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 «پزشکی تجهیزات و دارو درمان، کمیته»

 اهداف کمیته:

ه ب این کمیته به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی تامین دارو ، تجهیزات و لوازم مصرفی مناسب در زمان مناسب

تعداد مناسب و با تضمین کیفیت خدمات داروئی و تجهیزاتی در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی وجلوگیری 

 .از عوارض احتمالی و خطر و حفظ ایمنی بیماران و کارکنان تشکیل می گردد

 : ایف کمیتهوظ

 ی خود به خود متوقف شونده، داروهایی تدوین فهرستی از داروها تدوین فرموالری بیمارستانی و به روز رسانی آن

 .که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطالع داده شود

 پایش و ارزشیابی خط مشی  تنظیم،( تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع)آنتی بیوتیک ها

 بیمارستان در استفاده صحیح از داروها

  مشی ها و روشهایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواستهتدوین خط 

 تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد. 

 تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر باال 

  داروهایی که جزو فرموالری بیمارستانی نیستندتهیه فرآیندی برای تعیین، تصویب و تهیه. 

 ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان 

  پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی نظارت بر نحوه استفاده از وسائلف نگهداری

 و تعمیر تجهیزات پزشکی

 ی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانیموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنآ 

  بررسی و مطالعه در مورد میزان نیاز به انواع مواد غذایی)اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها( از نظر کمی و

 کیفی،در سطح بیمارستان

 چارچوب  یت، درتهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذائی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد و با تضمین کیف

بودجه و سایر مقررات بیمارستان ، نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذائی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی 

 در محلها و درجه حرارت مطمئن

 یی در بیمارستانتوزیع و پذیرایی مواد غذا نظارت مستمر بر نحوه تهیه،آماده سازی،طبخ،نگهداری،انتقال و. 

  های کنترل کیفی غذااعمال برنامه 

 نه صورتی که کالری روزاغذاهای رژیمی،به  مصرف کننده کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران،بویژه بیماران

 مورد نیاز

 به بهترین وجه تامین گردد.اعمال تنوع غذایی بر حسب فصول سال 
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 نظارت بر تهیه و استفاده صحیح و به جا از مواد و پودرهای Enteral feeding ای مورد نیاز جهت تغذیه و سرمه

 .منظور استفاده در بیمارانی که امکان استفاده از تغذیه عادی ندارند وریدی،به

 ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا 

  آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازین بهداشت فردی،بهداشت محیط، مقررات غذایی و

 .شپزخانه و سایر اماکن بیمارستاندستورالعمل بهداشت کار در آ

 نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت،ظروف مستعمل و غیربهداشتی 

 پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم و مناسب برای پرسنل 

 و عدم ابتال به بیماریهای واگیردار و مسری،برای  تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشمل بر گواهی صحت مزاج

 تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سالمت ایشانکلیه مأمورین امور 

 تهیه گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه در بیمارستان 

 اعضای دائم کمیته:

 :مرتبط با کمیته که از سوی ریاست  / یکی از پزشکانمدیر بیمارستان رئیس بیمارستان/ رئیس کمیته

 شود. اب میبیمارستان با اختیار تام انتخ

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

 شود. انتخاب می

 مسئول فنی/ایمنی بیمارستان 

 معاون درمان 

 معاون آموزشی 

 مدیر داخلی بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری  

 یمارستان/ رابط ارزشیابی بمسئول واحد بهبود کیفیت 

 حسب موضوع کارشناس تغذیه 

 مسئول فنی داروخانه یا متخصص داروسازی بالینی حسب موضوع 

 روسای بخش های بالینی حسب موضوع 

 مسئول واحد اطالعات و آمار بیمارستان 

 کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس کنترل عفونت ها

 سه نفر از پزشکان متخصص بیمارستان 
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 اعضای موقت کمیته:
 در صورت وجود دستور کار مرتبط)بدون حق رای( نان بیمارستان و پزشکان بیمارستانکارک 

 وظایف رئیس کمیته:

 هدایت و رهبری کمیته پیرامون دستور جلسه 

 تقسیم کار و تعیین وظایف اعضاء کمیته 

 جمع بندی مصوبات کمیته 

 تائید و ابالغ صورتجلسات 

 وظایف دبیر کمیته:

 گی رئیس کمیتهتهیه دستور جلسه با هماهن 

 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 محاسبه درصد اجرای مصوبات در فرم جمع بندی 

 یش و سنجش کیفیتارسال فرم جمع بندی مصوبات به کمیته پا 

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

 جلسات:چگونگی تشکیل و رسمیت 

  می شود.  تشکیل ماه یکبار 3هر کمیته به صورت جلسات 

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

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

 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

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

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

کمیته اقدام نماید. نظرات کارشناسی کارگروه ها با صالحدید رئیس در جلسات رسمی کمیته قابل طرح 

 ود. خواهند ب
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  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.

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

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

 خواهد شد.

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

  اری به آگاهی ساعت قبل باید بصورت تلفنی یا اتوماسیون اد 24دعوتنامه تشکیل جلسات فوق العاده حداقل

 اعضاء برسد. 

 پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات نحوه 

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

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

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

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

 دهد. و سنجش کیفیت تحویل می

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

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

اعضا کمیته  تصویب تیم مدیریت اجرایی رسید و متعاقباً بهآئین نامه در مورخ ........................... به  این

 .ابالغ گردید

 

 

 

 

 

 

 

 


