
 کویتِ ّبی ثیوبرستبًی در اعتجبرثخطی



 ًقص کویتِ ّبی ثیوبرستبًی

 کویتِ ّب ثبزٍّبی هطَرتی ٍ تصوین گیری رئیس ٍ هذير ثیوبرستبى -1
 .ّستٌذ 

 .کویتِ ّب ثعٌَاى اتبق فکر ثیوبرستبى ّستٌذ -2
کویتِ ّب ثرًبهِ ريسی سبزهبًذّی ٍ ّوبٌّگی فعبلیت ّبی ثیوبرستبًی را -3

 .اًجبم هی دٌّذ
 .کویتِ ّب ايجبد زهیٌِ جْت هطبرکت فعبل پرسٌل هی کٌٌذ -4
 .کویتِ ّب ثبزتبة فعبلیتْبی ثیوبرستبى ثطوبر هی آيٌذ-5
 .کویتِ ّب هحل تصوین گیری گرٍُ ّبی هختلف هی ثبضٌذ-6
 .  کویتِ ّب هحَر ّذايت ثیوبرستبًْب ّستٌذ-7

 
 









 استبًذاردّبی هطترک کویتِ ّبی ثیوبرستبًی

 فَاصل زهبًی تطکیل کویتِ ّب•
 لیست اعضبی ّر کویتِ•
 آيیي ًبهِ داخلی کویتِ ّب•
 صَرتجلسبت کویتِ ّب•
 پیگیری اجرای هصَثبت•
 دٍرُ تَجیْی•
 خط هطی ّبی کویتِ ّب•



 مشتزکات کمیته های بیمارستانی



 جذٍل فبصلِ زهبًی تطکیل کویتِ ّب

 فاصله زمانی تشکیل کمیته نام کمیته ردیف

 ماه یکبار 2 بهبود کیفیت 1

 ماه یکبار 3 دارو و درمان 2

 هر ماه یکبار اخالق پسشکی 3

 ماه یکبار هر مدارک پسشکی 4

 هر ماه یکبار حفاظت فنی و بهداشت کار 5

 هر ماه یکبار ایمنی مادرو نوزاد 6

 هر ماه یکبار بهداشت محیط 7

 هر ماه یکبار کنترل عفونت 8

 هر ماه یکبار مرگ و میر 9

 هرماه یکبار بحران 10

 هر ماه یکبار بانک خون 11



 حذاقل ّبی آيیي ًبهِ داخلی 

 عٌَاى کویتِ•
 ضرح ٍظبيف کویتِ•
 لیست اعضب•
 ًحَُ اًتخبة اعضبی کویتِ•
 تَالی ثرگساری جلسبت کویتِ•
تَالی گسارضگیری از اجرای هصَثبت کویتِ ٍ ارائِ گسارش ثِ •

 هذيريت
 (صَرتجلسِ)ًحَُ تْیِ آيیي ًبهِ داخلی ّر کویتِ•

 



 ًگْذاری صَرتجلسبت
 

 دثیر کویتِ•
 دفتر ثْجَد کیفیت•

 سال اخیر 2



 حذاقل ّبی صَرتجلسبت کویتِ ّب

 فْرست اسبهی حبضريي ٍ غبئجیي•
 هْن تريي هَضَعبت هَرد ثحث•
 هصَثبت•
 هسئَل پیگیری ّر هصَثِ•
 هْلت هقرر جْت اجرا•
 ًتبيج ثررسی هصَثبت جلسِ قجل•
 تبريخ ثرگساری جلسِ فعلی ٍ آتی•



 پیگیری اجرای هصَثبت کویتِ ّب

 تْیِ ثرًبهِ پبيص تَسط دفتر ثْجَد کیفیت•
 پبيص•
 گسارش پبيص•



 دٍرُ تَجیْی اعضبی کویتِ

 ثرًبهِ تَجیْی•
 هحتَای دٍرُ تَجیْی•
 هستٌذات دٍرُ تَجیْی•
 هصبحجِ ثب افراد•



 ًکبت اختصبصی ّر کویتِ



 کویتِ ثْجَد کیفیت

 ّوبٌّگی فعبلیت ّبی ثْجَد کیفیت  •
 ارائِ فْرست اٍلَيت ّب ٍ ضبخص ّب ٍ تحلیل دادُ ّب ٍ ًتبيج•
 آهَزش ّبی ثْجَد کیفیت•
 پبيص ثرًبهِ ثْجَد کیفیت•
 ًظبرت ثر کبر سبير کویتِ ّب•



 کویتِ دارٍ ٍ درهبى

 تذٍيي فرهَالری ثیوبرستبى•
 لیست دارٍّبی خَدثِ خَد هتَقف ضًَذُ•
 ثرًبهِ هذاخلِ ای ثرای رفع اضتجبّبت تجَيس ی دارٍ ّب•
 فْرست دارٍّبی ضرٍری دارٍخبًِ ٍ ثخص ّب•
 فْرست دارٍّبی پرخطر•
 فرآيٌذ تعییي دارٍّبيی کِ جسٍ فرهَالری ثیوبرستبى ًیستٌذ•
 (هَرد 3)خط هطی•



 کویتِ اخالق پسضکی

تذٍيي خط هطی جْت اطویٌبى از اجرای استبًذاردّبی حقَق گیرًذگبى خذهت 

ُاهکبًبت ٍ تسْیالت هَرد اضبرُ در خط هطی فراّن گرديذ 

عولکرد هجريبى ًطبى دٌّذُ اجرای خط هطی هی ثبضذ. 

تذٍيي هٌطَر حقَقی کبرکٌبى 

 



 کویتِ هذارک پسضکی ٍ فٌبٍری اطالعبت

 (هَرد 1)خط هطی•
 تأيیذ فرم ّبی ثیوبرستبًی•



 کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبر

 تذٍيي ثرًبهِ آهَزضی ايوٌی ٍ ثْذاضت حرفِ ای•
 هذاخلِ ثِ هٌظَر رفع هطکالت در زهیٌِ ثْذاضت حرفِ ای•



کمیته ایمنی مادر و نوساد، تزویج سایمان طبیعی و تغذیه با 

 شیز مادر

 (هَرد 5) هطی خط•

 کَدک ٍ هبدر ثب هرتجط ّبی آهَزش•

 تَجیْی ّبی کالس ٍ ثبزآهَزی•

 تَجیْی ّبی کالس ٍ ثبزآهَزی در ضرکت•

 هبدراى اقبهت ثرای تسْیالت•



 کویتِ ثْذاضت هحیط

 (هَرد1)خط هطی •



 کویتِ کٌترل عفًَت ثیوبرستبًی
 
(هَرد1) هطی خط 
هطبرکت ثب ثیوبرستبًی عفًَت هراقجت ًظبم ّبی دادُ تحلیل ٍ آٍری جوع 

 ثرًبهِ ثخطی اثر سٌجص ٍ عفًَت کٌترل ٍاحذ
ارضذ هذيراى ثِ ثیوبرستبًی ّبی عفًَت اطالعبت ًتبيج ارايِ هستٌذات ٍ 

 ّب ثخص هسئَلیي
سالهت ّبی سبزهبى ثِ ثیوبرستبًی ّبی عفًَت ٍضعیت گسارش هستٌذات 
 ٍ هرتجط ّبی سبزهبى خذهت ارايِ)ثیوبرستبى از خبرج عوَهی ثْذاضت ٍ

 (گسارش اعالم زهبًی فَاصل
ثب گسارش ثرای الساهی ٍاگیر غیر ٍ ٍاگیر ّبی ثیوبری هَارد ضٌبسبيی 

 عفًَت کٌترل ٍاحذ هطبرکت



 کویتِ هرگ ٍ هیر ٍ عَارض، آسیت ضٌبسی ٍ ًسَج

 (هَرد 2)خط هطی •

 گسارش هرگ ٍ هیر ّب در فبصلِ زهبًی هطخص ضذُ•

 اقذاهبت اصالحی  جْت جلَگیری از تکرار عَارض هرگ ٍهیرّبی قبثل اجتٌبة•

 ثرگساری کٌفراًس ّبی هرتجط ثب هرگ ٍ هیر ٍ عَارض ثیوبرستبًی•

 گسارش ًوًَِ ّبی ثیَپسی ٍ اتَپسی ٍ ًکرٍپسی•



 کویتِ ثحراى ٍ ثاليب

 (هَرد 3)خط هطی •

 ضٌبسبيی ثحراى ّب ٍ ثاليبی هحتول در هٌطقِ•

 ثرًبهِ هقبثلِ ثب ثحرا ًْب ٍ ثاليبی هحتول ضٌبسبيی ضذُ•

 ثرًبهِ فراخَاًی اعضبی تین پبسخ اضطراری ٍ جبًطیي ّبی آًبى•

 ًحَُ فعبل سبزی ثرًبهِ در زهبى ثرٍز ثحراى•

 فعبلیت کویتِ تعییي تکلیف ثیوبراى•

 فعبلیت کویتِ تريبش ثیوبرستبًی•



 کویتِ طت اًتقبل خَى

 ثجت عَارض ًبخَاستِ اًتقبل خَى ٍ فراٍردُ ّبی خًَی•

 اقذام اصالحی عَارض ًبخَاستِ اًتقبل خَى ٍ فراٍردُ ّبی خًَی•


