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  :هدف از برگزاري کمیته 

تعیین اولویت مداخالت و خدمات هزینه اثربخش وداراي بیشـترین صـرفه وصـالح اقتصـادي ازبـین خـدمات موردتائیـد واثـربخش بـه دلیـل           
وحیطه هاي بدون مرزتقاضاهاي جدید وطراحی فرایندهاي علمـی وفنـی جهـت مـدیریت هزینـه هـاي غیرضـروروجلوگیري        محدودیت منابع 

  .اهداف این کمیته میباشداز ،بیمارویاپزشک ازتقاضاهاي بدون پشتوانه علمی 

  

  :شرح وظایف کمیته 

  .باشدحیطه فعالیت کمیته شامل گروه خدمات شایع وگروه خدمات نادروگرانقیمت می 

داروهاي  یا به عنوان مثال کاالها و.هزینه می کند بیمارستانها ایجاد شایع در به طور که گروه خدمات شایع به خدماتی گفته می شود )1
 .پروسیجرهاي شایع نیز مصرفی،درخواست هاي تصویربرداري وآزمایشات تشخیصی و

مجموع قیمت (ن که درآنهاوسیله مصرفی پزشکی گران قیمتوگران قیمت به پروسیجرها ویااعمال جراحی الکتیووغیرروتی گروه خدمات نادر )2
 .استفاده می شود)وسایل پزشکی مصرفی دریک عمل جراحی یا یک مداخله درمانی معادل ده میلیون تومان وباالتر

 درشده توسط پزشکان شاغل  اطالعات مربوط به حجم مداخالت تجویز تا درمانی شایع ،کمیته موظف است درگروه مداخالت تشخیصی و )3
 مورد علت آن را شناسایی و بازه هاي معمول را خارج از استفاده ازروشهاي آماري ومدیریتی ،موارد با داده و بررسی قرار مورد بیمارستان را

 .دهند قرار پیگیري

به همراه مستندات به  را است ،موارد میانگین باالتر از درمانی آنها همچنین الزم است براي تمام پزشکانی که میزان مداخالت تشخیصی و )4
 .صورت مکتوب به پزشکان مربوطه ارائه وتذکرات وراهنمایی هاي الزم داده شود

درگروه مداخالت درمانی نادروپرهزینه ،کمیته موظف است جلسات موردنیازراقبل ازانجام مداخالت،بادعوت ازمتخصصین رشته هاي مربوطه  )5
نی مربوط به اندیکاسیون رابررسی ومجوزانجام مداخله وپزشک متخصصی که قراراست مداخله درمانی راانجام دهدتشکیل وبحث هاي ف

 .این جلسات می بایست به نحوي تشکیل شودکه باعث هیچگونه تاخیریاتغییردربرنامه پذیرش بیماران ونیزمعطلی آنهانگردد. راصادرنمایند

ازبررسی ها ومداخالت انجام شده  درگروه مداخالت تشخیصی ودرمانی شایع،کمیته موظف است جلسات کمیته راماهیانه تشکیل وگزارشی )6
 .دانشگاه ارسال نماید کمیته معادل درستادونتایج حاصل ازآنهارابه 

پزشکی تشکیل و در موارد خدمات نادر و گران قیمت این کمیته بصورت مشترك با کمیته درمان،دارو و تجهیزات : تبصره*
 .بصورت اورژانسی تشکیل می شود
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  :رییس و دبیرشرایط و نحوه انتخاب 

درجلسات تیم مدیریت اجرایی ، باتوجه به شرح وظایف واهداف کمیته ،آیین نامه کمیته به اطالع اعضاء وتیم مدیریت اجرایی رسانده میشود 
  .،و با توجه به شرح وظایف و اهداف کمیته ها،رئیس و دبیر انتخاب و اعالم می گردد

  )محمد رضا زنگانه(جانشین رئیس و مدیر بیمارستان / )حسن سعیدي دکتر (رئیس بیمارستان :جانشین تام االختیار/ رییس

  )خانم هدایتی( مسئول کسورات دارویی و لوازم مصرفی پزشکی:دبیر

  :اعضاي دائم

 )حسن سعیدي دکتر (ریاست بیمارستان  )1

 )مهناز هدایتی(کمیتهدبیر  )2

 یکی از مسئول فنی بیمارستان  )3

 )محمد رضا زنگانه(مدیر  )4

 )طیبه دروکی (مترون  )5

 )خدیجه خاندوزي (کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  )6

 )خلیل قرنجیک ( واحدمدیریت اطالعات سالمتمسئول  )7

 )مسعود اسماعیلی (مسئول امور مالی  )8

 )علی نجفی (مسئول تجهیزات پزشکی )9

 )معصومه عجم خیجی (مسئول بهبود کیفیت  )10

 روساي بخشهاي بالینی حسب موضوع )11
 

جزء اعضاء اصلی کمیته نیستند  ولی حضور آنها  در  از افرادي کهبا توجه به دستور کار جلسه ، نظر اعضاي ثابت و دبیر کمیته، :تبصره
  .دعوت به عمل می  آید) عضو موقت( جلسه ضروري می باشد  به عنوان عضو مهمان 

  :وظایف ، مسئولیتها و اختیارات شرح 
 :رییس -
 تصمیم گیري هاي کالن براي کمیته 
 هماهنگی هاي الزم جهت تأمین نیاز هاي کمیته 
  قوانین حاکم بر کمیتهاجرا و نظارت بر 
 ارزیابی عملکرد کمیته 
 ها برقراري ارتباط میان کمیته 
 از کمیته ها به مدیران قابل طرح ارائه گزارشات و مصوبات 
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 جلسه دستورکار از صیانت 
 اعضا کلیه مشارکت جهت مدبرانه تالش 
 غیرمنتظره موارد براي سریع و مناسب گیري تصمیم 
 مصوبات پیگیري و شده مطرح مطالب بندي جمع 
 اعضاء کلیه با عادالنه تعامل  
 :دبیر -

  رئیس کمیتههماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراري جلسه با  
 تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور جلسه قبل از هر جلسه  
 تجزیه و تحلیل شاخص هاي عملکردي کمیته با حضور مسئولین مربوطه 
 ساعت 48پس از هر جلسه حداکثر تا (آن به مسئول کمیته صورتجلسه و ارسال  ءانشا(  
 تعیین	مصوبات جلسه و مسئول پیگیري آن در صورتجلسه  
  تا یک هفته بعد از تشکیل جلسه به پیگیري مصوبات جلسه ازمسئول پیگیري در طول مدت زمان مقرر و اعالم گزارش پیگیري

  ریاست
 به همراه مستندات  جدیدالورود کمیته افراد توجیهی براي برگزاري دوره  
 بارئیس جلسه همکاري و مساعدت 
 درجلسات الزم نکات نمودن مطرح و نظرات بندي طبقه 
 به کمیته مربوط انتقادات و پیشنهادها شامل مختلف نظرات وثبت دریافت 
 ستلی این عفونت کنترل باکمیته رابطه در باشد و اختیارداشته در را آنها فوظای وشرح هرکمیته اعضاي از لیستی باید دبیرکمیته 

  .باشد بیمارستان و واحدهاي بخشها تمامی روساي اختیار در
-  
 :اعضا -

  طبق دعوتنامه( شرکت در جلسات کمیته مطابق با برنامه زمانی تعیین شده( 
 اجرایینمودن شرح وظایف کمیته درمان،دارو و تجهیزات پزشکی 
  اطالعات مربوط در خصوص دستور کار جلسه ،راهکار هاي مناسب وارائه پیشنهادات 
 اجراي مصوبات مربوط به حوزه کاري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات 
 الزامات کمیته شدن اجرایی رب نظارت 
 برکمیته حاکم قوانین رعایت  

  :ضوابط برگزاري جلسات

  روز قبل ازتشکیل جلسه به کلیه اعضاء ابالغ میشود2دستورکارجلسه و موضوعات قابل طرح درجلسه ازطریق دعوتنامه ، حداقل  
 می باشد محل جلسات  بیمارستانمکان اصلی تشکیل جلسه در :جلسه ان تشکیلمک.  
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  :فاصله زمانی برگزاري 

  تشکیل ومستندات نگهداري می گردد ماهانهحداقل .  
 شد خواهد تشکیل العاده فوق جلسات کمیتهیا دبیر رئیس تشخیص به بنا:1تبصره.  
 :رسمیت یافتن جلساتنحوه   -

 دو سوم اعضاء دعوت شده پیرامون موضوع جلسه ، رسمیت می یابدجلسه با حضور. 

 :نحوه تصویب و تصمیم گیري -

  موضوع مورد بحث وتصمیم گیري توسط دبیرکمیته ،براي اعضاء کمیته قرائت میشود 
 میگیرنداعضاء دایم وشرکت کننده درجلسه ،پس ازبررسی واظهارنظر،بانظرتجمیع وتوافق اعضاء ،مصوبات موردتصویب قرار. 
  هرمصوبه ، مسئول اجرا ومهلت زمانی تعیین شده دارد که بایستی ، اقدام الزم راصورت دهند ومستندات موردلزوم رابراي بررسی

  .درجلسه وپیگیري مصوبات پیشین ، ارائه دهند
 :نحوه ارزیابی عملکرد کمیته -

 مصوبه توضیحات الزم در زمینه چگونگی اجراي مصوبه مسئول  پیگیري هر . در هر جلسه مصوبات جلسات قبلی قرائت می شود
ارائه و در صورت عدم اجرا علت عدم اجراي مصوبه را به اعضا اعالم می نماید و دبیر کمیته در قسمت پیگیري مصوبات موارد را 

  .ثبت می نماید
  وسط مسئول اجرایی کمیته ها مورد ت "درصد اجراي مصوبات کمیته "در دوره هاي سه ماهه عملکرد کمیته با استفاده از شاخص

ارزیابی قرار گرفته و به دفتر بهبود کیفیت و تیم مدیریت اجرایی گزارش می شود تا در صورت نیاز تصمیمات مناسبی جهت ارتقاي 
 .عملکرد کمیته اخذ گردد

 :نحوه مستندسازي سوابق جلسات -

  ، توسط دبیرکمیته ثبت و پس از بررسی و تایید رئیس جلسه کلیه مباحث مطرح شده توسط اعضاي جلسه و مصوبات اتخاذ شده
 .در جلسه می رسد،به امضا حاضرین

   مستند سازي و بایگانی سوابق جلسات کمیته بر عهده دبیر کمیته می باشد.  
  بعد از ساعت  48دبیر کمیته مصوبات جلسه را با ذکر مسئول پیگیري و زمان اجرا جهت اطالع کارکنان مرتبط و اعضا  حداکثر

 .جلسه از طریق اتوماسیون ارسال می نماید

 شواهد و مستندات اقدامات انجام گرفته براي مصوبات در هر جلسه ارائه می گردد. 

 در هر جلسه اسامی حاضرین و غائبین با ذکر علت غیبت آنها ثبت  گردد.  

 :نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی -
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 محسوب بیمارستان فکر اتاق بعنوان و تصمیمگیري رئیس و مدیربیمارستان هستند و مشورتی وهايباز بیمارستانی هاي کمیته 

  .میشوند

 میدهند و بایستی  انجام را بیمارستانی هماهنگی فعالیتهاي و هدایت بیمارستانها ؛برنامه ریزي ،سازمان دهی محور هادرنقش کمیته
ید رئیس کمیته جلسات با کمیته دیگري ادغام گردد و یا در زمانی که اقدامی در رابطه با کمیته دیگري می باشد در صورت صالحد

  .در تیم مدیریت اجرایی موضوع کمیته مطرح و در رابطه با موضوعات ان بحث و تبادل نظر شود 
 به بحث و بررسی در جلسات تیم مدیریت اجرایی می یا دبیر کمیته نیاز جانشین وي/در خصوص مصوباتی که به تشخیص رئیس

 .دیر یا بهبود کیفیت ارجاع تا تصمیمات الزم در سطوح باالتر اتخاذ گرددباشد مورد به م
  

 :نحوه پیگیري مصوبات
 اعالم گزارش و مقرر زمان مدت طول در پیگیري مسئول از جلسه مصوبات پیگیري - 
 بعدي در صورت عدم تحقق مصوبه درجلسه پیگیري - 
 .شود پیوست کمیته صورتجلسه به اجراي مصوبات مربوط به پیگیري مستندات  - 
مصوبات جلسات بایستی توسط مسئولین پیگیري ، پیگیري شود و در صورت وجود مشکلی در جهت عدم انجام آن در اسرع وقت تک تک  - 

  .مراتب را به تیم مدیریت اجرایی و یا مدیریت بیمارستان گزارش نمایند
 .رددتکمیل می گطبق فرمت مشخص شده  دبیرکمیته و و امضاء مسئول اجرا فرم هاي پیگیري مصوبات با -

  

  :قوانین  و مقررات کلی کمیته  -
 بیمارستانی ،توسطرئیس کمیته هاي روساي براي ابالغ صدور -

 بیمارستانی،توسطرئیس کمیته هاي دبیران براي ابالغ صدور  -

 به و نیازياست  باقی خود بقوت نگرفته صورت آنها تعویض جهت تصمیم گیري که تازمانی مدیر /تغییررئیس با کمیته ها دبیران /روسا ابالغ -
 .ندارد جدید مدیر/رئیس توسط جدید ابالغ

 .شود جایگزین جدید عضو بایستی سالیانه جلسات درصد 30 از یابیش و متوالی جلسه ازسه یش ثابتب اعضاي غیبت درصورت -

 کمیته ها هاي ماموریت و اهداف با کمیته ها دستورکارجلسات همسویی -

 بیمارستان جاري و واقعی مشکالت با کمیته ها دستورکارجلسات همسویی -

 کمیته ها جلسات برگزاري از قبل اعضاء به کمیته کار دستور رسانی اطالع -

 کمیته ها عملکردي درحوزه بیمارستان مشکالت با همسو کارهاي دستور تعیین -

 دستورکارکمیته با همسو مشخص و واضح حل هایی راه تصویب -

 کمیته ها مصوبات اجرایی قابلیت -

 از قبل او االختیار نماینده تام یا/ رئیس لذا مصوبات شدن اجرایی براي تغییر بدون اجرایی مدیریت تیم همراهی معنی به(اجرایی ضمانت -
 )کند حاصل اطمینان منابع تامین از بایستی جلسه صورت امضاي

 بیمارستانی درکمیته هاي موقت یا ثابت صورت به پزشکان عضویت -
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بهداشت  و فنی وحفاظت پزشکی جهیزات وت اقتصاددرمان،دارو کمیته هاي درجلسات یمار ایمنیب کننده هماهنگ کارشناس حضور -

 در سایرکمیته و بیماران باایمنی مرتبط کار دستور وجود صورت در اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مدیریت و مادر شیر با تغذیه کار،ترویج
 .است الزامی دستورکاري هر با

  باشد رسیده بیمارستان ارشد تأیید مدیران به و شده تهیه کمیته اعضاي مشارکت با باید ها ازکمیته یک هر داخلی نامه آیین -
 فعال حضور جلسات درتمامی و بوده بیمارستانی هاي کمیته تمامی دفتربهبودکیفیت،عضو نماینده و بیمار هایمنی کنند هماهنگ کارشناس -

  دارند
 .بیمارستان انتخاب می گردد نوع مسئولیت ، توسط تیم مدیریت اجرایی اعضاء کمیته با توجه  به تخصص ، تجربه و -

 ..در صورت عدم حضور هریک از اعضاء در جلسات ، معرفی نماینده و حضور آنها در جلسات بالمانع خواهد بود -

  .جلسات کمیته  در تاریخ و ساعت تعیین شده قابل اجرا خواهد بود -
 .ري کمیته ها حداقل دو روز قبل به اطالع اعضاء کمیته رسانده شودهر گونه تغییر در تاریخ و ساعت برگزا -

 .براي هر مصوبه مسئول یا مسئولین پی گیري مشخص شود -

 .جلسه با حضور ریاست یا مدیریت بیمارستان برگزار می گردد -

  عملکرد کمیته بصورت فصلی به تیم اجرایی گزارش میشود -

  امضاء  سمت  تهیه کنندگان
      

  امضاء  سمت  تائیدکننده
    مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی  معصومه عجم خیجی 

  امضاء  سمت  ابالغ کننده
    ریاست بیمارستان  حسن سعیدي دکتر 

 

 


