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موقعیت:

دفتر بهبود کیفیت در سال  ۱۳۸۸تحت عنوان دفتر تعالی و حاکمیت بالینی فعالیت خود را آغاز نموود .ایو واحو برناهوب بهبوود
کیفیت را در قالب اجرایی نمودن هفت هحور حاکمیت بالینی ،از سال  ۸۹بب اجرا درآورد .از آذرهاه سال  ۹۱عوووه بور اجرایوی نموودن و
پایش برناهب حاکمیت بالینی در راستای اجرایی نمودن استان اردهای اعتباربخشی با حضور  ۳نفر از کارشناسان هرکز تحت سرپرستی ه یر
بهبود کیفیت بب صورت رسمی شروع بب کار نمود و در دی هاه سال  ۹۱هوفق بب دریافت تن یس لوح بیمارستان برتر از دبیرخانب جشونواره
حاکمیت بالینی کشور گردی  .در سالهای  ۹۳و  ۹5هوفق بب اخذ گواهی درجب یک ،در سال  ۹4هوفق بب اخذ گواهی درجب یک هثبت و در
سال  ۹6اخذ درجب یک از وزارت به اشت گردی  .هوقعیت هکانی دفتر بهبود کیفیت در سطح  ۳هرکز واقع ش ه است.
کارشناسان بهبود کیفیت ،هجری فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار هی باشن کب در راستای نظام اعتباربخشوی و حاکمیوت
بالینی بخش ها و واح های هحولب را تحت کنترل نظارت قرار هی دهن .
مهمترین فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد:

 .۱هماهنگی و یکپارچب سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 .2اجرای سنجب های اعتباربخشی ابوغی از سوی وزارتخانب
 .۳همکاری با ه یریت ارش در ت وی برناهب های استراتژیک و عملیاتی در راستای رسالت و اه اف کون بیمارستان
 .4نظارت و هماهنگی در ت وی برناهب عملیاتی سالیانب جهت هماهنگی و یکپارچب سازی برناهب ها
 .5تصویب و ابوغ بیانیب رسالت بیمارستان بب بخشها و واح های هختلف بیمارستان
 .6راهنمایی و همکاری با کارکنان بخش های تحت هسئولیت خود جهت ت وی خط هشی ها ،روش های اجرایی ،دستورالعملها و
برناهب های بهبود کیفیت
 .7تصویب و ابوغ هجموعب دستورالعمل ،روش اجرایی و خط هشی های بیمارستان
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 .۸ت وی برناهب بهبود کیفیت در خصوص هوضوعات بالینی و غیربالینی در بازه زهانی هر شوش هواه یکبوار و همننوی شناسوایی
چالش ها و هشکوت هوجود در هسیر اجرا و پیشرفت برناهب های بهبود کیفیت و ارائب گزارش بب ه یران ارش بیمارستان
 .۹رهبری و ه ایت کلیۀ واح های بالینی و غیربالینی بب هنظور ت وی اه اف و برناهب اجرایی آن
 .۱1تصویب و ابوغ هجموعب توجیهی کارکنان جهت آگاهی پرسنل ج ی الورود
 .۱۱ت وی و بازنگری سالیانب چارت سازهانی هرکز
 .۱2پاسخگویی هطلوب در قبال همیزی های خارجی بیمارستان
 .۱۳انجام همیزی های دوره ای در راستای پیاده سازی استان اردهای اعتباربخشی هلی و حاکمیت بالینی
 .۱4شناسایی و هستن سازی فرآین های اصلی ،پشتیبان و ه یریتی سازهان و تهیب شناسناهب جهت فرآین های هذکور
 .۱5ارزیابی عملکرد اتن ینگ هرکز در  ۹حیطب (بالینی ،بهبود کیفیت ،کلینیک ،آهوزش ،اتاق عمل ،رادیولوژی ،پاتولوژی ،ه یر گروه و
حیطب پژوهش) براساس نرم افزار Sun Doct
 .۱6ص ور کارناهۀ عملکرد هاهیانب اتن ینگ هرکز براساس نرم افزار Sun Doct
 .۱7پایش شاخص ویزیت قبل از ساعت ده صبح اتن ینگ بب صورت هاهیانب براساس نرم افزار Sun Doct
شرح وظایف مسئول کمیته های بیمارستانی:

 .۱طراحی ،توسعب ،استقرار و بب روزرسانی هجموع دستورالعمل ها ،آیی ناهب ها ،ابزارها ،فرم ها ،فرهت ها ،ساز و کارها و  ...هورد نیاز بب
هنظور ه یریت کمیتب های بیمارستانی
 .2استقرار ،اجرا ،ه ایت و راهبری هجموعب آیی ناهب ها و ساز وکارها در کمیتب های بیمارستانی کب هسوئولیت اهوور دبیرخانوب ای آنهوا
طبق ساختار تصمیم گیری بب ای واح سازهانی سپرده ش ه است.
 .۳ساهان هی ،بستر سازی و انجام فعالیتهای الزم بمنظور برگزاری هوثر و هناسب کمیتب ها و جلسات آنها
 .4پیگیری اجرای هصوبات کمیتب ها و اخذ گزارش ها و اطوعات در زهینب پیشرفت اجرای هصوبات و تنظویم گوزارش هوای هو یریتی
برای افراد و هراجع ذیربط دربیمارستان و ه یریت ارش
 .5اطوع رسانی بموقع تصمیمات و هصوبات کمیتب ها بب ه یریت ارش بیمارستان
 .6پیگیری اطوع رسانی بب اعضاء کمیتب و هراکز ،هراجع و واح های ذیربط درصورت ع م تنفیذ تصمیم یا هصوبب کمیتب و نقو

آن از

طرف ه یریت ارش بیمارستان و سایر هراجع ذیصوح و ذیربط بیمارستان
 .7طراحی ،توسعب ،ایجاد و بروزرسانی پایگاههای داده و بانکهای اطوعاتی الزم جهت ثبت و ضبط اطوعات پایب و تفصیلی هورد نیاز بب
هنظور اجرای هرچب هوثر تر و کار آه تر وظایف واح
 .۸نظارت بر ثبت هاهیانب هصوبات توسط دبیران کمیتب های هختلف در ساهانب کمیتب ها()Sun Com
 .۹گزارش گیری هاهیانب و فصلی عملکرد کمیتب ها از طریق ساهانب  Sun Comبب هنظور پایش هیزان اجرای هصوبات و تعیی علول
ع م اجرای آنها در حیطب های هالی ،تجهیزاتی ،نیروی انسانی و ه یریتی و ارائب نتایج پایش در کمیتب پایش و سنجش کیفیت و تیم
ه یریت اجرایی
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شرح وظایف مسئول حقوق گیرنده خدمت:

 .۱توسعب فرهنگ هشتری ه اری و تکریم گیرن گان خ هت
 .2بررسی هشکوت گیرن گان خ هت و ت وی راهکارهای اجرایی و اصوحی جهت رفع هشکوت
 .۳بررسی و سنجش هستمر هیزان رضایتمن ی بیماران از نحوه ارائب خ هات و ارائب راهکارهای الزم بب هنظور افزایش سطح رضایتمن ی
 .4نظارت بر اجرای استان اردهای اعتبار بخشی در هحور حقوق گیرن ة خ هت در تمام بخشهای بالینی و پاراکلینیک
 .5آگاه سازی گیرن گان خ هت از حقوق خود در ارتباط با بیمارستان و اطوع رسانی هناسب بب هراجعی درباره نحوه خ هت رسانی از
طریق بروشور ،پمفلت ،روزناهب ،آهوزش چهره بب چهره و ...
 .7تهیب و ت وی گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح ها در واح ها و بخشها و ارائب نتایج آن بب صورت فصلی بب دفتر بهبود کیفیت
 .۸جمع آوری شاخص های تعریف ش ه در هحور حقوق گیرن ه خ هت بب صورت هاهیانب و ارسال نتایح هر سب هاه یکبار بب ه یران ارش
 .۹برگزاری جلسات با ه یران ارش و تبادل نظر در جهت نیاز سنجی بیماران
 .۱1کمک بب نهادینب نمودن رسالت بیمارستان در جهت جلب هشارکت ذینفعان در اهور درهانی نظیر رضایت آگاهانب
 .۱2نصب هنشورهای حقوق بیمار ،حقوق کارکنان ،اخوق کارکنان و اخوق دانشجویان بب هنظر ایجاد برخورد هناسب و هشفقانب با بیماران
 .۱۳طرح هشکوت بیماران در کمیتب اخوق پزشکی بر اساس چارچوب تعریف ش ه بب عنوان دبیر کمیتب اخوق پزشکی و پیگیری نتایج
 .۱4آهادگی برای ارائب اطوعات و توضیحات کافی و روش بب گیرن گان خ هت
 .۱5جلوگیری از اسراف و پرهیز از هصرف بیهوده اهکانات و اهوال بیمارستان
 .۱7بررسی نیازسنجی آهوزش پرسنل در راستای حفظ حقوق گیرن ه خ هت و برگزاری کوسهای آهوزشی با هحوریت ارتباط هوثر ،حقوق
گیرن ه خ هت ،نحوه برخورد با بیماران هحتضر برای کمک پرستاران و پرستاران
 .۱۸اطوع رسانی بب هوقع بب گیرن گان خ هت نسبت بب تغییرات و تمهی ات ج ی هرکز با نصب بنر ،لمینت و ...
 .۱۹ایجاد ساز و کارهای الزم جهت تشویق کارکنانی کب هوجب رضایت گیرن گان خ هت را فراهم هی آورن و برخورد با کارکنان خاطی
طبق خط هشی تعریف ش ه بیمارستان
شرح وظایف مسئول شاخص های بیمارستان:

 .۱ت وی شاخص های ههم عملکردی اختصاصی ،قابل ان ازه گیری ،قابل دستیابی و زهان دار( )SMARTجهت فرآین های هختلف
بیمارستان
 .2ت وی شاخص های کلی ی عملکرد هرکز( )Key Performance Indicatorsبا استفاده از نظرات ه یران ارش بیمارستان
 .۳جمع آوری و پایش هستمر شاخص ها و توجب بب وجود تغییرات بحرانی در هقادیر آنها
 .4ارائب گزارشات ه اوم در خصوص نتایج پایش شاخص ها بب ه یران ارش
 .5تصویب و ابوغ هجموعب شاخص های عملکردی و فرآین ی هرکز بب صورت سالیانب
 .6پایش هستمر برناهب بهبود کیفیت ،داده ها ،اق اهات و ه اخوت ه یریتی از طریق تحلیل شاخص ها
شماره تماس083-34276296 :
داخلي 2177-2758-2740:
Email: gio@irhk.ir
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