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  هدف از برگزاري کمیته :

نظارت مستمر برحسن اجراي موازین بهداشتی توسط پرسنل و بررسی مشکالت مرتبط با آلودگی هاي محیط کار و موارد عمرانی و برنامه 
موارد بحرانی بهداشتی واحدها ي مختلف و ارایه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت ریزي و ارایه پیشنهادات در خصوص مقابله با 

  بهداشت محیط با کمک اعضاء کمیته میباشد.

  شرح وظایف کمیته :
 اجراي دستورالعملهاي بهداشت محیط در اعتبار بخشی )1

 اصالحی/بهبود کیفیت در کمیته ماقدا کمیته و تصویب بر اساس چک لیست در  بهداشتی مستمر ارزیابی هاي نتایج بررسی گزارش )2
 بخشها و اجراي اقدامات اصالحی/بهبود کیفیت  تهویه ارزیابی هاي بررسی نتایج انجام )3

 تدوین دستورالعمل نظافت،شستشو،گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها )4
 "آمبوالنس زدایی لکه و گندزدایی و نظافت "تدوین دستورالعمل )5
  شویی،نگهداري و شستشوي وسایل نظافت مستقل از اتاق کثیف بررسی محل مشخص براي تی )6
  نظارت بر نحوه جداسازي و دفع بهداشتی زباله ها )7
  انجام واکسیناسیون هاي ضروري براي کلیه پرسنل )8
  البسه و گان- ملحفه-ذخیره سازي و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه- شستشو- نظارت بر اجراي دقیق مقررات مربوط به نگهداري )9

  بر تفکیک اشیا پارچه اي عفونی از غیرعفونی نظارت )10
نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد ضدعفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوط و ارایه آموزشهاي الزم به  )11

  ایشان
  ساعت در مخزن اختصاصی با امکان گردش دایم آب24ذخیره آب مورد نیاز بیمارستان براي حداقل بررسی  )12
وجود تصویر گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی براي تمام کارکنان مرتبط و اعتبار گواهینامه از نظر زمان و مرجع صادر ررسی ب )13

  کننده
  وجود تصویر کارت بهداشتی داراي اعتبار از نظر زمان و مرجع صادر کننده براي تمام کارکنان و نصب در محل قابل رویتبررسی  )14
  زم و ظروف داراي شرایط بهداشتی در مراحل آماده سازي،طبخ و توزیعوجود ابزار،لوابررسی  )15
  آماده سازي مواد مصرفی با رعایت شرایط بهداشتی مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشتبررسی  )16
  بررسی انجام چهار مرحله سالم سازي میوه و سبزیجات مطابق دستورالعمل و اگاهی کارکنان مرتبط آشپزخانه از آن )17
 تدوین روش اجرایی نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا  )18

  بررسی وجود ترالی هاي گرم خانه دار مخصوص حمل غذا براي تامین زنجیره گرم  )19
  بر اساس ضوابط ابالغی وزارت بهداشت بررسی وجود چک لیست ارزیابی بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی )20
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  ل سرو غذا مطابق آیین نامهبررسی وجود سالن هاي غذاخوري و مح )21
تدوین روش اجرایی رعایت اصول بهداشتی در ارایه خدمات غذا به بیماران بستري در بخشهاي ویژه و اگاهی کارکنان از آن و عمل  )22

  براساس آن
ن بخش بررسی وجود و استفاده از ظروف یک بار مصرف مورد تایید براي بیماران اتاق هاي ایزوله و واحدهاي عفونی و بیمارا )23

  اورژانس
  بررسی رعایت محدودیت تردد و جلوگیري از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه )24
  مرتبطبررسی ارزیابی بهداشت بخش ها و واحدهاي مختلف بیمارستان در فواصل زمانی تعیین شده بر اساس چک لیست هاي  )25
  بررسی رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در تمامی بخشها /واحدها /راهروهاي بیمارستان  )26
  بررسی رعایت اصول بهداشتی ساختارهاي فیزیکی مسیرهاي عمومی و بخش ها/واحدها )27
  بررسی عدم تداخل مسیرهاي ورود و خروج،تجهیزات و لوازم اتاق عمل  )28
  در بخش هاي اتاق عمل و استریلیزاسیون مرکزيبررسی رعایت عدم تداخل مسیرهاي کثیف و تمیز  )29
  تدوین کتابچه راهنماي گندزدایی توسط کمیته بهداشت محیط مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت و آگاهی کارکنان از مفاد آن )30
  بررسی برچسب گذاري محلولهاي گندزدایی )31
  بهداشتی در سرویسهابررسی تناسب تعداد سرویسهاي بهداشتی با تعداد مراجعان و وجود شرایط  )32
  بررسی شرایط بهداشتی ونظافت اتاق بیمار و لوازم مصرفی )33
  بررسی شرایط بهداشتی و نظافت بخش ها/واحدها و فضاهاي عمومی بیمارستان  )34
  بررسی تطابق نتایج آزمایشات خروجی فاضالب بیمارستانی با استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست )35
  جانوران موذي با استفاده از روشهاي تلفیقی و سموم مجازتدوین برنامه کنترل حشرات و  )36
بررسی مستندات ارایه اطالعات فرموالسیون سموم مورد استفاده،نوع ماده موثر و غلظت مورد نیاز مصرف،نحوه کاربرد،پادزهر و  )37

  اقدامات احتیاطی الزم در مواجهه با این ترکیباتتوسط شرکت خدمات دهنده به بیمارستان

  حوه انتخاب رییس و دبیرشرایط و ن
در جلسات تیم مدیریت اجرایی با توجه به شرح وظایف و اهداف کمیته ؛آیین نامه کمیته به اطالع اعضاء و تیم مدیریت اجرایی رسانده 

  میشود و با توجه به شرح وظایف و اهداف کمیته ها رییس و دبیر انتخاب و اعالم می گردد.

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

  )طیبه حصاري مسئول بهداشت محیط (دبیر: 
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  اعضاي دایم:
  )حسن سعیدي (دکتر  ریاست 

  مدیر ( محمد رضا زنگانه )
  )معصومه عجم خیجی بهبود کیفیت ( 

  )طیبه دروکی(مدیر خدمات پرستاري
  )خدیجه خاندوزي( ایمنی بیمار هماهنگ کننده کارشناس

  )سمیه فیروزیان ( کارشناس کنترل عفونت
  )مسعود اسماعیلی (خدمات مسئول 

  بخش هاسرپرستار 

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

  وظایف ، مسئولیتها و اختیارات :شرح 
 رییس: -
 کمیته 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  - 
  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 - 
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  ساعت) 48(پس از هر جلسه حداکثر تا آن به مسئول کمیته صورتجلسه و ارسال  تدوین - 
  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 برايتوجیهی  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 - 
 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: -
 شرکت در جلسات کمیته مطابق با برنامه زمانی تعیین شده ( طبق دعوتنامه) - 
 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 روز2ازطریق دعوتنامه ، حداقل موضوعات قابل طرح درجلسه  دستورکارجلسه و - 
  می باشد. بیمارستان  محل جلساتمکان اصلی تشکیل جلسه در  ان تشکیل جلسه:مک - 

 

 : فاصله زمانی برگزاري  -
  ماه یکبار تشکیل ومستندات نگهداري می گرددحداقل هر  - 
 .شد خواهد تشکیل العاده فوق جلسات کمیته یا دبیر رئیس تشخیص به بنا: 1 تبصره - 

 :رسمیت یافتن جلساتنحوه   -

با حضور دو سوم اعضاء برگزار میشود.در بین اعضاء حاضر یکی از مدیران ارشد بر طبق سنجه هاي اعتبار بخشی جلسات کمیته  - 
 بیمارستان میبایست حضور داشته باشند.

 نحوه تصویب و تصمیم گیري: -

نصف بعالوه یک حاضرین تصویب خواهد شددر صورتی که آراي مخالف و موافق مساوي باشند راي نهایی با تصمیمات جلسه با راي  - 
  گروهی است که یکی از مدیران ارشد در آن گروه باشد.

 :نحوه ارزیابی عملکرد کمیته -



 
علوم پزشکی گلستاندانشگاه   

  آیین نامه کمیته : بهداشت محیط
امام رضا (ع) بیمارستان   

 خان بیبین

  تاریخ بازنگري:  :کدسند

30/6/96  

:ابالغ تاریخ  

29/7/95  

 5 : 2 :تعداد صفحات

 
اجراي مصوبه ارایه می هر مصوبه توضیحات الزم در مورد در ابتداي جلسه مصوبات جلسه قبلی خوانده میشود و مسول پیگیري  - 

  دهد و در صورت عدم اجرا علت آنرا اعالم مینماید.
 :نحوه مستندسازي سوابق جلسات -
صورت جلسات کمیته میبایست در فرم تایید شده ستاد مرکزي کمیته هاي بیمارستانی بر اساس الگوي اعتبار بخشی که فایل آن  - 

 بایگانی گردد.در اختیار دبیر کمیته قرار داده شده  است تکمیل و 

صورت جلسات کمیته میبایست به امضاء حاضرین در جلسه رسانده شود.در قست شرح مطالب مطروحه صورتجلسه دبیر کمیته  - 
 عالوه بر پیگیري مصوبات جلسه قبل میبایستی ریز مطالبی را که در کمیته مطرح شده است را بیاورد.

ام از مصوبات به تفکیک مشخص گردد.براي اجرا و پیگیري هر مصوبه در جدول مصوبات میبایستی فرد مجري و پیگیري هر کد -
میبایستی بازه زمانی در نظر گرفته شده و در ستون مربوط به مصوبه درج گردد.مستند سازي و بایگانی سوابق جلسات کمیته بر 

  .عهده دبیر کمیته می باشد
 :نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی -

 محسوب بیمارستان فکر اتاق بعنوان و بیمارستان هستند گیري رئیس و مدیر تصمیم و مشورتی بازوهاي بیمارستانی هاي کمیته - 

 .شوند می

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

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

  باشد مورد به مدیر یا بهبود کیفیت ارجاع تا تصمیمات الزم در سطوح باالتر اتخاذ گردد.

 :نحوه پیگیري مصوبات -

 پیگیري مصوبات جلسه از مسول پیگیري آن در بازه زمانی تعیین شده- 1

 در صورت عدم انجام و اجراي مصوبه پیگیري آن در جلسه بعد- 2

 گزارش به تیم مدیریت اجرایی در صورت وجود مشکل در جهت انجام مصوبات جلسه- 3

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

  رئیس توسط بیمارستانی، کمیته هاي دبیران براي ابالغ صدور 

 به است و نیازي 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
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 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 

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

 کمیته کار دستور با با همسو مشخص و واضح هاییحل  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. نوع مسئولیت ، توسط تیم مدیریت اجرایی اعضاء کمیته با توجه  به تخصص ، تجربه و 

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

 .جلسات کمیته  در تاریخ و ساعت تعیین شده قابل اجرا خواهد بود  
 .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 

  بیمارستان برگزار می گردد.جلسه با حضور ریاست یا مدیریت 

 عملکرد کمیته بصورت فصلی به تیم اجرایی گزارش میشود. 

  امضاء  سمت  تهیه کنندگان
    بهداشت محیط مسئول   حصاريطیبه 

  امضاء  سمت  تائیدکننده
    مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی  معصومه عجم خیجی 

  امضاء  سمت  ابالغ کننده
    ریاست بیمارستان  حسن سعیدي دکتر 

 


