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اصلی ابالغ شده و سیاست های (1الف 
بیمارستان بر اساس آن برنامه های 

.شود میتدوین و اجرا   
  

سیاستهای اصلی بر  1 - 1 - 1 -الف
اساس ماموریت های بیمارستان و همسو 
 .با سیاست های باالدستی تدوین شده است

شناسایی و تحلیل  2 - 1 - 1 -الف
ذینفعان انجام و سیاست های اصلی به 
 .ذینفعان کلیدی مرتبط ابالغ شده است



اصلی بر اساس ماموریت سیاستهای  1 - 1 - 1 -الف
های بیمارستان و همسو با سیاست های باالدستی تدوین 

.شده است  
 

  برای و بهداشت وزارت باالدستی های سیاست با همسو بایستی سیاستها 
  وزارت از غیر هایی سازمان به وابسته) دانشگاهی غیر بیمارستانهای

 .باشد هم آنها متبوع   سازمان مقررات با همسو(بهداشت

 در "بیمار به اضافی هزینه تحمیل بدون کیفیت ارتقای" مثال عنوان به 
  هرگونه اتخاذ ،کالن اهداف تبیین ،دهد می نشان که است سیاستی واقع

  بایستی ،کیفیت ارتقای منظور به عملیاتی های برنامه تدوین و استراتژی
 .پذیرد صورت بیمار به اضافی هزینه تحمیل بدون

  



اصلی توسط تصویب و ابالغ سیاستهای و  تعیین
مسئوالن ارشد بیمارستان با در نظر گرفتن موارد 

 زیر صورت پذیرد
 

 باال دستیسیاستها و اهداف کالن سازمانهای .  1 

 (ابالغیشده توسط بیمارستان یا تعیین )بیمارستان ماموریت .  2 

 داخل سازمانیتوانمندی های و ضعف ها .  3 

سالمت جامعه و سایر عوامل بیرونی تاثیرگذار بر وضعیت .  4 
 ...(فناوری وعوامل اقتصادی، اجتماعی و )بیمارستان

 کلیدیذینفعان انتظارات .  5 



ذینفعان تحلیل شناسایی و  2 - 1 - 1 -الف
انجام و سیاستهای اصلی به ذینفعان کلیدی 

.مرتبط ابالغ شده است  
 ٌزاس سیبست سبصٔبٟ٘بی وبسوٙبٖ، بیٕبساٖ، بیٕبسستبٖ وّیذی ریٙفؼبِٖ جّٕٝ اص•

  وٝ ٞستٙذ ریٙفؼب٘ی سبیش ٚ ٔبِی وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ سٟبٔذاساٖ، ببالدست، ٚ
 استشاتژیه ٘مص ٚ داضتٝ آٟ٘ب بب پٛیب استببط افضایص بٝ تٕبیُ بیٕبسستبٖ ٔؼٕٛال

 .وٙٙذ ٔی ایفب بیٕبسستبٖ بشای

   .٘ذاسد ٚجٛد ساحتی بٝ وّیذی ریٙفؼبِٖ جبیٍضیٙی أىبٖ •

   .ٔیطٛ٘ذ تؼییٗ سیبست، وٙٙذٌبٖ تذٚیٗ تٛسظ وّیذی ریٙفؼبِٖ•

 اسصیببیِ ٔالن ٚ بٛدٜ بیٕبسستبٖ اسضذ ٔسئٛالٖ تطخیع بٝ سسب٘ی اعالع سٚش•
 .است آٟ٘ب بب ٔشتبظ سیبستٟبی اص ریٙفؼبٖ آٌبٞی غشفبً آٖ،

 ٘ببیذ ٚ است استشاتژیه سیضی بش٘بٔٝ ٔشاحُ اص یىی ،ریٙفؼبٖ تحّیُ ٚ ضٙبسبیی•
  سٚص بٝ یب ٚ تذٚیٗ استشاتژیه سٙذ بب غیشٕٞبًٞٙ ٚ ٔجضا سٙذی ػٙٛاٖ بٝ

 .ضٛد سسب٘ی



 ماتریس عالقه قدرت 



رهبری بیمارستان از مشخص بودن  2 - 1 -الف
ارتباط سازمانی و پاسخگویی مسئوالن در حیطه 

. وظایف شان اطمینان حاصل مینماید  

نمودار سازمانی با روابط و سطوح مسئولیت ها و اختیارات در  1 - 2 - 1 -الف
 .  بیمارستان تدوین و ابالغ شده و ارتباط سازمانی بر اساس آن برقرار است

 سطح یك

مسئوالن بیمارستان از دانش و مهارت الزم / مدیران 2 - 2 - 1 -الف
 سطح دو. برای انجام ماموریت های محوله برخوردارند

مسئوالن بیمارستان در انجام وظایف محوله / مدیران 3 - 2 - 1 -الف
 سطح دو. متعهد و پاسخگو هستند



نمودار سازمانی با روابط و  1 - 2 - 1 -الف
سطوح مسئولیتها و اختیارات در بیمارستان تدوین 

و ابالغ شده و ارتباط سازمانی بر اساس آن 
 سطح یك. برقرار است

در بیمارستان را نشان ساختارمند اختیارات توزیع نمودار سازمانی  
 .میدهد

، بین پستها و نقشهای کاری واقعیانطباق این نمودار با ارتباط لذا    
 .سازمانی مد نظر استمختلف 

تداخل اختیارات و باشد که نحوی طراحی نمودار سازمانی بایستی به    
 . حدود مسئولیتها بروز نکند

مت های ایجاد از    .خودداری شودمغایر قوانین باالدستی س 

منطبق وضعیت واقعی با آخرین ویرایش نمودار سازمانی الزم است    
 .وجود نداشته باشدمسئولیت ها بوده و در عمل تداخل وظایف و 



مسئوالن بیمارستان / مدیران 2 - 2 - 1 -الف
ماموریت های از دانش و مهارت الزم برای انجام 

 سطح دو. برخوردارندمحوله 

آموزش مدیران، دوره های پنج رده مدیریتی مورد نظر برای گذراندن  
 شامل

 مدیرعامل/ رییس.  1 

 مدیر خدمات پشتیبانی/ داخلی/ مدیر اجرایی.  2 

 مدیر مالی.  3 

 مدیر پرستاری.  4 

 مسئول بهبود کیفیت/ مدیر.  5 



 آموزش های مدیریتی 

 اختصاصیو عمومی  دستهدر دو رهبری و آموزش های مدیریتی  

 مد نظر باشدمهارتی و دانشی حیطه دو هر ، نیازسنجی آموزشیدر  

 تقویم آموزشی  

 اجرای برنامه آموزشی  

داخل یا خارج از در )آموزش برگزار شده  اثربخشی مواردی کهدر  
تایید نشود، نیاز است اقدام اصالحی مناسب توسط بیمارستان ( بیمارستان

 .تعیین و اجرایی شود

اطالعات و تصمیم گیریهای تحلیل مدیریتی برای آموزه های استفاده از  
 رده های مختلفسازمانی توسط مدیران و مسئوالن در 



مسئوالن بیمارستان / مدیران 3 - 2 - 1 -الف
متعهد و پاسخگو محوله در انجام وظایف 
 سطح دو. هستند

هر یك از مهم در اجرای وظایف موضوعات مشخص نمودن از طریق  پاسخگوییایجاد  
عکس العمل و نشان دادن محوله نظارت بر انجام وظایف افراد و / واحدها/ بخشها

 شکست هاموفقیتها و قبال مناسب در 

و فعالیت بر اساس ارزشها و سیاستهای اصلی بیمارستان بایستی خوشنامی بیمارستان  
 جلسات مختلفو بیانات را در موضوع برای تیم رهبری و مدیریت مهم بوده و این 

درون بیمارستانی مطرح نموده و با رفتار خود باعث شوند کارکنان اطمینان یابند،  
 .مسئوالن بیمارستان به وظایف مدیریتی خود متعهد و پاسخگو هستند

صورت مستدل و مستند یا در حال اجرای بیمارستان به و اقدامات اجرا شده تصمیمات  
 .نگهداری شودو تعیین 

ریشه بیرونی توسط تیم رهبری و مدیریت محیط و تاثیرات مشکالت سازمانی بایستی  
 .شودیابی و مستند 



سند استراتژیك بیمارستان  3 - 1 -الف
دوره ای تدوین شده و به صورت 
 .بازنگری میشود

سند استراتژیك  1 - 3 - 1 -الف
بیمارستان هماهنگ با سیاستهای 
اصلی تدوین، مصوب، ابالغ و 

سطح دو. بازنگری میشود  

سند استراتژیك  2 - 3 - 1 -الف
مبنای برنامه ریزی ها در 

سطح دو. بیمارستان است  



بیمارستان سند استراتژیك  1 - 3 - 1 -الف
هماهنگ با سیاستهای اصلی تدوین، مصوب، ابالغ 

 سطح دو. و بازنگری میشود

و روشهای  علمی و پیش بینی شرایط آتی بیمارستان با یکی از موجود تحلیل وضعیت   
 در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان در تدوین برنامه

 باالدستیاز طرف سازمان نظر گرفتن استراتژیها و اهداف ابالغ شده  در  

منتخب، هماهنگ با سیاستهای مطابق الگوی علمی برنامه استراتژیك بیمارستان  تدوین  
درون توانمندی های با توجه به )بیمارستان اصلی بیمارستان توسط تیم رهبری و مدیریت 

 (سازمانی

برنامه سال های هر یك از برای عینی اسمارت / اختصاصی/ عملیاتیتعیین اهداف   
 استراتژیك 

 آماده سازی سند استراتژیك و تصویب و ابالغ برنامه استراتژیك به واحدهای بیمارستان  

 و یا اصالح آن در صورت نیاز در هر مقطع زمانبازنگری حداقل سالیانه   

 (الکترونیكبصورت ترجیماً )واحدها / سند استراتژیك در بخشهادر دسترس بودن   

 قسمتهای مرتبط با فعالیت خودکارکنان از آگاهی   



سند استراتژیك مبنای  2 - 3 - 1 -الف
 .در بیمارستان استبرنامه ریزیها 
 سطح دو 

در بیمارستان است و برنامه برنامه ریزی ها سند استراتژیك مبنای تمام  
عملیاتی مربوط به هر سال از سالهای اجرای برنامه استراتژیك، در پایان 

ابتدای همان سال تدوین شده و به سند استراتژیك بیمارستان یا  قبلسال 
 .میشوداضافه 

برنامه ریزی بدون توجه به سند و تصمیم گیری دو جریان مستقل وجود    
مبتنی بر سند استراتژیك در بیمارستان نشان و برنامه های استراتژیك 

 .دهنده عدم استقرار کامل این استاندارد مهم است

لحاظ اولویت ها و با منظور مدیریت کیفیت استراتژیك به برنامه ریزی  
لذا بایستی در همه ابعاد مدیریتی . شرایط بومی بیمارستان تدوین میشود

.مورد استناد باشد  



تصمیمات و اقدامات تیم رهبری و  4 - 1 -الف
مدیریت مبتنی بر شواهد بوده و بر تحقق نتایج 

. می نمایدمتوازن نظارت   

   

حسن اجرای قانون 
انطباق امور اداری و 
فنی باموازین شرع 

 مقدس

استفاده از اطالعات 
 پردازش شده

شناسایی ومدیریت 
 فرایندهای اصلی 

پایش نتایج عملکرد 
 بالینی و غیر بالینی

طراحی و  پایش و 
مدیریت برنامه های 

 عملیاتی 

شناسایی چالش ها 
و فرصت های 

 بهبود 

کنترل و به روز 
رسانی سوابق و 
 مستندات مدیریتی 

اخذ نظرات و 
 پیشنهادات ذینفعان 



تصمیمات و اقدامات تیم  1 - 4 - 1 -الف
رهبری و مدیریت نشان دهنده استفاده از 
اطالعات پردازش شده و شواهد سیستمی 

 سطح یك. است
 :تحلیلی مورد نیاز شاملگزارش های حداقل   

هر )واحدها و فرایندها / شاخصهای عملکردی بخشهاگزارش تحلیلی نتایج اندازه گیری .  1 
 (سه ماه یك بار

 (هر سه ماه یك بار)خانواده بیماران/ رضایت سنجی از بیمارانگزارش تحلیلی .  2 

 (حداقل هر شش ماه یك بار)رضایت سنجی از کارکنانگزارش تحلیلی .  3 

هر سه )بیمارستان و تحقق اهداف تعیین شده بهبود / گزارش اجرای برنامه های عملیاتی.  4 
 (ماه یك بار

 (هر سه ماه یك بار)فعالیت کمیته های بیمارستانی گزارش ارزیابی .  5 

سکته های قلبی و مغزی و ترویج گزارش ارزیابی شاخصهای عملکردی مربوط به .  6 
 (هر شش ماه یك بار)زایمان طبیعی

 اجرای برنامه های باالدستی ابالغ شدهگزارشهای توصیفی و تحلیلی از .  7 

  



 توصیه ها 

اعالن با صورت دو به مدیریت و رهبری تیم میدانی بازدیدهای انجام  
 متوازن نتایج کسب از اطمینان برای سرزده صورت به یا و قبلی

   .است ضروری

واحدها و بخشها مسئوالن /روسا با حضوری جلسات برگزاری همچنین، 
 و شکایات مشکالت، به فرادادن گوش و رجوع ارباب و کارکنان

 و ازروند اطمینان و اطالعات کسب راههای دیگر از آنها پیشنهادات
 .است بیمارستان در کار نتایج  

 مشخص باید ،مدیریتی گزارشدهی سیستم یك تعیین برای آنکه ضمن 
  صورت چه به را اطالعاتی چه ،زمانی بازه چه در کسی، چه که گردد

 بازه کدام در فردی چه و دهد گزارش فردی چه به و نموده گردآوری
 گزارش ارشد مسئوالن به و داده انجام را اطالعات این تحلیل زمانی
 .نماید



اصلی فرایندهای  2 - 4 - 1 -الف
.  می شوندبیمارستان شناسایی و مدیریت 

 سطح دو
 می قرار  مدیریتیو  پشتیبان، اصلیفرآیندهای سازمانی در سه گروه

 .  گیرند

 بافلسفه وجودی یك سازمان یا واحد را نشان داده، اصلی فرایندهای  
 .  بوده و ایجاد ارزش افزوده میکنددرارتباط اصلی مشتری 

 چند فرایند شامل یك یا تواند  میفرآیندهای اصلی های  گامیك از هر
 .  باشد فرعی

شوندتدوین نگارش انشایی و یا فلوچارت  به صورتتوانند  فرایندها می. 

   صاحبان متولی و ، منابع، خروجی ها، ورودی هااجزا فرآیند شامل
 .میشودفرایند 

   شناساییاست که فرایندهای الزم فرایندها دادن قرار کنترل تحت برای 
تیم رهبری و مدیریت، در سطح تصویب  شده و پس از کدگذاریشده، 

 .گرددابالغ  بیمارستان



نتایج عملکرد بالینی و غیر  3 - 4 - 1 -الف
بالینی بیمارستان به طور مستمر پایش و 

 سطح دو. مدیریت میشوند

 ابالغی بالینی و غیر / شاخصهای مورد نیازتحلیل / و تفسیرمحاسبه
 بالینی در فواصل تعیین شده و ارائه پیشنهادهای کاربردی بر اساس آنها

 برای دریافت گزارشهای توصیفی سیستم گزارشدهی مناسب ایجاد
 بالینی و غیر بالینی مورد نیاز در زمانهای مشخص

   شاخصهای تحلیل / تفسیرو پایش عملکرد واحدهای بالینی و غیربالینی
 مربوط

 از پیش تعیین شده/ با نتایج مورد انتظارنتایج پایش عملکرد مقایسه /
 ابالغ شده

 توسعه اییا بهبود  سیاستهای/ برنامه ها/ و اجرای اقداماتتعیین 



 از گزارشهای عملکردیمثال های 
 هر بیماری / هر پزشك/ در هر بخش بستریمتوسط اقامت بیمار . 1 

 بیماریهر / در هر بخش بستریاشغال تخت ضریب .  2 

 به تفکیك بخش نرخ عفونت بیمارستانی .  3 

 هر بیماری / در هر بخش بستری هر پزشكنرخ بستری مجدد .  4 

 بستری کل / هر روز تخت بستری اشغال شده درآمد/هزینه.  5 

 کمك درمانی/ تشخیصی/ درآمد هر ماه فعالیت هر بخش بستری/ هزینه.  6 

 (تختجراحی انجام شده بر روی هر تعداد )گردش تخت اتاق عمل .  7 

 به ازای هر گروه تخصصی پزشکان  درمانگاهدر متوسط ویزیت روزانه بیمار .  8 

 شخصیمیزان ترخیص با میل .  9 

 شده اعمال جراحی کنسل میزان .  10 

 ....و 



عملیاتی برنامه های  4 - 4 - 1 -الف
سطح . طراحی، پایش و مدیریت میشوند

 دو

اهداف دستیابی به برای شده مجموعه فعالیتها و اقدامات زمان بندی  
با بهترین استفاده از به اجرا درآوردن تصمیمات استراتژیك درراستای 

 (.مالی و اطالعاتیانسانی، فیزیکی، منابع )موجودمنابع 

 SMART 

 شدهفعالیتهای الزم برای دستیابی به اهداف تعیین  

 منابع مورد نیاز هر فعالیت و زمان اجرای و اجرا مسئول  

اندازه با را پایش کرده و اجرای فعالیتها زمانهای معین، در پایش مسئول  
و گزارش تعیین اهداف تحقق ، میزان شاخصهای تعیین شدهگیری 
 .مینماید



چالشها و فرصتهای بهبود، شناسایی و  5 - 4 - 1 -الف
برنامه بهبود مؤثر طراحی و بر اساس / اقدامات اصالحی

 سطح دو. آن عمل میشود

 برنامه بهبود، مستندی است که برای دستیابی به اهداف کیفیتی
، بندی زمانیك برنامه اجرایی با فعالیتها، معین و به صورت 

 .میشود تدوینو مجریان مشخص طراحی و  منابع

  شود پایش و ارزیابی همانند برنامه عملیاتی باید برنامه بهبود
تا اطمینان حاصل شود که بیمارستان به اهداف تعیین شده دست 

 .پیدا کرده است

 بازنگری سیاستهای اصلی شده بایستی در چالشهای شناسایی
 .نظر باشندمد  استراتژیكبرنامه و 



سوابق و مستندات   6 - 4 - 1 -الف
کنترل بوده و قابل بازیابی تحت مدیریت، 

 سطح دو. است

درون سازمانی موثر بر عملکرد بیمارستان از طریق شناسایی مستندات  
 آنهاکدگذاری عنوان و / انتخاب نام

مستندات کدگذاری، تصویب، بازنگری، توزیع و تغییر نحوه نمودن مکتوب  
 درون سازمانی موثر بر عملکرد بیمارستان

 برای مستندات درون سازمانیفهرست اصلی تهیه  

 برای کنترل مستندات درون سازمانیفرد مسئول نمودن مشخص  

کارکنان از نسخ معتبر صحیح استفاده کنترل بودن و تحت اطمینان از کسب  
 و به روز مستندات درون سازمانی و برون سازمانی

مدت مورد نیاز در واحدها برای نگهداری و مشخص نمودن سوابق تعیین  
 هر یك از سوابق نگهدارینحوه زمان و 



 هرم مستندات 

  



نظرات و پیشنهادات ذینفعان  7 - 4 - 1 -الف
نتایج مطلوب و متوازن، با روشی تحقق برای 

مدون اخذ شده و در برنامهریزیها مورد استفاده 
سطح سه. قرار میگیرند  

 از گروههای ذینفعبرخی  

 به عنوان مشتریان اصلی بیمارستان بیماران.  1 

 و پزشکانکارکنان .  2 

 (آموزشیبیمارستانهای برای )تخصصی و دستیاران دانشجویان .  3 

 (بیمارستان های خصوصی)سهامداران.  4  

، تامین کنندگان دارو و لوازم مصرفی پزشکی، ارائه دهندگان خدمات پیمانکاران)تامین کنندگان .  5 
 ....(مختلف تعمیر و نگهداری، تامین کنندگان تجهیزات پزشکی و 

نیروی مسلح برای بیمارستانها تابعه / بهداشت، سازمان تامین اجتماعیوزارت )سازمان متبوع .  6 
 ...(و خودشان، دانشگاه علوم پزشکی 

 ...(پزشکی قانونی، شهرداری و مانند )سازمانهای همکار  گروه.  7 

و دریافت پیشنهادات متناسب با هر یك از گروههای فرمهای نظرسنجی طراحی ضمن توصیه میشود  
 .توسط مسئول معینی صورت پذیردنتایج تحلیل جمع بندی و ذینفعان، 



تصمیمات و اقدامات تیم رهبری  8 - 4 - 1 -الف
و مدیریت، نشانگر اهتمام و نظارت بر حسن 

اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی باموازین 
 سطح یك. شرع مقدس در بیمارستان میباشد

این قانون مسئولین حسن اجرای از فنی و مدیران بیمارستان ها مسئولین  
 .  باشندمی 

مصوبات کمیته ها، تدوین خط مشی ها، حیث، الزم است در ازاین  
، توسعه،بازسازیدر بیمارستان و همچنین انجام هرگونه بازدیدهای میدانی 

مورد نظر و کسب نظر افراد  مرتبطزیرساختهای رعایت ... و جانمایی 
فعالیت های جاری وآتی ذی صالح در مورد این قانون و ارتباط آن با 

 .مورد توجه و عنایت قرار گیرد



بیمارستانی بر اساس کمیته های  5 - 1 -الف
ضوابط مربوط و متناسب با شرایط 
می بیمارستان به صورت اثربخش فعالیت 

.نمایند  



کمیته های جلسات  1 - 5 - 1 -الف
مربوط و متناسب ضوابط بیمارستانی مطابق 

با ابعاد عملکرد مدیریتی بیمارستان برگزار 
 سطح یك. میشود

 آیین نامه داخلی تنظیم، تصویب و ابالغ  

مصوب و حداقل برابر مطابق آیین نامه کمیته ها جلسات زاری برگ 
دستورالعملهای ابالغی و حداکثر متناسب و بر اساس ابعاد عملکردی 

 بیمارستان برای هر کمیته

، متناسب با وظایف و تخصصهای کمیته هادبیر و اعضای اصلی تعیین  
 مورد نیاز، توسط تیم رهبری و مدیریت

در راستای اهداف و ماموریت هر کمیته ها جلسات دستور کار تعیین    
 به مشکالت واقعی و جاری بیمارستانکمیته و با توجه 

 با رعایت آیین نامه داخلی و اهداف هر کمیتهکمیته ها جلسات برگزاری  



مستقل مورد انتظار / مشترک حداقل جلسات 
:ذیل استکمیته های در این استاندارد شامل   

 (مستقل)کمیته پایش و سنجش کیفیت . 1 

 (مستقل)کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات .  2 

 (مستقل)کمیته اخالق بالینی .  3 

 (مستقل/ مشترک صورت به )محیط کمیته پیشگیری و کنترل عفونت و بهداشت .  4 

 (مستقل/ مشترک به صورت ) کمیته مدیریت خطر  حوادث و بالیا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .  5 

 (مستقل/ مشترک صورت به )کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر .  6 

 (مستقل/ : مشترصورت به )درمانکمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد .  7 

 (مستقل/ مشترک )مربوط کمیته های کمیته مرگ و میر و عوارض و زیر .  8 

 (مستقل)کمیته طب انتقال خون .  9 

 (مستقل)بیمارستانکمیته ارتقای خدمات اورژانس .  10 



مصوبات کمیته های  2 - 5 - 1 -الف
، حل های واضحبیمارستانی شامل راه 

مشخص و قابل اجرا برای حل مشکالت و 
 سطح یك. نتایج مطلوب استتحقق 

، همسو با مشکالت بیمارستان در حوزه عملکردی و کمیته هاجلسات دستور کار تعیین  
 اهداف هر کمیته

و مشکالت رفع انجام گرفته هر جلسه در خصوص اقدامات گزارش در ابتدای ارائه  
 شده مطابق مصوبات جلسات پیشین

، همسو با دستور کار ، کاربردی و مشخصواضحتصویب راه حلهای اعضا و همفکری  
 جلسات و مباحث مطرح شده در جلسه

 مشکالت شناسایی شدهبودن ارتباط بین مصوبات جلسات کمیته و مشخص  

 در صورت نیازدستور کار جلسه آتی تعیین  

 ، با تشخیص و طراحی بیمارستانصورتجلسات با رعایت فرمت ثابتتهیه  

 کمیته هانتایج مطلوب به دنبال اجرای مصوبات تحقق مشکالت و بهبود  



حداقلهای مورد انتظار فرم صورتجلسه 
شاملکمیته ها    

 

 برگزاری جلسهمحل تاریخ، ساعت و .  1 

 و غایبحاضر دستور کار جلسه، فهرست افراد .  2 

 نتایج پیگیری مصوبات جلسات قبل.  3 

 مذاکرات مطرح شده در جلسه/ شرح مباحث.  4 

مصوبات جلسه، مسئول پیگیری مصوبات، مهلت زمانی اجرای .  5 
 مصوبات

 جلسهو ذکر اسامی اعضای غایب حاضرین امضای اعضای .  6 



کمیته های مصوبات اثربخشی  3 - 5 - 1 -الف
بیمارستانی، ارزیابی و در صورت لزوم 

 سطح دو. اقدامات اصالحی مؤثر به عمل میآید
بیمارستانی طبق مهلت زمانی کمیته های مصوبات شاخص درصد اجرایی شدن تحلیل اندازه گیری و  

 کمیته هاتعیین شده توسط دفتر بهبود کیفیت با همکاری دبیران 

توسط دفتر کمیته ها نتایج مطلوب به دنبال اجرای تصمیمات تحقق و میزان بهبود مشکالت ارزیابی  
 بهبود کیفیت

به تیم رهبری و مدیریت کمیته ها از فعالیت و کیفیت عملکرد ( حداقل فصلی)دوره ای گزارشهای ارائه  
 توسط دفتر بهبود کیفیت

بیمارستانی توسط تیم رهبری و مدیریت بر اساس نتایج سنجش کمیته های در اقدامات اصالحی انجام  
 کمیته هااثربخشی هریك از 

 .شودنیز پیش بینی کمیته ها مصادیق این سنجه بایستی در آیین نامه  

مشخص واضح و بایستی در صورتجلسات به طور قابلیت اجرایی داشته  بیمارستانیکمیته های مصوبات  
 چهو در منابعی شده باشد که چه کسی، چه کاری را با استفاده از چه 

 .نمایدپیگیری / مهلت زمانی باید انجام  

 .بیمارستان تامین میشودتوسط مسئوالن ارشد برای اجرای مصوبات منابع مورد نیاز   



بیمارستانی در کمیته های  4 - 5 - 1 -الف
روند ارتقا کیفیت خدمات و ایمنی بیماران 

 سطح سه. می نمایندنقش مؤثر ایفا 

کمیته ها مرتبط با ایمنی بیماران برای هر یك از عملکردی شاخص های  
که موثر بر کیفیت کمیته ها هر یك از گزارش اجرای مصوبات تعیین شود و 

اند بصورت مجزا از عملکرد هر کمیته و ایمنی بیماران بوده خدمات و 
کیفیت کمیته بر شاخص های تاثیر مصوبات مرتبط اجرایی شده  تحلیل

و مدیریت تیم رهبری به صورت فصلی به خدمات و ایمنی بیماران تدوین و 
 .ارائه شود

در پرداختن به ارتقا کیفیت خدمات و ایمنی کمیته ها ارزیابی روند عملکرد    
انجام و برنامه ریزی دفتر بهبود کیفیت بیماران و نتایج حاصل از آن در 

 . شود



ػّٕىشد تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت بیبٍ٘ش تؼٟذ بٝ اجشای   6 - 1 -اِف
(دٜ سٙجٝ .)استمبی ویفیت خذٔبت ٚ ایٕٙی بیٕبس استبش٘بٔٝ ٞبی   

تعهد مدیریت 
و رهبری به 
ارتقای کیفیت 

  و ایمنی

تصمیمات و 
اقدامات تیم 
مدیریت و 

بازدیدهای  رهبری 
 مدون ایمنی

مسئول ایمنی و 
کارشناس 

هماهنگ کننده 
 ایمنی

گزارش وقایع 
 ناخواسته 

شناسایی و 
مدیریت وقایع 

 ناخواسته 
اثربخشی 

برنامه های 
ارتقا ایمنی 

 بیمار

التزام تیم 
مدیریت و 
رهبری به 

ایمنی و ارتقای 
 کیفیت 

مدیریت 
پیشگیرانه 

 خطر

استقرار 
فرهنگ ایمنی 

 بیمار

اولویت بخشی 
به ارتقا کیفیت 

خدمات در 
سطوح 
 عملکردی



تػٕیٕبت ٚ الذأبت تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت ٘طبٖ دٞٙذٜ *  1 - 6 - 1 -اِف
سغح یه. اِٚٛیت بخطی بٝ استمب ویفیت خذٔبت ٚ ایٕٙی بیٕبساٖ است  

 بي کارگیری هیروی اهشاهی. 1•

 بخض ًانملیات صاختماهی، تغییرات و ازداث صاختمان و .  2•

 خرید تدٌیزات پزظکی.  3•

 دارو و تدٌیزاتتدارک مدیریت .  4•

 و خدمات بالیویًا  بخضبرون صپاری .  5•

 ...برون صپاری وازدًا و خدمات غیربالیوی و پطتیباهی انم از تاصیشات، خدمات و .  6•

ٍع برون صپاری تولیم و نكد لراردادًای خرید خدمت و .  7•  ًر ه

 بیمارخدمت ایموی ؽمن تٍذیٌی و تکمیلی دورى ًای •

 مطارکت بیماران و خاهٍادى ایطانذلب •



تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت بب ٕٞشاٞی ٔسئٛالٖ  *  2 - 6 - 1 -اِف
ٔشتبظ بب ایٕٙی، ببصدیذٞبی ٔذٖٚ ایٕٙی سا ٔغببك ضٛابظ  

سغح یه. ٔی ٕ٘بیذٚ اجشا بش٘بٔٝ سیضی ٔشبٛط   



اجشای ببصدیذ ٔذیشیتی ایٕٙی بیٕبسضٛاٞذ   

ای پیطوٌادیو  مفرح ظدىدغدغي ًای  بیمار مطتمل برًریم از بازدیدًای ایموی برای وذٍد غٍرتدلشي . 1•  در بازدیدزاؽرین با امؾای  راًکاًر

هٌاارائي بازخٍرد و صٍابق وذٍد لیشت تماس با کارکوان غف .  2•
 
 بي ا

 ایموی هیاز بي ـرح و بررصی در کمیتي باظد/ هلر مشئٍل فوی/ در مٍاردی کي ـبق غٍرتدلشي بازدیدمرتبؿ کمیتي ًای غٍرتدلشات وذٍد .  3•

 بازدیدًای ایموی بیمارزمیوي هتایخ در کمیتي مرتبؿ در صٍابق تػمیم گیری اجربخض وذٍد .  4•

 الدامات اغالزی مدون هاظی از بازدیدًای مدیریتی ایموی بیمار/ برای الدامبرهامي نملیاتی اجربخض وذٍد .  5•

ن با اجربخطی بازدیدًای ایموی بیمارارزیابی مشتود ظاخع روهد گزارظدًی ولایم هاخٍاصتي .  6•
 
 و بررصی ارتباط ا

 برهامي ًای نملیاتیپیطرفت و اجربخطی ارزیابی مشتود .  7•



 ادأٝ ضٛاٞذاجشای ببصدیذ ٔذیشیتی ایٕٙی بیٕبس 

 افراد پیطوٌاد دًودى/ فردهتایخ بازدیدًا و هتایخ الدامات اغالزی بي بخض مربٍـي و ارائي پشخٍراهد مشتود .  8•

مٍختي ظدى .  9•
 
 برهامي ًا و ارتكا ایموی بیمار / از این بازدیدًا در ذٌت اغالح فرایودًااصتفادى از درس ًای ا

بری و مدیریت بر هتایخ زاغلي .  10• هٌااظراؼ تیم ًر
 
 از اذرای بازدیدًای مدیریتی ایموی بیمار و اجربخطی ا

 هتایخ بازدید گیری اصتفادى از فرمت مطخع برای صٌٍلت پػی.  11•

 برای بازدیدًای مدیریتی ایموی بیمارتهریف و پایض ظاخع ًای اجربخطی .  12•

 برای ارتكا مشتمر ایموی بیمار PDCAچرخي اصتفادى از ابزار .  13•

 



ٔسئَٛ ایٕٙی ٚ وبسضٙبس ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ *  3 - 6 - 1 -اِف
سغح یه. ٔی ٕ٘بیٙذایٕٙی بیٕبس بش اسبس ضشح ٚظبیف فؼبِیت   

 بیمار ایموی /فوی مشئٍل ابالغ خػٍص در هکاتی•

 نامل مدیر /رئیس تٍصؿ بیمار ایموی مشئٍل ابالغ غدور  . 1•

 نامل مدیر /رئیس هلر زیر مشتكیم فهالیت . 2•

 بیمار ایموی با مرتبؿ مشائل زمیوي در کامل اختیار تفٍیؼ . 3•

 نامل مدیر /رئیس بي مشتكیما   بیمار ایموی وؽهیت ماًیاهي و مٍردی گزارش ارائي . 4•

ن از کارکوان کلیي اـالع و وازدًا /ًا بخض کلیي بي ابالغ روهٍظت . 5•
 
 ا

   :مٌم هکػتي•

  بیمار ایموی زمیوي در فوی مشئٍل مكام لائم تخت 160 از بیض با بیمارصتاهٌای در•

 .باظد همی ایموی مشئٍل نوٍان بي ذداگاهي ابالغ بي هیاز بیمارصتان، مدیرنامل /رئیس برای فوی مشئٍلیت پرواهي غدور  غٍرت در•

 



ایٕٙی / ٔسئَٛ فٙی  

بری  تیم جابت انؾای از بیمار ایموی /فوی مشئٍل•  مربٍـي ذلشات در بٍدى، بیمارصتان مدیریت و ًر

  .دارد فهال زؾٍر 

 .دارد فهال زؾٍر  بیمارصتاهی ًای کمیتي در بیمار ایموی /فوی مشئٍل ًمچوین•

 پزظکی، اخالؽ ،درمان و دارو  ،خٍن اهتكال ،نٍارض و میر و مرگ ًای کمیتي در زدالل وی زؾٍر  •

   .اصت الزامی

 بیمارصتان و مراذهین،کارکوان ،بیماران ایموی از انم ایموی با مرتبؿ مٍارد تمامی پاصخگٍی ایموی مشئٍل•

 .اصت



٘ىبتی دس خػٛظ ابالؽ وبسضٙبس ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ  
ایٕٙی بیٕبسفؼبِیت ٞبی   

ن پیٍصت بي وكایف ظرح  با و نامل مدیر /رئیس تٍصؿ ابالغ غدور  .1•
 
 ا

 باظد رصیدى بیمارصتان نامل مدیر /رئیس تایید بي ظدى پیطوٌاد بیمار ایموی /فوی مشئٍل تٍصؿ وكایف ظرح  . 2•

 بیمار ایموی /فوی مشئٍل هلر زیر مشتكیم فهالیت . 3•

 بیمار ایموی /فوی مشئٍل بي بیمار ایموی وؽهیت ماًیاهي و مٍردی گزارش ارائي . 4•

ن از کارکوان کلیي اـالع و وازدًا /بخطٌا کلیي بي ابالغ روهٍظت . 5•
 
 ا

 بیمار ایموی ًای برهامي بر متمرکز•



/  ٚلبیغ ٘بخٛاستٝ ٘بضی اص اسائٝ خذٔبت *  4 - 6 - 1 -اِف
سغح یه. ٔشبٛط ٌضاسش ٔیطٛ٘ذضٛابظ ٔشالبت سالٔت ٔغببك   

 روظٌای مختلف برای ظواصایػػی ولایم هاخٍاصتي ظامل•

 دریافت گزارش.  1•

 ظکایات واغلي.  2•

 هلارتی و صٍپروایزری گزارش ًای و ممیزی ًا دریافت گزارش بازدیدًا و .  3•

 بررصی پروهدى.  4•

 صایر روظٌای بٍمی در بیمارصتان.  5•

ن بي صفٍح باالتر اهدام میطٍدظیٍى هامي، کدًای ولایم هاخٍاصتي مودرج در گزارش دًی ظواصایػػی و •
 
 مفابق مفاد ا



ٔشالبت  / ٚلبیغ ٘بخٛاستٝ ٘بضی اص اسائٝ خذٔبت *  5 - 6 - 1 -اِف
سغح یه .ٔی ضٛ٘ذسالٔت، ضٙبسبیی، پیطٍیشی ٚ ٔذیشیت   

  بي مسدود و اصت مستمل مٍارد ًمي ظامل صالمت مرالبت /خدمات ارائي از هاظی هاخٍاصتي ولایم•

 .هیشت ابالغی دصتٍرالهمل در ظدى تهریف کد 28

 صفر در بایشتی صالمت مرالبت/خدمات ارائي از هاظی هاخٍاصتي ولایم مٍارد تمامی اصت بدیٌی•

 .ظٍهد ومدیریت پیطگیری  ظواصایػػی، بیمارصتان



ٔذاخالت اغالحی بٝ ٔٙظٛس / عشاحی ٚ اجشای بش٘بٔٝ 
استجٌّٛیشی اص سخذاد ٚلبیغ ٔطببٝ بٝ دٚ ضىُ ریُ   

 دادى رخ هاخٍاصتي ولایم تفکیم بي مٍردی اغالزی الدامات /مداخالت . 1•

ٍع تفکیم بي مٍؽٍنی اغالزی الدامات /مداخالت . 2• ن ماهود و بخض ظغلی، رصتي والهي، ه
 
 در ا

 باال مددد بروز ازتمال با یا مطابي تکرارظٍهدى ولایم خػٍص

 

 

 زیاد تکرار / ظدت باال •

 



Global Trigger Tools 

  رغد با پیچیدى، ًای تکوٍلٍژی  از اصتفادى بدون و رازتی بي صالمت ملی مٍصشي تریگر ذٌاهی ابزار•

صیب
 
   .پردازد می ازتمالی هاخٍاصتي ولایم ظواصایػػی بي میداد رخ هباید کي مٍاردی ظمارش و ًا ا

ای• ای اورژاهس و هاتال پرى ویژى، ذرازی، دارویػػی، صالمت، مرالبت تریگًر  مٍذٍد مختلف تریگًر

 .بٍد خٍاًود کوودى کمم هاخٍاصتي ولایم بروز میزان تخمین زمیوي در کي ًشتود



ایٕٙی بیٕبس دس  بش٘بٔٝ ٞبی استمبی اثشبخطی *  6 - 6 - 1 -اِف
/  فٛاغُ صٔب٘ی ٔؼیٗ اسصیببی ٚ دس غٛست ِضْٚ الذأبت اغالحی

سغح دٚ. بش٘بٔٝ بٟبٛد ٔؤثش اجشا ٔیطٛد  

 SMARTاًداؼ اختػاغی •

 مربٍط وتفشیر هتایخ روهد ظاخع ًای بیمار بر اصاس ًای ایموی  برهامياجر بخطی  پایض•

 الزاما   ظٍهد می تهیین بیمار ایموی و خدمات کیفیت ارتكای برای کي ًایػػی برهامي /الدامات•
ن هٌایػػی هتیدي اصت، ؽروری  بلکي .باظود داظتي را مزبٍر  نواوین هبایشتی

 
  ارتكای بي مودر ا

 .ظٍد بیماران ایموی

 /ریشم زذؼ از انم ریشم مٍجر مدیریت اغالزی، الدامات اجربخطی از مولٍر •
ن اهتكال یا تخفیف/تهدیل

 
 .اصت ا



تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت دس سٚ٘ذ استمبی  *  7 - 6 - 1 -اِف
سغح دٚ. ویفیت خذٔبت ٚ ایٕٙی بیٕبساٖ ٘مص ٔؤثش داس٘ذ  

بری  تیم التزام•  بیمار ایموی و خدمات کیفیت ارتكای ًای برهامي موابم تامین و پطتیباهی بخطی، اولٍیت بي مدیریت و ًر

 ایموی مٍؽٍنات با مرتبؿ ًای کمیتي و بیمار ایموی مدیریتی بازدیدًای در بیمارصتان مدیرنامل/رئیس فهال ظرکت•

بری  تیم تٍصؿ مواصب بٍدذي تخػیع•  نملیاتی ریزی  برهامي در بیمار ایموی ارتكا برای مدیریت و ًر

بری  تیم تهٌد بر مبوی بیماران و کارکوان تایید•  بیمار ایموی و خدمات مشتمرکیفیت ارتكای بي بیمارصتان مدیریت و ًر

بری  تیم تٍصؿ بیمار ایموی مشئٍل از بیماران ایموی و خدمات کیفیت ارتكا روهد از تسلیلی ًای گزارش دریافت•  مدیریت و ًر

 از موتخ پیطگیراهي/اغالزی الدام اذرای پیگیری  و بیمار ایموی زمیوي در بیمارصتان فوی مشئٍل ًای فهالیت از ای دورى ًای گزارش دریافت•

 ظدى بررصی گزارظٌای

گاًی•
 
بری  تیم تشلؿ و ا   نملکرد کلیدی ًای ظاخع بي مدیریت و ًر

بری  تیم الدامات و تػمیمات تاجیر کوودى بیان ظٍاًد وذٍد•  بیمارصتان صفر در بیماران ایموی و خدمات کیفیت روهد بٌبٍد در مدیریت و ًر



ٔذیشیت پیطٍیشا٘ٝ خغش بشای اجتٙبة اص  *  8 - 6 - 1 -اِف
ٔشالبت سالٔت، / سخذاد ٚلبیغ ٘بخٛاستٝ ٘بضی اص اسائٝ خذٔبت

سغح سٝ. ٚ اجشا ٔیطٛدبش٘بٔٝ سیضی   

 مدیریت پیطگیراهي خفر "تدوین خؿ مطی و روش •

گاًی•
 
بری و مدیریت و صایر کارکوان مرتبؿ ا  ، تهٌد و نملکرد تیم ًر

•3RS  :replacement, refinement and reduction 

 (کاهشجایگزینی، پاالیش و )

•Health Failure Modes and Effects Analysis: HFMEA 



استمشاس فشًٞٙ ایٕٙی بیٕبس دس *  9 - 6 - 1 -اِف
سغح سٝ. سغٛح ػّٕىشدی بیٕبسستبٖ ٔطٟٛد است  

وگ•  الگًٍای و ،ًا ظایشتگی ادراک، ،هگرظٌا ،ًا ارزش مسػٍل صازمان، یم در بیمار ایموی فًر

مدی و وروش صازماهی صالمت و ایموی مدیریت بي تهٌد کي اصت گروًی و فردی رفتاری 
 
ن کارا

 
 را ا

   .دًد می هطان

وگ این• ن در کي اصت ـرفي دو انتماد از زاکی فًر
 
زاداهي تٍاهود می کارکوان ًمي ا

 
  خػٍص در ا

هٌا زل چگٍهگی و ایموی مطکالت
 
ن بدون کوود غسبت ا

 
 توبیي یا غیرموػفاهي صرزهض از ترصی کي ا

 .باظود داظتي



دس غٛست استمشاس وبُٔ فشًٞٙ ایٕٙی بیٕبس بٝ ػٙٛاٖ اسصش  
 سبصٔب٘ی دس بیٕبسستبٖ ضبٞذ اتفبلبت ٔثبت ریُ خٛاٞیٓ بٛد

مٍزدتدربي کشب کردى و خفاًای گذظتي صازمان از . 1•
 
 .می ا

صیشتم ًا مفلٍب ذٌت زفق اجر بخطی مشئٍلیت پذیری مواصب و صاختار مٍرد هیاز، موابم  . 2•

 .تامین میطٍد

 .مٍجری اهدام میطٍدهسٍ و بي برهامي ریزی پیطگیری از خفاًا .  3•

 .می یابدخفاًا کاًض نٍارض هاخٍاصتي .  4•

در لبال ایموی خٍدظان، صایر کارکوان، بیماران و ماللات کوودگان مشئٍلیت تمامی کارکوان .  5•

 .پذیرهد



 ادأٝ استمشاس فشًٞٙ ایٕٙی  

 .صازمان اصتاًداؼ اذرایػػی و مالی باالتر از ایموی ، کارکواندر هلر .  6•

بری و مدیریتدر هلر .  7•  .صازمان اصتز اًداؼ اذرایػػی و مالی ، ایموی باالتر اتیم ًر

 .پاداش می دًد/ تطٍیقظواصایػػی، ارتباط و زل مطکالت مرتبؿ بي ایموی مدیریت صازمان بي .  8•

 .صازمان ظدى اصتًودار  ولایم هاخٍاصتي تبدیل بيگزارش دًی .  9•

 .هٌادیوي ظدى اصتارزش صازماهی ایموی بیمار در تمام صفٍح نملکردی بیمارصتان یم .  10•

 



اِٚٛیت بخطی بٝ استمب ویفیت خذٔبت دس  * 10 - 6 - 1 -اِف
سغح سٝ. سغٛح ػّٕىشدی بیٕبسستبٖ ٔطٟٛد است  

بری  تیم هلر در یهوی نملکردی صفٍح در خدمات کیفیت ارتكا بي بخطی اولٍیت•  ارتكا ،کارکوان هلر در/مدیریت و ًر

 .اصت صازمان اذرایػػی ًدؼ ترین مٌم کیفیت

ن مشتمر ارتكا و خدمات کیفیت از غیاهت•
 
 و الدامات و ظدى هٌادیوي بیمارصتان در پایدار صازماهی ارزش نوٍان بي ا

ای  .ظٍد مسیفی واکوض مٍذب و ظدى تلكی ارزش ؽد نوٍان بي کیفیت مغایر مٍردی رفتاًر

وگ اصتكرار و بیماران ایموی مدیریت لساظ بدون کیفیت ارتكا ـرفی از•  لذا و هدارد مفٌٍمی ( 9 - 6 - 1 -الف) ایموی فًر

 .یابود می تٍصهي و بشؿ بیمارصتان در یکدیگر با متكارن  و ًمزمان صازماهی ارزش دو این



حشفٝ ای  تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت بشای تٛسؼٝ اخالق  7 - 1 -اِف
.ٔی ٕ٘بیذٚ الذاْ بش٘بٔٝ سیضی ٚ تشٚیج فشًٞٙ بیٕبس ٔحٛسی   

(سٙجٝ 6)  

رعایت اصول 
رفتار حرفه 
ای و اخالق 

بالینی در تمام 
سطوح 
 عملکردی

الویت بخشی 
به حقوق 

بیمار در تمام 
سطوح 
 عملکردی

شناسایی و 
مدیریت 
هرگونه 

تعارض منافع 
با منشور 
 حقوق بیمار

نظارت مستمر 
و مؤثر بر 

رعایت حقوق 
گیرندگان 

 خدمت

ترویج اخالق 
بالینی و رفتار 

 حرفه ای

ترویِج فرهنگ 
 بیمار محوری 



 خذٔبت بیٕبسٔحٛس 

 دًي دو بي هزدیک اما .اصت بٍدى مسٍر -پزظک ًمٍارى درماهی رابفي صوتی ـٍر  بي ایران صالمت هلام در•

ا از بشیاری  در کي اصت  بردى بکار مسٍر -پزظک خدمات بدای مسٍر -بیمار درماهی خدمات اغفالح کطًٍر

   .می ظٍد

  بوا پزظک و بیمار برابر و متكابل رابفي مبوای بر کي اصت پزظکی هلام در هٍیوی رویکرد بیمارمسٍر  خدمات•

 کاًض ،رؽایت افزایض ،درمان ـٍل ظدن کٍتاى بانث رویکرد این می دًد هطان تسكیكات .اصت ظدى

ٍع در و ،بیمارصتاهی ًزیوي ًای کاًض ،پزظکی خفای  .می ظٍد درماهی وؽهیت بٌبٍد مدم



ٚ الذأبت تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت  تػٕیٕبت  1 - 7 - 1 -اِف
. دس بیٕبسستبٖ استٔحٛسی ٘طبٖ دٞٙذٜ تشٚیجِ فشًٞٙ بیٕبس 

 سغح یه

ٍح تمامی در اذرایػػی و گیری  تػمیم بشتر در بیماران ذایگاى•   دًودى هطان بیمارصتان نملکردی و مدیریتی صف

وگ اصتكرار  .اصت مسٍری  بیمار فًر

ایػػی از یکی•  باظد، مفید بیمارصتان در مسٍری  بیمار اغل رنایت از اـالنات کشب برای تٍاهد می کي ابزاًر

 یا و باظد ظدى ـرازی مولٍر  ًمین بي کي اصت ًمراًان و بیماران از صودی رؽایت ًای پرصطوامي

 .گیرد لرار ارزیابی مٍرد متواصبی صٍاالت با بیمارصتان فهلی درپرصطوامي



ٚ الذأبت تیٓ سٞبشی ٚ ٔذیشیت  تػٕیٕبت  2 - 7 - 1 -اِف
دس  حشفٝ ای ٘طبٖ دٞٙذٜ تشٚیج اخالق ببِیٙی ٚ سفتبس 

سغح یه. بیٕبسستبٖ است  

ٍع غٍرتدلشات• ٍح تمام در بیمارصتان متو   ذاری، فرایودًای در ای زرفي رفتار و بالیوی اخالؽ با ًمشٍ الدامات و مدیریتی صف

ٍح تمام در نملکردی هتایخ و بٍدذي تخػیع هسٍى ،ًا برهامي   .اصت ازػا لابل بیمارصتان خدماتی و اذرایػػی صف

مٍزش ،بیماران با ارتباط کیفیت و خدمات ارائي هسٍى خػٍص در بیماران دیدگاى ارزیابی ًمچوین•
 
  وصیلي بي ًمراًان و بیمار بي ا

  .اصت صودض لابل بیمار صودی رؽایت ظاخع

 در ًا ریزی  برهامي و ًا گذاری  صیاصت ،ًا دصتٍرالهمل ،الزامات تدوین با تٍاهد می ای زرفي رفتار و بالیوی اخالؽ صازی  بشتر•

ن اذرای بر هلارت و بیمارصتان
 
 .گردد مسكق ا

 ارزیابی و صازی  پیادى مشئٍل بالیوی اخالؽ کمیتي •



ٔستٕش ٚ ٔؤثش بش سػبیت حمٛق  ٘ظبست  3 - 7 - 1 -اِف
ٚ بش٘بٔٝ سیضی ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت ٚ سػبیت اغَٛ اخالق حشفٝ ای 

سغح دٚ. ٔی ضٛدا٘جبْ   

بری  تیم اصت الزم•  نملکرد ارزیابی برای روز ظباهي صانات تمام در صرزدًای بازدیدًای مدیریت و ًر

 .دًد اهدام خدمت گیرهدگان زكٍؽ رنایت خػٍص در کارکوان

 در مٍردی یا و فرایودی ًای هكع ظواصایػػی مولٍر  بي ًای همٍهي صواریًٍای ـرازی ریزی  برهامي ًمچوین •

 .ظٍد اهدام خدمت گیرهدگان زكٍؽ ازیای راصتای



: ا٘ٛاع ضیٜٛ ٞب ٚ ٔٙببغ ٘ظبست  

بری  تیم میداهی هلارت . 1•  مدیریت و ًر

 مردمی ارتباط ًای غودوؽ از مسیفی ًای گزارش اخذ . 2•

بری  تیم زؾٍری  ماللات ًای برهامي . 3•  خدمت گان گیرهدى از گزارش اخذ و مدیریت و ًر

 ای زرفي اخالؽ رنایت و خدمت گیرهدگان زكٍؽ با مرتبؿ واغلي ظکایات و پیطوٌادات . 4•

 ارزیابی و صازی  پیادى مشئٍل بالیوی اخالؽ کمیتي•

 



تؼبسؼ ٔٙبفغ بب ٔٙطٛس حمٛق بیٕبس دس  ٞشٌٛ٘ٝ  4 - 7 - 1 -اِف
ٔذیشیت ٔحٛسی سغح بیٕبسستبٖ ضٙبسبیی ٚ بب سٚیىشد بیٕبس 

سغح سٝ. ٔی ضٛد  

 الدامات یا و گروًی غوفی، ظخػی، موافم تهارض دلیل بي بیمار زكٍؽ هكؼ از یمػادیك بروز•

 و اـالنات از اصتفادى ،بیماران از لاهٍهی غیر وذٍى اخذ ماهود بیماران زكٍؽ تؾییم برای ظدى صازماهدًی

 ًدایت و تدٌیزات و دارو  زمیوي در مهاملي و تباهی ًرگٍهي ،الكایػػی خدمات بیماران، زریم /مسرماهگی هكؼ

 موطٍر  کوودى هكؼ مٍارد صایر و گروًی/ظخػی موافم تامین ًدؼ با بیمارصتاهٌا صایر صٍی بي بیماران

 .ظٍد مدیریت لاـهاهي مسٍری  بیمار رویکرد با بایشتی بیماران زكٍؽ



بخطی بٝ حمٛق بیٕبس دس تٕبْ  اِٚٛیت  5 - 7 - 1 -اِف
سغح سٝ. سغٛح ػّٕىشدی بیٕبسستبٖ ٔطٟٛد است  

غاز بیمار ًای اولٍیت از صازماهی رفتار و الدام تػمیم، برهامي، ًر بیمارمسٍر  بیمارصتان   در•
 
 می ا

 .ظٍد

 گیرهدگان از زمایت و اصت مسٍری  بیمار اول گام خدمت گیرهدگان زكٍؽ بي ازترام میان این در •

   .اصت بیمارصتان در مسٍری  بیمار و مداری  مطتری  اًداؼ ذٌت در فهال الدامی خدمت

 .اصت اصتاهدارد این مٌم مػادیق از یکی و هیاز پیض 4 - 7 - 1 -الف اصتاهدارد اصتكرار•



ٚ اخالق ببِیٙی دس  حشفٝ ای سػبیت اغَٛ سفتبس  6 - 7 - 1 -اِف
سغح سٝ. تٕبْ سغٛح ػّٕىشدی بیٕبسستبٖ ٔطٟٛد است  

 بایشتی بیمارصتان در بالیوی اخالؽ و ای زرفي اغٍل رنایت هسٍى تطریر برای مدون روش•

  باذامهي ارتباط و ،ًمکاران با ،ارتباطبیمار با ارتباط در ای زرفي اخالؽ زیفي صي در

 .ظٍد پایض و اذرا تدوین،

 



ٔٛاسد ٔشتبظ بب حیغٝ اخالق حشفٝ ای تیٓ پضضىی دس 
 استببط بب بیٕبس ػببست است اص

گاًاهي از بیماررؽایت اخذ مرتبؿ با درمان بیمار و ًای گیری مطارکت بیمار در تػمیم .  1•
 
 ا

 زریم خػٍغی، رنایت نكاید بیمار و رنایت ازترام بيرنایت ازترام بي بیمار و ًمراًی وی .  2•

م ذوسبیمارصتان در اذرای دصتٍرالهمل .  3•  مهایوي بیماران غیًر

مٍزش . 4•
 
 کافی بیمار ارائي ا

 زكٍؽ بیمار در پژوًضرنایت .  5•

 پزظکان در رابفي با بیمارندم بٌرى ذٍیػػی .  6•

 با بیمار و ًمراًان متهارضبرخٍرد زرفي ای .  7•

 و ندم تبهیؼ در ارائي مرالبت بي بیمارًزیوي بی مٍرد تسمیل ندم .  8•

ٍع ارائي خدمت تٍصؿ پزظمپزظکی کٍریکٍلٍم ًای اذرای .  9•  در خػٍص صفر و ه

 بازخٍرد بي صیشتم در ذٌت ارتكای کیفیت خدمات.  10•

 اولٍیت بخطی بي موافم صالمت بیمار.  11•

 با بیمار و ارائي اـالنات مواصب بي بیمار و بروز مشائل اخاللی و لاهٍهیغدالت تیم پزظکی .  12•



تیٓ پضضىی دس حشفٝ ای ٔٛاسد ٔشتبظ بب حیغٝ اخالق 
 استببط بب ٕٞىبساٖ ػببست است اص

بری  تیم بي و یکدیگر بي پزظکان پاصخگٍیػػی میزان . 1•  بیمارصتان مدیریت و ًر
 پزظکی تیم ازترامی بی یا و اختالؼ بروز زمان در مواصب برخٍرد . 2•
هکال پزظکان بٍدن دصترس در و مٍلم بي زؾٍر  . 3•

 
 ًا فراخٍان بي پاصخگٍیػػی و ا

 پزظکی تیم ولت اتالؼ ندم و مواصب بودی زمان . 4•
ٍع اهتكال . 5•  ًمکاران صایر بي تدربي و داهض دوصتاهي ه
  ًمکاران پرصتاران، ،فراگیران) ًمکاران دیگر از مٍذٍد ًای روال بر مازاد کطی بٌرى ندم . 6•

 (ذٍان
 و هاتٍاهی با مٍاذٌي و ًمکار ذدی و ذزیػػی رفتار صٍ با پزظکی تیم مٍاذٌي در مواصب برخٍرد . 7•

 ًمکار بیماری 

 .بیمار بي خدمت بٌتر ارائي در ًمکاران از کمم درخٍاصت . 8•



تیٓ پضضىی دس حشفٝ ای ٔٛاسد ٔشتبظ بب حیغٝ اخالق 
 استببط بب جبٔؼٝ ػببست است اص

ٍع دوصتاهي در بروز ًمکاری  .1•  صٍاهر و زٍادث ذمهیه

 بٌبٍد در دصترصی بي خدمات.  2•

 پزظکیگٍاًی ًای و گزارش ًا ارائي غادلاهي .  3•

 اذتمانیظبکي ًای در رنایت ظان زرفي پزظکی .  4•

 اهگ اذتمانیبا بیماران دچار برخٍرد مواصب .  5•



بیٕبسستبٖ دس خػٛظ استمبی سالٔت   11 - 1 -اِف
( سٙجٝ 5.)ٔی ٕ٘بیذٚ الذاْ بش٘بٔٝ سیضی   

ارتقای 
 سالمت 

اجرای 
استانداردهای 
 بیمارستان سبز

پیشگیری و 
کنترل 

بیماریهای غیر 
 واگیر

پیشگیری و 
ارتقا سالمت 

 بیماران،

پیشگیری و 
ارتقا سالمت 

 کارکنان،

بهداشت محیط 
و مدیریت 

پسماند با روش 
 های نوین 



بیٕبسستبٖ دس پیطٍیشی ٚ وٙتشَ بیٕبسیٟبی   1 - 11 - 1 -اِف
سغح یه. غیش ٚاٌیش ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش داسد  

 ملی ًای برهامي با مفابق واگیر غیر بیماریٌای کوترل و پیطگیری  برای الزم ًای کلیویم صازی  فهال•

 در واگیر غیر بیماریٌای کوترل و پیطگیری  ملی ًای برهامي با مرتبؿ الداماتی اذرای و ریزی  برهامي•

 ظدى ابالغ ًای کلیویم صازی  فهال

مٍزظی ًای برهامي اذرای•
 
 خٍن، فطار بیماریٌای خػٍص در مراذهین /ًمراًان /بیماران برای ا

ان و دیابت  صـر



بیٕبسستبٖ بشای پیطٍیشی ٚ استمب سالٔت  2 - 11 - 1 -اِف
سغح دٚ. ٔی ٕ٘بیذبیٕبساٖ، بش٘بٔٝ داضتٝ ٚ بش اسبس آٖ ػُٕ   

صالمت وؽهیت برای داظتن یم ظان زهدگی تغییر ظیٍى کمم بي مردم برای نلم و ًور ارتكای صالمت، "•

 ."اصتپایدار 

ای بودی اولٍیت و صیشتماتیم ارزیابی•  صالمت ارتكا تیم تٍصؿ بیماران صالمت ارتكا و پیطگیری  هیاًز

 بیماران صالمت ارتكا و پیطگیری  با مرتبؿ الداماتی اذرای و ریزی  برهامي•

مٍزش•
 
 فیزیکی فهالیت و ورزش غذایػػی، رژیم و تغذیي الکل، و صیگار تر ،صالم زهدگی صبم مطاورى و ا

مٍزش•
 
صمی، ،مزمن ریٍی ،للبی بیماران برای ویژى بي مطاورى و ا

 
اهی، دیابتی، ا  و رواهپزظکی اختالالت مغزی، صکػتي صـر

 ذرازی



بیٕبسستبٖ بشای پیطٍیشی ٚ استمب سالٔت  3 - 11 - 1 -اِف
سغح دٚ. وبسوٙبٖ، بش٘بٔٝ داضتٝ ٚ بش اسبس آٖ ػُٕ ٔیٕٙبیذ  

ای بودی اولٍیت و مدون ارزیابی•  صالمت ارتكا تیم تٍصؿ کارکوان صالمت ارتكا و پیطگیری  هیاًز

 کارکوان صالمت ارتكا ًای فهالیت از زمایت و ایمن ،صالم کاری  مسیؿ تحبیت•

مٍزظی و پیطگیراهي ًای برهامي اذرای•
 
   ًای زیفي در کارکوان صالمت ارتكای ا

 بدهی فهالیت•

 دخاهیات مػرؼ•

 صالم تغذیي•

 الدامات ـرازی لزوم غٍرت در و ماى ظض ًر کارکوان صالمت ارتكای ًای برهامي اجربخطی ارزیابی•
 بٌبٍد برهامي تدوین /اغالزی



بٟذاضت بش٘بٔٝ ٞبی بیٕبسستبٖ دس اجشای  4 - 11 - 1 -اِف
.  ٚ ٔذیشیت پسٕب٘ذ بب سٚضٟبی ٘ٛیٗ پیطٍبْ ٚ فؼبَ استٔحیظ 

 سغح سٝ

ن رصاهی روز بي و پشماهد مدیریت هٍین ًای روش ظواصایػػی•
 
 ( صازی  خفر بی و کردن اصتریل) ا

 روش ًر در ایموی مشائل همٍدن لساظ و ؽهف و لٍت هكاط تسلیل از پس پشماهد مدیریت هٍین روش اهتخاب•

 ظدى روز بي و ذدید مسیؿ بٌداظت ًای برهامي اذرای و ریزی  ـرح •

 هیاز غٍرت در اغالزی الدامات/اغالزات اهدام و ظدى روز بي مسیؿ بٌداظت ًای برهامي/پشماهد مدیریت هٍین روظٌای تسلیلی بررصی•

 .باظد مٍذٍد باید مسیؿ بٌداظت ذدید ًای برهامي و هٍین ًای روش گیری  بکار برای گرفتي اهدام مفالهات صٍابق•



بیٕبسستبٖ دس ساستبی اجشای استب٘ذاسدٞبی   5 - 11 - 1 -اِف
صیست، بش٘بٔٝ  ٔحیظ بیٕبسستبٖ سبض ٚ استمب سالٔت دس حیغٝ 

سغح سٝ. ٔی ٕ٘بیذداضتٝ ٚ بش اسبس آٖ ػُٕ   

 در را التػادی کارایػػی کي اصت این "بیمارصتاهٌا برای صبز وری  بٌرى "راًبرد از گیری  بٌرى مٌم ویژگیٌای از•

   کود می مفرح  مسیفی زیشت کارایػػی کوار

ا بکارگیری  با و گیرد می هلر در هیز را زیشت مسیؿ درمان، و بٌداظت التػاد مكٍلي بي ذدی وتٍذي•  ابزاًر

الیودى صبز وری  بٌرى روظٌای و
 
یود از هاظی مسیفی زیشت ًای ا

 
 .رصاهد می زدالل بي را خدمات ارائي فرا



ّٔی  بش٘بٔٝ ٞبی بیٕبسستبٖ دس اجشای  12 - 1 -اِف
(سٙجٝ 7.)ٔی ٕ٘بیذسالٔت ٔطبسوت   

 مشارکت فعال و مؤثر در اجرای طبابت مبتنی بر شواهد

 اجرای برنامه ملی درمان سکته های حاد قلبی و مغزی

 ترویج و حمایت از اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی 

 دوستدار مادر و دوستدار کودک

 تغذیه با شیر مادر

 ترویج زایمان طبیعی

 کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان زیر پنج سال



ضبخع ٞبی دس صٔیٙٝ استمبی بیٕبسستبٖ  1 - 12 - 1 -اِف
سالٔت ٚ وبٞص ٔشي ٚ ٔیش ٔبدساٖ، ٘ٛصاداٖ ٚ وٛدوبٖ صیش پٙج  

سغح یه. سبَ ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش داسد  

 مادران میر و مرگ کاًض و صالمت ًای ظاخع ارتكای زمیوي در مطارکت•

 هٍزادان میر و مرگ کاًض و صالمت ًای ظاخع ارتكای زمیوي در مطارکت•

 کٍدکان میر و مرگ کاًض و صالمت ًای ظاخع ارتكای زمیوي در مطارکت•

 بٌداظت وزارت ابالغی بالیوی ـبابت راًوماًای و اصتاهداردًا اصتكرار بي بخطی اولٍیت•

ن رظد بي رو  روهد برای ریزی  برهامي و مطارکت میزان تسلیلی بررصی•
 
 ا

 و صالمت ًای ظاخع ارتكای در بیمارصتان مٍفكیت خػٍص در بٌداظت وزارت ذیربؿ مراذم تایید•
 صال پوخ زیر کٍدکان و هٍزادان مادران، میر و مرگ کاًض



بش٘بٔٝ ّٔی تشٚیج  پیبدٜ سبصی بیٕبسستبٖ دس  2 - 12 - 1 -اِف
سغح یه. صایٕبٖ عبیؼی پیطٍبْ بٛدٜ ٚ ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش داسد  

ای اذرای• خرین با مفابق ـبیهی زایمان ترویخ برهامي مسًٍر
 
 ابالغی دصتٍرالهمل ا

 مربٍط داهطگاى بي گزارش ارائي و ـبیهی زایمان ترویخ برهامي مشتمر پایض•

 زهان متخػػین بي بازخٍرد ارائي و ـبیهی زایمان ترویخ کمیتي در بٌداظت وزارت ابالغی بخطوامي براصاس صزارین اهدام اهدیکاصیٍهٌای بررصی•

 بیمارصتان در بٌداظت وزارت ـبیهی زایمان ترویخ ابالغی دصتٍرالهمل براصاس ـبیهی زایمان خٍظایودصازی  دصتٍرالهمل رنایت•

 ظدى تهیین گذاری  ًدؼ براصاس زا هخشت صزارین کاًض•

 کاًض برای اغالزی الدامات /اغالزات اهدام و ـبیهی زایمان ترویخ کمیتي در هتایخ بررصی و اول بار صزارین و صزارین ظاخع ماًیاهي مساصبي•

 صزارین میزان

 ـبیهی زایمان ترویخ ملی برهامي صازی  پیادى در بیمارصتان پیطگامی و مٍفكیت خػٍص در بٌداظت وزارت ذیربؿ مراذم تایید•



بیٕبسستبٖ دس اجشای بش٘بٔٝ ّٔی تغزیٝ   3 - 12 - 1 -اِف
سغح دٚ. بب ضیش ٔبدس ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش داسد  

ای اذرای•  مادر ظیر با تغذیي ملی برهامي مسًٍر

ن هتایخ تسلیل و مادر ظیر با تغذیي ملی برهامي مشتمر پایض•
 
بری  تیم تٍصؿ ا  مدیریت و ًر

 بیمارصتان

 ظدى تهریف زماهی ًای دورى در مربٍط داهطگاى بي برهامي اذرای از گزارش ارائي•

 برهامي اذرای در بیمارصتان پیطگامی و مٍفكیت خػٍص در بٌداظت وزارت ذیربؿ مراذم تایید•

 مادر ظیر با تغذیي ملی



دٚستذاس بش٘بٔٝ ٞبی بیٕبسستبٖ دس اجشای  4 - 12 - 1 -اِف
پیطٍبْ بٛدٜ ٚ ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش  وٛدن ٔبدس ٚ دٚستذاس 

سغح دٚ. داسد  

 : تٍغیي•

 ،هٍزادان ویژى ًای مرالبت بخض مداورت در ظیر باهم وریدی، مرکزتغذیي )کٍدک و هٍزاد هٍین ملی ًای برهامي •

   .ظٍد اذرایػػی (.... و ترخیع از پس پرخفر ظیرخٍار و هٍزاد پیگیری  تکامل، مرکز ظیردًی، مطاورى وازد

ن اصاس بر و گردیدى مکػتٍب کٍدک دوصتدار و مادر دوصتدار ًای برهامي اذرای هسٍى•
 
 .ظٍد الدام ا



تشٚیج ٚ بش٘بٔٝ ٞبی بیٕبسستبٖ دس اجشای  5 - 12 - 1 -اِف
حٕبیت اص اٞذای ػضٛ اص بیٕبساٖ ٔشي ٔغضی بب سػبیت اِضأبت 

سغح دٚ. ٔطبسوت ٔؤثش داسدحشفٝ ای اخاللی ٚ   

گاًی•
 
 مغزی  مرگ بیماران از نؾٍ اًدای ابالغی دصتٍرالهمل از مرتبؿ کارکوان ا

 بٌداظت وزارت اهتلارات ـبق نؾٍ اًدای برهامي از زمایت برای داهطگاى بي مغزی  مرگ مٍارد گزارش•

 مرتبؿ الزامات رنایت با مغزی  مرگ بیماران برای نؾٍ اًدای از زمایت و ترویخ در بیمارصتان فهال مطارکت•

وری  فراًم وازدًای بي بیمارصتان رصاهی اـالع•
 
 انؾا ظواصایػػی و ا

 از زمایت و ترویخ ًای برهامي در بیمارصتان پیطگامی و مٍفكیت خػٍص در بٌداظت وزارت ذیربؿ مراذم تایید•

 مغزی  مرگ بیماران از نؾٍ اًدای



سىتٝ بیٕبسستبٖ دس اجشای بش٘بٔٝ ّٔی دسٔبٖ  6 - 12 - 1 -اِف
حبد لّبی ٚ ٔغضی پیطٍبْ بٛدٜ ٚ ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش  ٞبی 

سغح سٝ. داسد  

 کردى مطخع را مهین بیمارصتان اصت الزم هباظد 724 و 247 ًای بیمارصتان ذز بیمارصتان کي غٍرتی در•

ن بي ارذاع و
 
 .دًد اهدام را  بیمارصتان ا

 مرگ کمیتي در مغزی  و للبی ًای صکػتي از هاظی نٍارض و مرگ مٍارد گزارش بیمارصتان اصت الزم ًمچوین •

 را مطکالت با متواصب اغالزی الدامات و همٍدى (RCA)یابی ریطي را مطکل کردى، بررصی را میر و

 .بشودد را ظدى اهدام اغالزی الدامات اجربخطی و دًد اهدام و تهیین ظواصایػػی،



بیٕبسستبٖ دس ساستبی عبببت ٔبتٙی بش  *  7 - 12 - 1 -اِف
سغح سٝ. ضٛاٞذ، پیطٍبْ بٛدٜ ٚ ٔطبسوت فؼبَ ٚ ٔؤثش داسد  

 صفر در ظٍاًد بر مبتوی ـبابت ترویخ بي پزظکی ًای تیم ریزی  برهامي و تمرکز بر دال ظٍاًدی وذٍد•
 بیمارصتان

 پزظکی ًای روش صازی  یکشان و ظٍاًد بر مبتوی ـبابت با مرتبؿ مفالهات اهدام•

 بٌداظت وزارت ابالغی ًای گایدالین و اصتاهداردًا اذرای و ریزی  برهامي•

 وؽهیت بٌبٍد برای الدامات اهدام و ظٍاًد بر مبتوی ـبابت هلر از بیمارصتان وؽهیت ای دورى ارزیابی•

  بر مبتوی ـبابت زمیوي در بیمارصتان پیطگامی و مٍفكیت خػٍص در بٌداظت وزارت ذیربؿ مراذم تایید•
 ظٍاًد


