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  هدف از برگزاري کمیته :

کنتـرل کیفیـت و کمیـت    ،داروئـی  و خطاهـاي   عوارض احتمالی ایجاد جلوگیري از  تضمین کیفیت خدمات داروئی در راستاي ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و
پزشـکی  تجهیـزات   برنامـه ریـزي جهـت توسـعه و نگهـداري      ونیـاز بیمـاران    متناسب باجهت ارائه خدمات درمانی  (ضروري،حیاتی و...) ي مورد نیازداروها

  اهداف این کمیته میباشد.از ،بیمارستان 

  شرح وظایف کمیته :
 ). فارماکوپه در دارو قیمت دارو، قدرت دارویی، شکل اختصاصی، تجاري،کد نام ژنریک، نام (تدوین فارماکوپه بیمارستانی. )1

 کمیته). تشخیص با کمتر زمانی فواصل در و سالیانه حداقل به روز رسانی فارماکوپه بیمارستان در فواصل زمانی مشخص.( )2

 . بیمارستان فارماکوپه در و بازنگري فهرست (حداقل سالیانه) ژنریک نام مبناي بر ه هر یک از بخش هاضروری داروهاي فهرستتهیه  )3

 .فهرست داروهاي حیاتی هر یک از بخش ها بر مبناي نام ژنریک و بازنگري قهرست (حداقل سالیانه) در فارماکوپه بیمارستان تهیه )4

 زمان و مصرف راه دارو، قدرت دارو، شکل دارو، کامل نام ذکر و بودن خوانا نظر از بیماران بالینی پرونده در پزشکان دارویی دستورات ثبت روند برنظارت  )5
 . مصرف

 بیمارستان. اطالعات سامانه در دارویی درخواستهاي اطالعات ورود مسئول کاربر تعیین )6

 بیمارستان. اطالعات سامانه در احتمالی اشتباهات اصالح روش و دارویی درخواستهاي مجدد کنترل مسئول کاربر تعیین )7

 درمان. و دارو کمیته توسط بیمارستان اطالعات سامانه به بیماران پرونده از دارویی دستورات انتقال روند بر نظارت شیوه تعیین )8

 "مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، خرید "اجرایی روشتدوین  )9

  دارو نوع تفکیک به بخشها دارویی موجودي میزان و نگهداري کیفیت بررسی گزارشات و برنامه ریزي اقدامات اصالحی درخصوص )10

 و خطر پر داروهاي براي هشداردهنده گذاریهاي نشان واحد شیوه تعیین و بخشها از هریک براي سیتوتوکسیک و خطر پر داروهاي فهرستتهیه  )11
 بیمارستان سطح در سیتوتوکسیک

 "دارو مصرف و تجویز روند ارزیابی "اجرایی تدوین روش )12

 "دارویی فارماکوپه از خارج تجویز مدیریت" اجرایی روشتدوین  )13

 دارو و غذا سازمان پزشکی تجهیزات کل اداره توسط شده اعالم مجاز اقالم براساس مصرفی پزشکی تجهیزات فهرست تدوین )14

  ها هزینه کنترل جهت الزم مداخالتو انجام  دارویی فارماکوپه مانند ABC روش با مصرفی پزشکی تجهیزات هزینه پر اقالم ماهه سه آنالیز )15

 آنتی بیوتیکها مانند بیمارستان در مصرف مورد شایع و مهم داروهاي فهرست شناسایی )16

 شایع و مهم داروهاي مصرف و تجویز ارزیابی الگوهاي )17

 شایع و مهم داروهاي مصرف الگوي اصالح براي اختصاصی مداخله و ریزي برنامه )18

 "دارویی خطاهاي مدیریت "اجرایی تدوین روش )19

 بیمارستان در استفاده مورد تلفظی و ظاهري اسمی، تشابه داراي داروهاي فهرستاطالع رسانی   و شناسایی )20

 راه حل ایمنی سازمان جهانی بهداشت 9بر اساس  تلفظی و ظاهري اسمی، تشابه موارد در دهی دارو خطاهاي بروز از پیشگیري نحوه" دستورالعملتدوین  )21

 اجراي بازدید هاي دوره اي و نظارت بر روند خطاهاي دارویی مطابق روش اجرایی تدوین شده )22
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از دارو هاي خود به خود متوقف شونده،داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطالع داده تدوین لیستی   )23

 ) Automatic stop ordersشوند.(

 در کمیته در خصوص خرید تجهیزات پزشکی ملزومات و تجهیزات مهندسی واحد مسئول فعال مشارکت و عضویت )24

 اي مداخالت و اقدامات اصالحی به منظور رفع مشکالت و اشتباهات دارویی گزارش شده.طراحی و اجر )25

(مثالً در مواردي که بیمارستان به داروي ویژه اي نیاز داشته ه جزو فارماکوپه بیمارستانی نیستتدوین فرایندي براي تعیین، تصویب و تهیه داروهائی ک )26
  باشد)

  ممنوع در بیمارستاننظارت بر تجویز داروهاي غیر مجاز و  )27
  نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی. )28
  نظارت برنحوه مصرف داروهاي مخدر در بیمارستان  )29
  ونت غذا و دارو.نظارت بر عوارض داروها وسرمها و فرآورده هاي خونی وارائه گزارش در کمیته و تدوین راهکارهاي اصالحی و پیشگیرانه و بازخوراند به معا )30
  بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی.پیش  )31
  نظارت بر نحوه استفاده و نگهداري تجهیزات پزشکی و کالیبراسیون تجهیزات. )32
  گردآوري نظارت و پیشنهادات و مشکالت و خواسته هاي واحدهاي درمانی و طرح و تصمیم گیري درکمیته. )33
 یک بار مصرف، دارو ها و ارائه راه حل هاي مناسب براي کنترل این امر. اقالمیش از حد از وسایل، بررسی استفاده نامناسب یا ب )34

 بررسی نیاز سنجی تجهیزات پزشکی بیمارستان (شامل سرمایه اي و مصرفی) )35

 پیگیري برنامه هاي مربوط به سرویس و نگهداري تجهیزات و کالیبراسیون )36

  پزشکی و بحث در کمیته بررسی موارد اولویت هاي خرید تجهیزات )37

  :شرایط و نحوه انتخاب رییس و دبیر
توجه به  با ،ودرجلسات تیم مدیریت اجرایی ، باتوجه به شرح وظایف واهداف کمیته ،آیین نامه کمیته به اطالع اعضاء وتیم مدیریت اجرایی رسانده میشود 

  گردد. اعالم می انتخاب و دبیر اهداف کمیته ها،رئیس و شرح وظایف و
  

  )محمد رضا زنگانه/جانشین رئیس و مدیر بیمارستان ( )حسن سعیدي رئیس بیمارستان (دکتر  رییس/ جانشین تام االختیار:
  -)علی نجفی ( مسئول داروخانهدبیر: 

  :اعضاي دائم 

 )حسن سعیدي ریاست بیمارستان (دکتر   )1

 )دکتر حسن سعیدي  (  رییس کمیته  )2

 ) دارو ساز (دکتر مقصود لو )3

 )محمد رضا زنگانه ( مدیر داخلی )4

 )طیبه دروکیمترون ( )5
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 خدیجه خاندوزي )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ( )6

 )مسعود اسماعیلیمسئول امور مالی ( )7

 )علی نجفی مسئول انبار دارویی ( )8

 )علی نجفی (مسئول تجهیزات پزشکی )9

 )معصومه عجم خیجی ( مسئول بهبود کیفیت )10

  سرپرستاران بخش ها )11

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

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

 دبیر: -
  کمیته رئیسهماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراري جلسه با  
 جلسه قبل از هر جلسه تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور  
 تجزیه و تحلیل شاخص هاي عملکردي کمیته با حضور مسئولین مربوطه  
 ساعت) 48(پس از هر جلسه حداکثر تا آن به مسئول کمیته صورتجلسه و ارسال  ءانشا  
 مصوبات جلسه و مسئول پیگیري آن در صورتجلسه  تعیین  
 تا یک هفته بعد از تشکیل جلسه به ریاستمسئول پیگیري در طول مدت زمان مقرر و اعالم گزارش پیگیري  پیگیري مصوبات جلسه از  
 الورود کمیته  به همراه مستندات  جدید افراد توجیهی براي برگزاري دوره  
 رئیس جلسه با همکاري و مساعدت 
 جلسات در الزم نکات نمودن مطرح و نظرات بندي طبقه 
 به کمیته مربوط ات انتقاد و ها پیشنهاد شامل مختلف نظرات ثبت و دریافت  
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 اختیار در لیست این عفونت کنترل کمیته با رابطه باشد ودر داشته اختیار در را آنها وظایف شرح و کمیته هر اعضاي از لیستی باید کمیته دبیر 

  .باشد بیمارستان و واحدهاي ها بخش تمامی روساي

 اعضا: -
  مطابق با برنامه زمانی تعیین شده ( طبق دعوتنامه)شرکت در جلسات کمیته 
 درمان،دارو و تجهیزات پزشکی نمودن شرح وظایف کمیته اجرایی 
  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 بر نظارت 
 کمیته بر حاکم قوانین رعایت  

  ضوابط برگزاري جلسات:

 قبل ازتشکیل جلسه به کلیه اعضاء ابالغ میشود روز2موضوعات قابل طرح درجلسه ازطریق دعوتنامه ، حداقل  دستورکارجلسه و  
 می باشد. بیمارستان  محل جلساتمکان اصلی تشکیل جلسه در  ان تشکیل جلسه:مک  

:فاصله زمانی برگزاري   
     حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل ومستندات نگهداري می گردد  
 شد خواهد تشکیل العاده فوق جلسات کمیته یا دبیر رئیس تشخیص به بنا: 1 تبصره.  
 :رسمیت یافتن جلساتنحوه   -
 سوم اعضاء دعوت شده پیرامون موضوع جلسه ، رسمیت می یابد حضوردو جلسه با. 

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

  وپیگیري مصوبات پیشین  ، ارائه دهند

 :نحوه ارزیابی عملکرد کمیته -
  و در ارائه در هر جلسه مصوبات جلسات قبلی قرائت می شود. مسئول  پیگیري هر مصوبه توضیحات الزم در زمینه چگونگی اجراي مصوبه

  عضا اعالم می نماید و دبیر کمیته در قسمت پیگیري مصوبات موارد را ثبت می نماید.اجرا علت عدم اجراي مصوبه را به اصورت عدم 
  مورد ارزیابی قرار توسط مسئول اجرایی کمیته ها " درصد اجراي مصوبات کمیته "در دوره هاي سه ماهه عملکرد کمیته با استفاده از شاخص

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

 :نحوه مستندسازي سوابق جلسات -
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 به امضا ، رئیس جلسه تاییدررسی و باز پس  ذ شده ، توسط دبیرکمیته ثبت واختمصوبات ا کلیه مباحث مطرح شده توسط اعضاي جلسه و

 در جلسه می رسد. حاضرین

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

 اتوماسیون ارسال می نماید.

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

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

 :نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی -
 شوند می محسوب بیمارستان فکر اتاق بعنوان و تان هستندبیمارس گیري رئیس و مدیر تصمیم و مشورتی بازوهاي بیمارستانی هاي کمیته. 

دهند و بایستی در  می انجام را بیمارستانی هاي هماهنگی فعالیت و سازمان دهی برنامه ریزي ، هدایت بیمارستانها ؛ محور نقش در ها کمیته
ادغام گردد و یا در تیم  زمانی که اقدامی در رابطه با کمیته دیگري می باشد در صورت صالحدید رئیس کمیته جلسات با کمیته دیگري

  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 باشد مورد به  یا دبیر کمیته نیاز /جانشین ويدر خصوص مصوباتی که به تشخیص رئیس

  ات الزم در سطوح باالتر اتخاذ گردد.مدیر یا بهبود کیفیت ارجاع تا تصمیم

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

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

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

  رئیس توسط بیمارستانی، کمیته هاي دبیران براي ابالغ صدور 

 به نیازياست و  باقی خود بقوت نگرفته صورت آنها تعویض جهت تصمیم گیري زمانیکه تا مدیر /رئیس تغییر با کمیته ها دبیران /روسا ابالغ 

 .ندارد جدید مدیر/رئیس توسط جدید ابالغ

 شود جایگزین جدید عضو بایستی سالیانه جلسات درصد 30 از بیش یا و متوالی جلسه سه از بیش ثابت اعضاي غیبت درصورت. 

 کمیته ها ماموریتهاي و اهداف با کمیته ها جلسات کار دستور همسویی 

 بیمارستان جاري و واقعی مشکالت با کمیته ها جلسات کار دستور همسویی 

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



 
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  درمان،دارو و تجهیزات پزشکیآیین نامه کمیته : 
امام رضا (ع)  بیمارستان  

 خان بیبین

  تاریخ بازنگري:  :سند کد

30/6/96  

:ابالغ تاریخ  

29/7/95  

 6 : 2 :تعداد صفحات

 
 کمیته ها عملکردي حوزه در بیمارستان مشکالت با همسو کارهاي دستور تعیین 

 کمیته کار دستور با با همسو مشخص و واضح حل هایی راه تصویب 

 کمیته ها مصوبات اجرایی قابلیت 

 او االختیار نماینده تام یا مدیرعامل / رئیس لذا مصوبات شدن اجرایی براي تغییر بدون اجرایی مدیریت تیم همراهی معنی به ( اجرایی ضمانت 

 ) کند حاصل اطمینان منابع تامین از بایستی صورتجلسه امضاي از قبل

 بیمارستانی کمیته هاي در موقت یا ثابت صورت به پزشکان عضویت 

 بهداشت کار، و فنی حفاظت و پزشکی تجهیزات و دارو درمان، اقتصاد کمیته هاي جلسات در بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس حضور 

 با کمیته در سایر و بیماران ایمنی با مرتبط کار دستور وجود صورت در اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مدیریت و مادر شیر با تغذیه ترویج

 .است الزامی کاري دستور هر

 باشد رسیده بیمارستان ارشد تأیید مدیران به و شده تهیه کمیته اعضاي مشارکت با باید ها کمیته از یک هر داخلی نامه آیین  
 فعال حضور جلسات تمامی در و بوده بیمارستانی هاي کمیته تمامی عضو کیفیت، بهبود دفتر نماینده و بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس 

  دارند
 بیمارستان انتخاب می گردد. توسط تیم مدیریت اجرایینوع مسئولیت ،  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 

  بود.جلسات کمیته  در تاریخ و ساعت تعیین شده قابل اجرا خواهد  
 .هر گونه تغییر در تاریخ و ساعت برگزاري کمیته ها حداقل دو روز قبل به اطالع اعضاء کمیته رسانده شود 

 .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   معصومه عجم خیجی 

  امضاء  سمت  ابالغ کننده
    ریاست بیمارستان  حسن سعیدي دکتر 

 

 


