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ّبي ثيوبزستبًي ٍ ايداب  شهيٌاِ خْات     زيصي ، سبشهبًدّي ٍ ّوبٌّگي فؼبليت خْت تحمك اّداف ثيوبزستبى ٍ كوك ثِ ثسًبهِ
ّاب   ّبي ثيوبزستبًي ضسٍزيست ٍ كويتِ گس   . فؼبليت توبم كويتِ ّبي ثيوبزستبًي تطكيل هي هطبزكت فؼبل ّوِ پسسٌل كويتِ

 ل آى خَاٌّد ثَ  . ثِ هٌصلِ ثبشٍي هديسيت ثيوبزستبى ٍ هكو

 شرایط اوتخاب رییس ي دبیر کمیتٍ :

 خَاّد ثَ . اخالق پصضكيزييس ثيوبزستبى زييس توبم كويتِ ّبي ثيوبزستبًي اش خولِ كويتِ  *

 هسئَل ّس ٍاحد  ثيس كويتِ هستجط هي ثبضد. *

 : کمیتٍ ثابت اعضاي

 ًژا  غديمي ػجبس  كتس:  ٍ هسئَل ايوٌي ثيوبزستبى زييس

 هٌػَزي هيس  كتس  -ًمص ثٌدي  كتس:ثيوبزستبى اغلي ّبي ثخص زٍسبي اش تؼدا ي

  شا ُ حسي هستضي  البي: ثيوبزستبى هديس

 پَز حسي ضيَا خبًن: پسستبزي خدهبت هديس

 هسئَل زسيدگي ثِ ضكبيبت : سبسبى پَز زٍضٌفكس

 ضبلچي شّسا خبًن: كيفيت ثْجَ  ٍاحد هسَل

 هْسب هٌطي پَزكبزضٌبس ّوبٌّگ كٌٌدُ ايوٌي ثيوبز : 

 ًوبيٌدُ اًدوي اسالهي : آلبي طبّسي

 سبسبى پَز زٍضٌفكس:  كويتِ  ثيس

 ًژا  يميغد ػجبس  كتس:  تِيكو سييز

ِ  حماَق  اش تيا حوب ٍ وابز يث حماَق  هٌطاَز  تحمك ، وبزاىيث حمَق اش تيحوب ٍ حيتسٍ ازتمب،:  اخالق پصضكي كويتِ ّدف  ازائا
 .هسكص  ز ياخالل ييهَاش تيزػب خْت تالش ٍ سالهت خدهبت  ٌّدگبى

 :تٍیکم سییر فیيظا شرح

 :تِيكو سييز فيٍظب ضسح 1

  خلسِ كبز  ستَز اش بًتيغ. 1

  اػضب ِيكل هطبزكت خْت هدثساًِ تبش. 2

 ّب گفتگَ ٍ ثحث ضدى دُيكط اًحساف ثِ اش صيپسّ. 3
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 هٌتظسُ سيغ هَاز  يثسا غيسس ٍ هٌبست يسيگ نيتػو. 4

  هػَثبت يسيگيپ خْت افسا  ًوَ ى هطخع ٍ ضدُ هطسح هطبلت يثٌد خوغ. 5

 افسا  ِيكل ثب ػب اًِ تؼبهل. 6

  يهحَز خَ  اش صيپسّ. 7

  يثسگصاز شهبى  ز خلسبت كٌتسل. 8

  تِيكو اػضبء يطٌْب ّبيپ يثسزس ٍ سشيپر. 9

  خلسبت  ز اػضبء حضَز ثس ًظبزت. 10

  هٌظن طَز ثِ خلسبت ليتطك ثس ًظبزت. 11

 خلسِ بىيپب  ز اػضب حضَز  ز يسيگيپ ٍ اخسا ٍهسئَل  خلسِ هػَثبت هسٍز. 12

 :تٍیکم رانیدب فیيظا شرح

 تِيكو اػضبء بةيغ ٍ حضَز. 1

  خلسبت كبز  ستَز نيتٌظ. 2

 تِيكو سيزئ ثب يّوكبز ٍ هسبػدت. 3

  هسكص بستيز يّوبٌّگ ثب تِيكو اػضب اثبؽ غدٍز. 4

 تِيكو اػضب ثِ فيٍظب ضسح ازائِ. 5

 ٍ بستيز  فتس ثِ خلسبت يزسبً اطبع  ٍ تِيكو خلسبت يثسا بًِيسبل بي  هبِّ ضص ثسًبهِ نيتٌظ خْت اػضب ثب يّوبٌّگ. 6
 طتسيث يّوبٌّگ يثسا تيسيهد

  خلسبت  ز ضسكت خْت تِيكو اػضبء يثسا خلسِ  ستَز ٍ ًبهِ  ػَت غدٍز ٍ همسز شهبى  ز خلسبت ليتطك. 7

 )سبػت 48 تب حداكثس خلسِ ّس اش پس( تيفيك ثْجَ  تِيكو  فتس ٍ  ٌفؼبىيذ ثِ آى ًسخ ازسبل ٍ غَزتدلسِ اًطب. 8

 ء اػضب ثِ  ّب هػَثِ اثبؽ ٍ غدٍز. 9

 خلسِ هػَثبت لسائت ٍ غَزتدلسِ  ز آى يسيگيپ هسئَل ٍ خلسِ هػَثبت يييتؼ. 10

  ّب هػَثِ يگبًيثب. 11

  ّب تِيكو سخبًِي ث ثب يّوبٌّگ. 12

  يثؼد خلسِ  ز يسيگيپ گصازش مالاػ ٍ همسز شهبى هدت طَل  ز يسيگيپ اشهسئَل خلسِ هػَثبت يسيگيپ. 13
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 :تٍیکم ياعضا فیيظا شرح

  تِيكو خلسبت  ز هَلغ ثِ حضَز. 1

  طٌْب ّبيپ ازائِ ٍ ًظس تجب ل ٍ هطَزت. 2

 .جبضديه يسيگيپ هسئَل ثِ كِ ييّب هػَثِ يسيگ يپ. 3

 تِيسكوي ث ٍ سيزئ ثب يّوكبز ٍ هسبػدت. 4

 : تٍیکم فیيظا شرح

 تِيكو  ز ياغالح هداخالت اًدبم ٍ خدهت سًدگبىيگ حمَق استبًداز ّبي اخساي ًحَُ يثسزس ٍ يبثيازش

 وبزستبىيث  ز آى حيغح ياخسا ثس ًظبزت ٍ وبزيث حمَق هٌطَز يثسزس

  اًطجبق ًبهِ يييآ اخساي

  يضسػ احكبم التيتسْ ًوَ ى فساّن

 كبزكٌبى سطح  ز يٍاًسبً ياساله اخالق سطح اػتالي

  وبزستبىيث طيهح  ز ياساله ضؼبئس حيتسٍ ٍ ياساله ّبي هٌبسجت ثسگصازي  ز وبزستبىيث يهرّج كبًَى تيفؼبل يّوبٌّگ

ِ  ٍ  خادهت  سًادگبى يگ تيزضاب  يبثيازش  خْت طٌْب اتيپ ٍ ٍاًتمب  بتيضكب ثِ يدگيزس كبزآهد ًظبم سبشي ب ُيپ  گاصازش  ازائا
 تيفيك ثْجَ   فتس ثِ يتيًبزضب ػلل يا طِيز ليتحل

 سالهت تحَل ثسًبهِ خػَظ  ز پصضكبى ٍ كبزكٌبى ِيكل اهَشش ٍ يزسبً اطالع ثس ًظبزت

 الؼوال   ساتَز  اسابس  ثس  وبزيث اًتمبل غَزت  ز ي اًطگبّ اًتمبل سُيشًد  ز ضدُ فيتؼس يوبزستبًْبيث ثب يّوبٌّگ ثس ًظبزت
 ازخبع سُيشًد ٍ وبزيث اًتمبل

 سالهت ًظبم تحَل طسح زًٍد ياخسا خػَظ  ز اًْب ثِ ييگَ پبسخ ٍ يهس ه بتيضكب ثِ يدگيزس ثس ًظبزت

 :    جلسٍ تشکیل ویهاقً

 .هيكٌد اپيد سويتز خلسِ ثبضٌد ضتِ ا زحضَ خلسِ  ز ػضبا كل اش ًفس يك ضبفِا ثِ ًػف للاحد چٌبًچِ ·

 وبزستبىيث يٍالؼ ٍ يخبز هطكالت ٍ ّب تِيكو  تيهبهَز ٍ اّداف ثب ّب تِيكو خلسبت كبز  ستَز ييّوسَ. 

 تِيكو كبز  ستَز ثب ّوسَ هطخع ٍ ٍاضح ييحلْب زاُ تيتػَ.

 .كٌد هي زكب ثِ ٍعضس خلسِ ػالهيا سبػت زاس ·

 . ضَ هي اجخسا كويتِ اش ػضَ خلسِ سِ اش ثيص غيجت زتغَ  ز ·
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 .از ًد زا خلسِ ثِ ٍزٍ  حك ػضَ ّس ليمِ 20 اش ثيص تبخيس زتغَ  ز ·

 ثبضد هي سبػت  ٍ خلسِ ّس ىهبش لطَ ىهبش كثساحد ·

/  سياي ز سييا تغ غاَزت   ز گس   يه غب ز تيػضَ اثالؽ ًبهِ يييآ طجك تِيكو  ثبثت اػضب ٍ تِيكو سي ث ، تِيكو سييز يثسا.
 .است يثبل خَ  لَت ثِ ًگسفتِ غَزت آًْب ضيتؼَ خْت يسيگ نيتػو كِيشهبً تب ػبهل سيهد

 است يضسٍز الشم بزاتياخت ديل بزثبياالخت تبم ييخبًط خْت اثالؽ غدٍز ّب تيكو اش كيّس  ز سييز حضَز ػدم  زغَزت.

 وحًٌ ارزیابی عملکرد کمیتٍ :

 :  گيس هي زتغَ يلذ يّب ضبخع طسيك اش يفػل غَزت ثِ كويتِ پبيص

فصلی()  بیمارستانی کمیته های مصوبات اجرای و تشکیل نحوه پایش فرم کد مدرک:  
 سه ماهه..........................................

 
 

 از تاریخ...   تا تاریخ....... مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر حشمت

تاریخ گزارش به 
 دبیران کمیته ها

مصوبات انجام 
 نشده

تناوب  کمیته برگزار شده مصوبات انجام شده
برگزاری 

 کمیته

 نام کمیته

تعداد  درصد 
 کل

تعداد  درصد
مصوبات 
انجام 
 شده

تعداد 
مصوبات 
پیگیری 
 شده

تعداد کل 
 مصوبات

هم راستایی 
مصوبات با دستور 

 العملها
  متوسط  )خوب
 ضعیف

تشکیل به موقع 
 جلسات

) خوب  متوسط  

(ضعیف  

تعداد 
 کل

اخالق  هر ماه          
  پزشکی

:اخالق پزشکیمسئول واحد   
 
 

تکمیل کننده:نام و امضا   

 .ضَ  هي گصازش اخسايي هديسيت تين ثِ ٍ ثسزسي ّب كويتِ هسَل تَسط ثيوبزستبًي ّبي كويتِ ثسگصازي زًٍد*

 :تٍیکم برگساري یتًال

 هبّيبًِ

 :اخالق پسشکی کمیتٍ يبىذ نماز وامٍ بر

 مکان تاریخ ردیف

 دفتر ریاست 6/2/96 1

 دفتر ریاست 7/4/96 2

 دفتر ریاست 4/6/96 3

 دفتر ریاست 3/8/96 4

 دفتر ریاست 4/11/96 5

 دفتر ریاست 3/11/96 6
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 وحًٌ مستىذ سازي ي  پیگیري مصًبات:

 

 تَسط  ثيس ّس كويتِ  كويتِ ّب طجك خدٍل شهبًجٌدي ثِ طَز هٌظن تطكيل ٍ توبهي غَزتدلسبت  ز ّفتِ اٍل ثسگصازي -1

 هسكص گراضتِ ضَ .  ًسخه در اختيار هسَل ٍاحذ بهبَد كيفيت يكتٌظين ٍ 

  ثيساى كويتِ ّب  ز خْت كيفي ًوَ ى خلسبت هستٌد سبشي ٍ پبيص ػولكس  كويتِ ّب ثسًبهِ زيصي ًوبيٌد. -2

 ثيساى كويتِ ّب ثبيد ثب تَخِ ثِ اّداف ٍ زسبلت تؼييي ضدُ كويتِ ّب زا ثسگصاز ٍ ثساي اػضب  ػَتٌبهِ كتجي ثب  زج  ستَز  -3

  ا ُ ضَ . خلسِ ٍ شهبى ضسٍع ٍ پبيبى خلسِ

 غَزتدلسبت ثبيد  ز فسهت هخػَظ ثجت ٍ ًَضتي افسا  حبضس ٍ غبيجيي خلسِ الصاهي هي ثبضد. -4

 هػَثبت تحمك ػدم بي تحمك ٍ ضًَد يسيگيپ ّب تِيكو ساىي ث تَسط  يثؼد خلسبت  ز ديثب خلسبت  ز هتخرُ وبتيتػو -5

  ز كِيغَزت  ز ٍ است ضدُ اضبفِ 96 سبل غَزتدلسِ فسهت ثِ كٌتَز ضوبزُ هٌظَز ييثد ضًَد هطخع ّب تِيكو يلجل

 گس   يه اضبفِ ػد  كي هسثَطِ كٌتَز ثِ ٍ ضدُ يييتؼ هدد  ديزس سس ًسسد اًدبم ثِ هػَثِ ضدُ يييتؼ ديزس سس

 .ثبضد يثؼد خلسبت  ز هطخع دِيًت ي ازا ّب تِيكو هػَثبت ٍ(ثبضد يه غفس كٌتَز ِياٍل ػد .)  -6

 ثبيد هجتٌي ثس اطالػبت پس اشش ضدُ ثبضد.تػويوبت هتخدُ  ز كويتِ  -7

هصَبات كويته های بيوارستاًی كه در ارتباط با ايوٌی بيوار ٍ ارتقای كيفيت خذهات باشذ ٍ ًياس به تاهيي اعتبار * -8

داشته باشٌذ جهت بزرسی  ٍ تاهيي اعتبار در كويته تين هذيزيت اجزايی هَرد بزرسی قزار خَاهٌذ گزفت لذا دبيزاى 

 *رت جلسات كويته ها را در هَعذ هقزر به دفتز بهبَد تحَيل دهٌذ.ويته حتوا صَهحتزم ك

 :  است ايي هب اًتظبز ثٌبثسايي
 :    هطبلت ييا هطبلؼِ ثب هحتسم ّوكبزاى

 .  ضًَد آضٌب ثيوبزستبًي ّبي كويتِ ٍاػضبء ّب كويتِ ثب         -
 .  ضًَد آضٌب ّب كويتِ خسٍخي ّبي  ستَزالؼول ٍ هػَثبت ثب         -
 تحَيل ثيوبزستبًي ّبي كويتِ هسَل يب كويتِ  ثيس ثِ  كويتِ ّس اّداف ٍ ٍظبيف ثِ تَخِ ثب زا خَ  ًظسات ٍ پيطٌْب ات    -

 . ًوبيٌد
 

 
 

 

 

 


