 پرستاري خدمات مدیر •
 آموزشی سوپروایزر •
 ایمنی کننده هماهنگ کارشناس •
 مسئول کمیته ها و مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت •
 سوپروایزر کنترل عفونت •
 دو نفر کارشناس متخصص زخم •
 یک نفر پزشک متخصص عفونی •
 یک نفر پزشک متخصص داراي گواهی معتبر •
 می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر •

 .گردند
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 

 کمیتھ وظایف شرح و اھداف

 

 کنترل و پیشگیري اولیه،اقدامات ارزیابی اجراي حسن بر نظارت .1
 فشاري زخم

 کارشناس و ایمنی مسئول ،کارشناس پرستاري دفتر با همکاري .2
 کنترل ، ،پیشگیري شناخت آموزش هاي دربرنامه عفونت کنترل

 فشاري هاي اززخم ومراقبت
 مسئول رابط به ارائه جهت بیمارستان فشاري زخم آمار ماهانه ارائه .3

 دانشگاه پرستاري اداره زخم
 دبیر توسط) وکیوم -نوین پانسمان( نیاز مورد تجهیزات برآورد .4

 کمیته
 HIS درسیستم پانسمانها ثبت .5
 زخم کلینیک اداري وکارهاي مصوبات پیگیري .6
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

  

 کمیته استروك

 بیمارستان ریاست کمیتهرئیس 

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي

 بیمارستانداخلی مدیر  •

 پژوهشی و آموزشی معاون •

 مدیر خدمات پرستاري •

 سوپروایزر آموزشی •

 مسئول فنی/ایمنی •

 کننده ایمنیکارشناس هماهنگ  •

 سایر اعضا متناسب با دستور جلسه توسط دبیر کمیته دعوت می گردند. •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 کمیته آموزش سالمت

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي
 بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•
 پرستاري خدمات مدیر•
 آموزش سوپروایزر•

 ایمنی کننده هماهنگ کارشناس•
 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر•

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

اساس استاندارھای تدوین ،اجرا و توسعھ خط مشی و روش ھا: بر  .۱
 قانونی و حسابرسی کیفی در جھت خدمات آموزشی بھ بیمار

 ایجاد بخش خدمات مدیریتی جھت آموزش بھ بیمار .۲
 )تخصیص بودجھ (تدارک منابع مالی جھت خدمات آموزش بھ بیمار  .۳
 فراھم کردن ابزارھای آموزش جھت کیفیت باالتر آموزش بھ بیمار .۴
 بھ بیمارایجاد ھماھنگی در خدمات آموزشی  .۵
فراھم کردن مشاوره و راھنمایی جھت افراد گروه ھا جھت رسیدن   .۶

 بھ اھداف آموزش بھ بیمار از متخصصین آموزش
پرسنل جھت دستیابی بھ اھداف آموزش  تربیت و آموزش مداوم .۷

 بیمار
بررسی نیازھای آموزشی مسوولین آموزش بھ بیمار (پرستاران) و  .۸

 رفع موانع موجود
 ) گروه ھای یاد گیرنده(زش جھت جمعیت ھدف توسعھ برنامھ آمو .۹

شناسایی نیازھای آموزش بیماران توسط گرد آوری اطالعات و  .۱۰
 تجزیھ و تحلیل آن

  سازماندھی و توسعھ برنامھ آموزشی با کوشش متخصصین مختلف .۱۱
توسعھ اھداف اختصاصی ، جزئی ، محتوی و استراتژی اجرایی  .۱۲

 جھت ھر برنامھ آموزشی
 ات اموزش بھ بیمارھدایت اجرایی خدم .۱۳
 خودارزیابی خدمات آموزش بھ بیمار .۱۴
پایش و خودارزیابی و بازبینی برنامھ ھا و فعالیت ھای آموزشی بھ  .۱۵

 بیمار
 حمایت از توسعھ خدمات آموزشی بھ بیمار .۱۶
 (….ارزیابی نیازھا و سواالت بیماران در زمینھ سالمتی و  .۱۷

 )نیازسنجی
 تعیین الویت ھای آموزشی بیماران .۱۸
اھداف و محتوای برنامھ بر اساس نیاز سنجی انجام طراحی  .۱۹

 شده
 تھیھ رسانھ ھای آموزشی .۲۰
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 تھیھ محتوای آموزشی جھت آموزش دھندگان .۲۱
 آشنا سازی آموزش دھندگان با مباحث فوق .۲۲
 بھ صورت گروھی یا فردی اجرای برنامھ آموزشی .۲۳
 ثبت آموزش در فرم مربوطھ .۲۴
 و نظارت بر آموزش ھا  ارزشیابی فرایند آموزش .۲۵
 فعال بودن برد آموزش بیمار .۲۶
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و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 کمیته تیم مدیریت اجرایی

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا ٧٠ مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 رئیس بیمارستان • کمیته اعضاي

 بیمارستانداخلی مدیر  •

 پژوهشی و آموزشی معاون •

 خدمات پرستاری مدیر •

 سوپروایزر آموزشی •

 مسئول فنیایمنی •

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی •

 سایر اعضا متناسب با دستور جلسه توسط دبیر کمیته دعوت می گردند. •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 تدوین نھایی برنامھ استراتژیک بیمارستان .۱
 بازنگری برنامھ استراتژیک بیمارستان .۲
بیمارستان جھت ھدایت کلیھ اقدامات بیمارستان در نشر رسالت  .۳

 راستای رسالت
 تعیین سطح ایمنی بیمار در قالب برنامھ عملیاتی .۴
تخصیص منابع بھ بخش ھا و واحدھای مختلف بیمارستان بھ منظور  .۵

 دستیابی بھ اھداف استراتژیک
تجزیھ و تحلیل گزارش پیشرفت برنامھ عملیاتی و پایش ھای انجام  .۶

 یری مداخالت اصالحیشده و پیگ
نظارت بر اجرای صحیح برنامھ عملیاتی جھت بھبود کیفیت ارائھ  .۷

 خدمات و ایمنی بیمار
کسب اطمینان از انجام اقدامات الزم در خصوص گزارش ھای  .۸

 ارزیابی و یا سازمان ھای قانون گذار از جملھ اعتبار بخشی
 مشارکت در تدوین برنامھ بھبود کیفیت و ایمنی بیمار .۹

 ت بر تعیین و تحلیل شاخص ھای کلیدی بیمارستاننظار .۱۰
کسب اطمینان از انجام اقدامات مصوب در جلسات تیم مدیریت  .۱۱

 اجرایی
 برنامھ ریزی در خصوص بازدیدھای منظم مدیریتی ایمنی بیمار .۱۲

 تعیین مسئول ایمنی بیمار و فرد پاسخگوی ایمنی بیمار



 

۴۳ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 
 

 
 
 

 تغذیهکمیته 
 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 کمیته اعضاي             
 رئیس بیمارستان •
 بیمارستان داخلی مدیر •
 پژوھشی و آموزشی معاون •
 رئیس اداره امور عمومی •
 پرستاري خدمات مدیر •
 مسئول کمیتھ ھا و مسئول اعتباربخشی و بھبود کیفیت •
 سوپروایزر آموزشی •
 تغذیھواحد  مسئول  •
 کارشناس تغذیھ  •
 مسئول بھداشت محیط •
 کارشناس ھماھنگ کننده ایمنی •
 سایر اعضا متناسب با دستور جلسھ توسط دبیر کمیتھ دعوت می گردند. •

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

آماده از منابع  تھیھ برنامھ منسجم براي تھیھ مواد اولیھ غذائی یا غذاھاي-۱
بودجھ و سایر مقررات بیمارستان،  استاندارد و با تضمین کیفیت، در چارچوب

نظارت بر حمل بھداشتی مواد غذائی و نگھداري این مواد بھ شیوه ھاي -۲
 بھداشتی در محلھا و درجھ حرارت مطمئن.

و نظارت مستمر بر نحوه تھیھ، آماده سازي، طبخ، نگھداري، انتقال و توزیع -۳
 پذیرایی مواد غذائی در بیمارستان 

 اعمال برنامھ ھاي کنترل کیفی غذا -۴
کمک بھ تھیھ برنامھ غذائی روزانھ بیماران، بویژه بیماران مصرف کننده -۵

غذاھاي رژیمی، بھ صورتی کھ کالري روزانھ مورد نیاز بھ بھترین وجھ تامین 
 گردد. اعمال تنوع غذائی بر حسب فصول سال

 رضایت بیماران از کیفیت غذاارزیابی -۷
موازین بھداشت  رعایت آموزش کارکنان بخش تغذیھ بھ منظور -۸

فردی،بھداشت محیط،مقررات غذایی و دستورالعمل بھداشتکار در آشپزخانھ و 
 سایر اماکن بیمارستان

نظارت برتعویض بھ موقع وسایل پخت ،ظروف مسعمل و سایر اماکن -۹
 بیمارستان.

 محور مدیریت غذاییدر  اجرای سنجھ ھای اعتباربخشی -۱۰
 پیشنھاد در جھت تھیھ غذای سالم و مناسب برای پرسنل-۱۱
 تھیھ گزارش سالیانھ از امور تغذیھ در بیمارستان-۱۳



 

۴۴ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 

 کمیته امور رفاهی و تشویقی و تنبیه

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا ٧٠ مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي

 .رئییس اداره امورعمومی

 بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•

 پرستاری خدمات مدیر•

 .مسئول بهبودکیفیت واعتباربخشی

 مسئول روابط عمومی 

 مسئول امور رفاهی

 مسئول حراست

 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر•

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 كاركنان ھمھ استفاده جھت مناسب بستر آوردن فراھم و ریزي برنامھ-۱
  رفاھي امور براي ادارات سایر با تعامل و بیمارستان امكانات ازكلیھ-۲ 
 از ایشان ھاي خانواده و كاركنان استفاده جھت الزم تسھیالت نمودن فراھم-۳
  ھزینھ حداقل با درماني و بھداشتي ، پزشكي امكاناتارائھ برنامھ -۴
 بیمارستان در رفاھي خدمات جامع نظام تدوین-۵
 ضروري وام صندوق توسعھ-۶
 ویقی وتنبیھ پرسنلیوتایید موارد تش بررسی-۷



 

۴۵ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 

 کمیته انطباق اداری

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا ٧٠ مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي

 بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•

 پرستاری خدمات مدیر•

 مسئول بهبودکیفیت واعتباربخشی•

 .مسئول واحد آموزش

 رسیدگی به شکایات.مسئول واحد 

 .روحانی بیمارستان

 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر• •
 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 بھبود کاربرد موازین شرعی در چارچوب قانون و بررسی طرح ھای ذیربط-۱
در نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین نامھ و دستورالعمل ھایی کھ -۲

 این رابطھ توسط شرا تدوین می شود.
انجام امور فرھنگی مرتبط با اجرای این آیین نامھ از طریق دستگاه ھای -۳

 فرھنگی و سایر مراجع ذیربط.
 



 

۴۶ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 
 

 کمیته تخصیص خرید

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا ٧٠ مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي

  بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•

 .مسئول تدارکات

 مسئول بهبودکیفیت واعتباربخشی٠

 .مسئول تجهیزات پزشکی

 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر•

 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

 مقام مافوقبھ  م بھای قبل ازخرید اجناس و گزارش آن استعال-۱
 دریافت درخواست ھای خرید کھ از سوی مقام مافوق ارجاع گردیده است-۲
 ن ترین قیمتییخرید اجناس مورد تایید با باالترین کیفیت و پا-۳
تھیھ و تنظیم صورت جلسھ ھای مربوط بھ ترخیص کاال و ارائھ آن بھ اداره -۴

 متبوع
نظارت برکلیھ امور مربوط بھ کارپرداز واحد متبوع و راھنمایی کارکنان -۵

 تحت سرپرستی
 مصرفی)–سیاست ھای کالن خرید بیمارستان (سرمایھ ای -۶



 

۴۷ 
 

 
 

 

و خدمات بهداشتی  پزشکی علوم دانشگاه

 بوشهر درمانی

 
 

 آیین نامه کمیته هاي بیمارستانی

  
 
 

 شهداي درمانی آموزشی مرکز

 بوشهر فارس خلیج

 

 کمیته انتصابات و نقل و انتقاالت

 بیمارستان ریاست رئیس کمیته

  کمیته دبیر

 ماهیانه کمیته برگزاري توالی

 % کل اعضا 70 مصوبات تصویب جهت کنندگان شرکت تعداد

 بیمارستان رئیس• کمیته اعضاي

 بیمارستان داخلی مدیر•

 پژوهشی و آموزشی معاون•

 مسئول کارگزینی.

 .مسئول حراست

 واعتباربخشیمسئول بهبودکیفیت •

 .گردند می دعوت کمیته دبیر توسط جلسه دستور با متناسب اعضا سایر•
 

 کمیته وظایف شرح و اهداف

 

چارچوب ھای نقل وانتقاالت کارکنان در  انجام امور مربوط بھ درخواست-
 ودستورالعمل مورد عمل متبوع بخشنامھ ھای ابالغی وزارت

بندی، بررسی و کنترل مدارک و مستندات متقاضیان بھ منظور طرح در  جمع-
 کمیتھ نقل و انتقاالت دانشگاه

  مامور و یا انتقالیصدور احکام پرسنلی کارکنان  کنترل و-
مل عانجام امور مربوط بھ ماموریت آموزشی کارکنان بر اساس دستور ال-

 اجرایی آیین نامھ اداری استخدامی کارکنان 
انجام مکاتبات الزم با واحدھای تابعھ و معاونتھای دانشگاه در ارتباط با -

متی دتقاضاھای جابجایی در داخل شھرستان و صدور ابالغ ھای تعیین محل خ
 کارکنان در موارد مورد لزوم.

بررسی تقاضاھایی کھ مدارک کامل دارند (مبداء ، مقصد، و معاونت مربوطھ) -
شوری از جھت انتقال، مأموریت یا تمدید مأموریت در سطح استان یا سطح ک

 لحاظ نیروی انسانی
 ثبت اطالعات در سامانھ نقل و انتقاالت توسط پرسنل متقاضی-


