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  موانع عدم گزارش دهی خطاهاي پزشکی و علل خطاهاي حادث شده 1

  طراحی مدل پیاده سازي گایدالین هاي بالینی بیمارستان بهلول 2

3 
ها و سونوگرافی هاي غیر  MRIن میزان تجویز غیر منطقی خدمات پاراکلینیکی در بیمارستا

  ضروري
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کودکان ) در بیمارستان (نبود رژیم غذایی وضعیت تغذیه گروههاي آسیب پذیر ( مادران و  

  )بیماران 	متفاوت بر اساس مشکالت
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 فرایندهاي کیفیت بهبود بر ها کمیته برگزاري تأثیر و	تحلیل میزان برگزاري کمیته هاي بیمارستان

  بیمارستانی
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  افزایش ایمنی در بیمارستان و تحلیل شاخص هاي ایمنی بیمارراهکارهاي  15

  ارزیابی عملکرد بالینی پرسنل بیمارستان عالمه بهلول به روش آسکی 16

  		تحلیل رضایت کارکنان (مستندات در امور اداري) 17

  خشونت علیه پرسنل درمان به ویژه در اورژانس ها 18
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20 
و راهکارهاي کاهش  1396میزان و نوع کسورات بر پرونده هاي بیمارستان عالمه بهلول در سال 

  آن

  	تعداد احیا نوزاد و روند آن  21

  مدیریت آموزشی در بیمارستان 22

  کیفیت خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان  23

  ارائه خدمت از پذیرش تا ترخیصفرآیند  24
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25 
میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده عمل جراحی و رضایت بستري از بیماران (عدم تکمیل فرم  

  رضایت آگاهانه )

  تحلیل وضعیت بهداشت دست (مستندات در واحد کنترل عفونت) 26

  دالیل سزارین در بیمارستان  27

  شاخص هاي بیمارستانی چالشهاي مربوط به عدم همکاري پزشکان در بهبود 28

  HISارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی 29

  	تحلیل استفاده از وسایل حفاظت فردي کارکنان (مستندات در کنترل عفونت) 30

  ارزیابی فرسودگی شغلی در پرسنل 31

  تحلیل مدت زمان انتظار بیمار در ویزیت و مشاوره اورژانس (مستندات در بهبود کیفیت) 32

  بازدید هاي ایمنی بیمار بر کاهش خطاهاي پزشکی در بیمارستانتأثیر  33

  تأثیر کار تیمی در بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی 34

  		دالیل مرگ پره ناتال (با توجه به آمارهاي موجود)  35

  عوامل ترك بیمارستان با رضایت شخصی  36

  ارتباط حوزه معاونت بهداشتی با بیمارستان 37

  فتار دانشجویان، پرستاران و پزشکانتحلیل میزان شکایات از ر 38

  عوامل مؤثر در کاهش زمان انتظار مراجعین پذیرش بستري و درمانگاه 39

  ممیزي بالینی در گروه هاي تشخیصی وابسته به هم 40
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  مدیریت پسماند 42

  ترخیص به بیماران قلبی (بر اساس بیشترین مورد اعزام)برنامه هاي آموزشی بعد  43

  )CCUعلل بستري هاي مجدد بیماران در مراکز آموزشی درمانی ( در بخش اطفال، در بخش  44

  برآورد هزینه تمام شده اعمال جراحی گلوبال در بیمارستان 44

  و قابلیت هاي آن HISمیزان توانایی کاربران جهت استفاده از  45
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  حقوق بیمار و جنبه هاي قانونی مرتبط با بیمار 47

  ارتباط ساختاري دانشکده هاي داراي آموزش بالینی با بیمارستان 48

  میزان سقط و مشکالت آن/  علل سقط هاي انجام شده در بیمارستان 49

  ب براي پیشگیري از زایمان زودرس در مادران( با توجه به افزایش تعداد پره ترم)راهکارهاي مناس 50

  میزان رعایت حقوق بیماران در حال احتضار و آگاهی هاي الزم در این زمینه 51
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  ارزیابی و ارتقاء کیفیت اطالعات در بیمارستان 52

  مطالعه هزینه اثر بخشی فناوري در بیمارستان 53

54 NIDCAP وزادمراقبت تکاملی ن  

  	مدت زمان ترخیص بیمار  55

  )mobile healthایجاد و ارزیابی سامانه هاي سالمت همراه  ( 56

  مجموعه داده هاي حداقل در حیطه هاي مختلف بیمارستان 57
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