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 «کمیته بهداشت محیط»

 اهداف کمیته:

 ماری،بی ایجاد طریق از میتوانند که بیرونی( است و داخلی )محیط انسانی زیست محیط از عواملی کنترل نظارت و

. باشند داشته جامعه سالمت و کارکنان، بیماران روانی روحی، جسمی، سالمت بر سوء تاثیر ناراحتی، رنجش و یا ناتوانی

 پسماند، غذایی، مواد و آب به مربوط بهداشتی ای مقرراتاجر عدم از ناشی بیمارستان در سالمت مخاطرات عمده

 از بسیاری. قرار میدهد مخاطرات معرض در را جامعه نهایت در و کارکنان کنندگان، مالقات بیماران، تمامی فاضالب،

 وادِم بهداشت هوا، آب، کیفیت شامل مذکور عوامل. دارند عفونت های بیمارستانی در مستقیم تأثیر محیطی عوامل

 شویخانهرخت استریلیزاسیون، فرایندهای تسهیالت، بخشها، طراحی همچنین. هستند پسماندهای بیمارستانی غذایی،

 تنها هن محیط، بهداشت موازین و اصول رعایت. دارند عفونتهای بیمارستانی از پیشگیری در بسزایی نقش نظافت و

 اجرای با. بود خواهد روانی جسمی و رفاه تامین کننده هبلک است، بیمارستانی عفونت های تمرکز کانون کننده کنترل

 برقراری با و داد کاهش را بهداشتی مشکالت از ناشی تهدیدهای میتوان بیمارستان ها در محیط بهداشت برنامه

ار کمیته بهداشت محیط با رویکرد ترویج ک. نمود حاصل اطمینان خدمات کیفیت ارتقاء به نسبت فرایندهای بهداشتی،

 .اعتباربخشی نظارت دارد استانداردهای وهی و استفاده از خرد جمعی بر اجرایگر

 : ایف کمیتهوظ

 اعتباربخشی اجرای دستورالعمل های بهداشت محیط در .1

 نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان .2

 نظافت کارکنان  نظارت بر بهداشت فردی و .3

 دفع بهداشتی زباله ها نحوه جداسازی و نظارت بر .4

 کارکنان  پرسنل و به پرستاران و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها ،شتآموزش بهدا .5

 بهداشتی پارچه، توزیع صحیح و ذخیره سازی و شستشو، نظارت براجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، .6

 ......ملحفه، البسه، گان ، شان و

 غیرعفونی  تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از نظارت بر .7

 شوینده توسط پرسنل مربوطه و ضدعفونی کننده و مواد از به مقدارمجاز فاده صحیح ونظارت برنحوه است .8

 های الزم به ایشان  ارائه آموزش

 نظارت بر امور بهداشتی مربوط به نگهداری، تهیه و توزیع مواد غذایی .9
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 اعضای دائم کمیته:

 :یاست رتبط با کمیته که از سوی رمدیر بیمارستان/ یکی از پزشکان متخصص م رئیس بیمارستان/ رئیس کمیته

 شود. بیمارستان با اختیار تام انتخاب می

 :یکی از اعضای ثابت کمیته که فعالیت کاری ایشان مرتبط با کمیته است از سوی ریاست  دبیر کمیته

 شود. بیمارستان انتخاب می

 سئول فنی/ایمنی بیمارستانم 

  معاون درمان 

 معاون آموزشی 

 مدیر داخلی بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری/ در صورت نبودن ایشان یکی از سوپروایزرها 

 مدیر بهبود کیفیت/کارشناس بهبود کیفیت 

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: )در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران 

 پزشک متخصص مرتبط با کمیته 

  حداقل یک نفر از پزشکان داخلی یا عفونی 

 مایشگاه بالینیسرپرست بخش آز 

 کارشناس کنترل عفونت 

 سرپرست خدمات عمومی بیمارستان 

 اعضای موقت کمیته:

 )کارکنان بیمارستان و پزشکان بیمارستان در صورت وجود دستور کار مرتبط)بدون حق رای 

 وظایف رئیس کمیته:

 هدایت و رهبری کمیته پیرامون دستور جلسه 

 تقسیم کار و تعیین وظایف اعضاء کمیته 

 ع بندی مصوبات کمیتهجم 

 تائید و ابالغ صورتجلسات 
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 وظایف دبیر کمیته:

 تهیه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیته 

 تهیه و ارسال دعوت نامه ها و پیگیری برگزاری جلسه 

 تهیه و ارسال صورتجلسات 

 گزارش حضور و غیاب به رئیس بیمارستان 

 پیگیری مصوبات کمیته ها و انجام اقدام اصالحی 

 مصوبات کمیته سبه درصد اجرای مصوبات در فرم جمع بندیمحا 

 ارسال فرم جمع بندی مصوبات به کمیته پایش و سنجش کیفیت 

 تدوین برنامه بهبود کیفیت و طرح در تیم مدیریت اجرایی جهت تصویب برنامه 

 جلسات:چگونگی تشکیل و رسمیت 

  .جلسات کمیته بصورت ماهانه تشکیل می شود 

 از زمان مقرر و بر حسب نیاز، دعوت از سایر متخصصین و کارشناسان برای شرکت در  تشکیل جلسه خارج

 جلسات و انجام امور محوله با نظر رئیس کمیته و تصویب ایشان بدون مانع می باشد.

 جلسات کمیته با حضور رئیس و دبیر و حداقل دو سوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد. 

 عضو بایستی سالیانه جلسات درصد 30 از بیش یا و متوالی جلسه سه از بیش ثابت اعضای غیبت درصورت 

 .شود جایگزین جدید

  .با تشخیص و تصویب کمیته میتوان از افراد خبره و موثر در جلسات استفاده کرد 

  حسب تشخیص و صالحدید، رئیس کمیته میتواند نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی مرتبط با اهداف

ظرات کارشناسی کارگروهها با صالحدید رئیس در جلسات رسمی کمیته قابل طرح کمیته اقدام نماید. ن

 خواهند بود. 

  تصمیمات کمیته با رای اکثریت مطلق) نصف بعالوه یک( اعضاء حاضر در جلسه معتبر است و با عنوان مصوبه

 جلسه اقدام اصالحی انجام خواهد شد.

 ابل اجرا خواهد بود، در مواردی که مصوبات نیازمند تامین مصوبات کمیته در حدود اختیارات قانونی مربوطه ق

منابع مالی، انسانی و ... باشد، برنامه بهبود کیفیت تدوین و جهت تصویب به تیم مدیریت اجرایی ارسال 

 خواهد شد.

  ساعت قبل بصورت کتبی به اعضاء ابالغ شود .  48دعوتنامه جلسه بایستی همراه با دستور جلسه حداقل 

 ساعت قبل باید بصورت تلفنی یا اتوماسیون اداری به آگاهی  24امه تشکیل جلسات فوق العاده حداقل دعوتن

 اعضاء برسد. 
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  :پیگیری و نظارت بر اجرای مصوباتنحوه 

  ،آخر هر جلسه مصوبات جلسه به امضاء حاضرین می رسد، دبیر کمیته پس از ویرایش نسخه دست نویس

یون جهت امضاء به رئیس کمیته ارسال نموده و نسخه دستنویس را به واحد صورتجلسه را از طریق اتوماس

 رئیس کمیته مصوبات جلسه را به مسئول اجرای مصوبات ابالغ می نماید.  .بهبود کیفیت ارسال می نماید

  دبیر کمیته اجرای مصوبات را پایش می کند و فرم جمع بندی مصوبات را در پایان هر فصل به کمیته پایش

 دهد. نجش کیفیت تحویل میو س

  کمیته پایش و سنجش کیفیت گزارش جمع بندی مصوبات را در تیم مدیریت اجرایی طرح نموده و مصوبات

 اجرا نشده، تحلیل و در صورت نیاز اقدام اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت تدوین می گردد.

 

اعضا کمیته  مدیریت اجرایی رسید و متعاقباً به تصویب تیماین آئین نامه در مورخ ........................... به 

 .ابالغ گردید

 تجربه بیمارستان  –منبع : پیش نویس راهنمای کمیته های بیمارستانی در الگوی اعتباربخشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


