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آيين نامه
آئين نامه کميته مرگ ومير و عوارض آسيب شناسی ونسوج مرکز آموزشی درمانی ضيائيان
ماده  :1هدف.
هدف از تشكيل اين كميته ،بررسی منظم همه موارد مرگومير ،بررسی دورهای عوارض بررسی علل مرگومير در بيمارستان
بررسی منظم همه موارد مرگ ومير( بويژه موارد مرگ ومير غير منتظره) ،بررسی دوره ای عوارض منجر به بيماری و مرگ
ومير ،پيگيری موارد قانونی و همكاری با پزشكی قانونی ،اتخاذ تدابير به منظور كاهش عوارض مرگ ومير در بيمارستان،
بررسی علل مرگ ومير در بيمارستان ( ،)RCAبرگزاری كنفرانس های مرتبط با كاهش موربيديتی و مورتاليتی و چگونگی آنها
 ،گزارش نمونه های بيوپسی و اتوپسی و نكروپسی و ساير وظايف محوله در راستای استانداردهای اعتباربخشی بيمارستانها
است.
ماده  :2شرايط ونحوه انتخاب رئيس و دبير کميته ها:
 انتخاب رئيس كميته براساس دستور رئيس بيمارستان انجام می شود.
 انتخاب دبيران به پيشنهاد مسئول كميته ها و با تاييد رئيس و مدير بيمارستان انجام می شود.
ماده :3اعضای دائم وموقت کميته ها
اعضای ثابت اين كميته متشكل از:
 -1رئيس بيمارستان
 -2مدير بيمارستان
 -3معاون آموزشی –نايب رئيس جلسه
 -4فوق تخصص نفرولوژی
 -5متخصص جراحی عمومی
 -6مسئول فنی آزمايشگاه
 -7مدير پرستاری
 -8مسئول كميته ها
 -9رئيس مدارک پزشكی
-11مسئول واحد بهبود كيفيت
-11كارشناس هماهنگ كننده ايمنی بيمار
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-12و ساير اعضای بنا به ضرورت موضوع دعوت می شوند
دبير کميته  :متخصصين پزشكی قانونی
تبصره  :1-3نحوه دعوت اعضا به کميته :
 دبير كميته در نامه دعوت به جلسه را به انضام دستور جلسه بصورت اتوماسيونی برای اعضا ارسال و
همزمان به متخصصان بصورت تلفنی اطالع می دهد.
 در صورت حضور سهچهارم اعضای كميته مذكور ،جلسه قابل تشكيل است.
ماده  :4حق رای و مصوبات
هريك از اعضاء دارای يك حق رای هستند و درصورتیكه مصوبات يا راهكارهای بهرهبرداری ارائهشده به تصويب بيش از 51
درصد اعضای حاضر رسيده باشد ،موضوع مطروحه بهعنوان مصوبات اين كميته تلقی خواهد شد.
ماده  :5محل جلسات
اين جلسات در اتاق كنفرانس مركز آموزشی درمانی ضيائيان برگزار خواهد شد.
ماده  :6نحوه و زمان تشكيل جلسات و نحوه برخورد با غيبت کننده
زمان جلسات كميته هرماه يك بار و در صورت نياز به جلسه اضطراری بيش از يكبار نيز برگزار خواهد شد.
حداقل زمان جلسات  45دقيقه هست.
نحوه برخورد با غيبت كننده : :در صورت غيبت اعضای ثابت بيش از سه جلسه متوالی و يا بيش از  31درصد
جلسات ساالنه ،در خصوص جايگزينی وی اقدام میشود.
ماده  7مسئوليتها و تعهدات رييس کميته ،دبير کميته و اعضای کميته
رييس کميته :
رهبری جلسات و تاييد و ابالغ مصوبات جلسه در بيمارستان.
دبير کميته :
هماهنگیهای الزم برای برگزاری جلسات كميته ،پی گيری اجرای مصوبات و انعكاس نتايج صورتجلسات به اعضاء و توجيه
اعضای جديدالورود  ،تهيه صورتجلسات ،بايگانی مستندات و بررسی اثر بخشی مصوبات كميته را درقالب شاخص انجام می
دهد.
ساير اعضاء کميته :
شركت فعال در جلسات ،پيگيری و اجرای امور محول شده از سوی كميته.
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ماده  :8مسئول دبيرخانه
مسئول دبير خانه ،صورت جلسات كميته مذكور را پس از ثبت اتوماسيونی به معاونت درمان دانشگاه و همچنين به
دبير كميته مذكور ،مسئول بهبود كيفيت بيمارستان ،مسئول كميته های بيمارستانی  ،معاون آموزشی بيمارستان ،
مسئولين و كاركنان ذيربط بخشها ی مربوطه مركز آموزشی درمانی ضيائيان برای اطالع و اقدام الزم ،اتوماسيون
می نمايد.
ماده  :9تعيين نحوه ارزيابی عملكرد کميته ها
.1شاخص های کمی:
به منظور ارزيابی عملكرد كميته های بيمارستانی،مسئول كميته های بيمارستانی براساس شاخص های كمی معاونت درمان
دانشگاه در 5حيطه شامل:
 )1درصد برگزاری كميته ها
 )2درصد مصوبات اجرا شده
 )3درصد حضور اعضا ء
 )4درصد حضور هر عضو در كميته
 )5متوسط زمانی تاخير در برگزاری جلسات را بصورت فصلی عملكرد كميته ها را بررسی و پس از تاييد دفتر بهبود كيفيت
و مدير بيمارستان به معاونت درمان دانشگاه ارسال می شود.
درادامه درصد پيشرفت مصوبات و گزارش تحليلی مصوبات و علل عدم پيشرفت آنها در جدولی تهيه و توسط دبير كميته پی
گيری می شود.
.2شاخص های کيفی:
با توجه به اهميت بررسی اثر بخشی مصوبات و عملكرد كميته ها  ،شاخص های كيفی هر كميته بر اساس تصميم اعضای
كميته انتخاب می شود كه می تواند از شاخص های برنامه ای ،عملكرد و يا فرايندی باشد و از طريق پايش وضعيت شاخص
مذكور  ،اعضاء اثر بخش بودن مصوبات را بررسی كرده و در صورت نياز به اقدامات اصالحی ديگری را مصوب و پيگيری می
نمايند.
تبصره:دبير كميته بطور فصلی وضعيت شاخص را در كميته گزارش می نمايد بر اساس نظر اعضا زمان گزارش دهی قابل
تغييرات است.
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نتايج شاخص های كمی و كيفی توسط مسئول كميته ها جهت اطالع و اقدام مقتضی به كميته اجرايی ارجاع می شود.
ماده  : 11نحوه مستند سازی سوابق جلسات
 دبيران كميته ها موظفند فايل صورتجلسات را به همراه مستندات ( فقط درمورد مصوباتی كه نحوه ارزيابی آنها
مستندات است نه مشاهده و مصاحبه) را پس از ثبت نامه داخلی با نام و تاريخ برگزاری كميته در فايل الكترونيكی
ذخيره كنند.
 مستندات مرتبط با شاخص های كمی توسط دبيران و مسئولين كميته ها بايگانی و درپايان هرفصل درصورتجلسه
كميته ها ثبت شود.
. دستورالعمل ها /بخشنامه های داخلی حاصل از مصوبات توسط دبير كميته درجدول شماره 1ذيل تكميل و با
نظارت مسئول كميته ها در پايان هر فصل دراين كميته گزارش می شود.
جدول شماره  :1دستورالعمل ها /بخشنامه های داخلی حاصل از مصوبات
رديف

تاريخ برگزاری کميته

عنوان دستورالعمل

نام بخش /واحد /گروه

شماره نامه دستورالعمل /بخشنامه

برای اجرا دستورالعمل

 دبير كميته موظف است جدول فوق را بعداز گزارش ،به پيوست صورتجلسه نمايد.
ماده  : 11نحوه تعامل با ساير کميته ها وتيم مديريت اجرايی
 رونوشت صورتجلسات همه كميته به مسئولين بخش ها ودبيران كميته ها وروسای بخش ها ارسال می شود تا ضمن
اطالع از مصوبات ،چنانچه پيشنهاد وانتقادی درمورد مصوبات كميته ها دارند به كميته مربوطه انعكاس داده شود.

 هر گونه موردی كه در كميته مذكور به نتيجه نرسيد ويا نياز به تصميم گيری در سطح باالتری باشد به كميته
ارجاع ميشود .همچنين مواردی كه اجرا شده و از اهميت ويژه ای برخوردار است بنا به صالحديد اعضا جهت طرح و
اطالع به كميته اجرايی ارجاع می شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس :تهران ،ميدان ابوذر،خيابان ابوذر،روبروي شهرداري منطقه ،51
بيمارستان ضيائيان
تلفن11121253-51 :

فاكس11115666:

آدرس

تاريخ :

5651/55/26

شماره :

/623/0514د51/

پيوست  :ندارد

 دبير كميته پيگير نتايج كميته اجرايی دراين خصوص بوده و در كميته مذكور اعالم و مصوب می نمايد.
ماده  : 12نحوه پی گيری مصوبات
 دبيران كميته های بيمارستانی براساس جدول پی گيری مصوبات و با مشخص كردن مسئول پی گيری ،مصوبات را
در زمان مقرر پی گيری می كنند.
 درصورت انجام مصوبه،مستند مربوطه راپيوست می كند و درصورت عدم انجام علل آن درصورتجلسه ثبت و ضمن
پيگيری مكرر درجلسه بعدی جهت اخذ تصميم مقتضی عنوان می شود.
تبصره :الصاق مستندات به صورتجلسه فقط درمورد مصوباتی است كه نحوه ارزيابی آنها مستندات است نه مشاهده و
مصاحبه.
 صورتجلسه اين كميته پس از امضا و تاييد اعضای آن و ثبت نامه داخلی جهت اطالع واقدام الزم اتوماسيون می
شود .بنابراين نياز به ارسال نامه جداگانه ای جهت پيگيری مصوبه نمی باشد،مگر اينكه ارسال ويا ابالغ نامه جزء
مصوبات باشد.
بازنگری آييننامه كميته مرگ ومير و عوارض آسيب شناسی ونسوج با حضور اعضای كميته مذكور روز شنبه،
مورخ  95/11/11به تصويب رسيد و پس از تاييديه كميته اجرايی ابالغ گرديده است.

رونوشت :دبير و اعضای كميته جهت اطالع
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