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…………کالن های مشی خط و سیاستها تعیین…11-11-1-1

…………اجرایی مدیریت تیم پیشنهادهای تصویب و بررسی…11-12-1-1

……...ناظر نهادهاي قوانین با عملکرد انطباق از اطمینان مشي خط11-13-1-11

……...اجرا زمان و پیگیری مسئول- منظم فواصل-عملکرد گزارش صورتجلسات11-13-1-12

………..و اهداف ماموریت، با عملکرد انطباق از اطمینان مشي خط11-14-1-11

………اجرا زمان و پیگیری مسئول- منظم فواصل-صورتجلسات11-14-1-12

………بودجه تخصیص و ها برنامه تصویب از اطمینان مشی خط11-15-1-11

………اجر زمان و پیگیری مسئول- منظم فواصل-صورتجلسات11-15-1-12

……… خدمت گیرندگان- سالمت ارتقاي و پیشگیري برنامه11-16-1-11

………كاركنان-سالمت ارتقاي و پیشگیري برنامه11-16-1-12

………بیمارستان محیط-سالمت ارتقاي و پیشگیري برنامه11-16-1-13

………پوشش تحت جمعیت-سالمت ارتقاي و پیشگیري برنامه11-16-1-14

………زیست محیط سازی سالم و حفظ برنامه...11-17-1-1

………سازماني مراتب سلسله و ساختار…11-18-1-1

……استخدام مکتوب فرآیند11-19-1-11

……انتصاب و انتخاب مکتوب فرآیند11-19-1-12

………آن به عمل و آگاهی کنندگان، تهیه-فیزیکی منابع از بهینه استفاده از اطمینان مشي خط11-110-1-11

………انسانی منابع از بهینه استفاده از اطمینان مشي خط11-110-1-12

………مالی منابع از بهینه استفاده از اطمینان مشي خط11-110-1-13

11-110-1-14
 سنجه خصوص در اجرا زمان و پیگیری مسئول- منظم فواصل-صورتجلسات

3 و 2 ،1 های
...……

………ها نامه آیین بازنگری از اطمینان مدون برنامه...11-111-1-1

……حاکمیتی تیم جلسات داخلی نامه آیین...…12-1

……حاکمیتی تیم جدید اعضای توجیه1…13-1

……دوره برگزاری و توجیهی کتابچه به دسترسی2…13-1

واحد مديريت و رهبري

برنامه استراتژيك

استانداردهاي اجرايی



…………آن بازنگری و استراتژیك برنامه وجود…21-21-1-2

………استراتژیك برنامه كالن هدف- بیمار ایمني...21-22-1-2

………ایمنی و بهبود برنامه تدوین در اجرایي مدیریت تیم مشاركت...21-23-1-2

………واحدها و بخشها به منابع تخصیص...21-24-1-2

………خدمات کیفیت مستمر ارتقای به دستیابي عملیاتي برنامه اجرای بر نظارت21-25-1-21

………بیمار ایمنی عملیاتی برنامه پایش21-25-1-22

……… موضوعات سایر عملیاتی برنامه پایش21-25-1-23

………صورتجلسات پیگیري فرم21-25-1-24

……… عمل و آگاهی کنندگان، تهیه عملكرد، كلیدي شاخصهاي تحلیل و تعیین بر نظارت مشي خط...21-26-1-2

………پیگیری های فرم و اصالحی اقدامات انجام و ارزیاب نهادهای بررسی گزارش...21-27-1-2

………پیگیری و صورتجلسات فهرست، اجرایی، مدیریت تیم جلسات نامه آیین1...22-2

………دوره این در شرکت و توجیهی کتابچه به اجرایي مدیریت تیم دسترسی2...22-2

23-21-3-2 to 8-3-2...اعضاء حکم و اجرایی مدیریت تیم اعضای فهرست………

31-31-1-3 to 3-1-3...،010………… رئیس تجربه و تحصیلي مدرك حکم

………… رئیس وقتي تمام1…32-3

……پزشكان جغرافیایي وقت تمام مشي خط2…32-3

08…………مدیر تجربه و تحصیلي مدرك حکم،...41-41-1-4

…………مدیر وقتي تمام……42-4

51-51-1-5 to 3-1-51عمل آگاهی، کنندگان، تهیه پزشکی، کارآموزان عملکرد بر نظارت مشي خط……

51-51-1-5 to 3-1-52پزشکی کارورزان عملکرد بر نظارت مشي خط……

51-51-1-5 to 3-1-53اول سال دستیاران عملکرد بر نظارت مشي خط……

51-51-1-5 to 3-1-54پیراپزشکی دانشجویان عملکرد بر نظارت مشي خط……

………لیست چک و بالیني هاي مهارت آموزش مركز در ارایه قابل هاي آموزش فهرست...51-54-1-5

………مرجع کتب ویرایش آخرین به دسترسي…51-55-1-5

………بهداشت وزارت پژوهشي هاي اولویت لحاظ مشي خط...52-51-2-5

………گرفته انجام هاي پژوهش نتایج از استفاده تشویق مشي خط...52-52-2-5

……… ابالغي مقررات قوانین، رعایت مشي خط...52-53-2-5

(يا مسئول پست متناظر آن در بيمارستان)رييس،مدير عامل

مدير بيمارستان يا مسئول پست متناظر آن در بيمارستان

مديريت فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی



6 1-61-1-6 to 7-1-61ساختمان خطرمشکالت مدیریت برنامه………

61-61-1-6 to 7-1-62تاسیسات خطرمشکالت مدیریت برنامه.........

61-61-1-6 to 7-1-63اطالعات فناوری بخش خطر مدیریت برنامه………

61-61-1-6 to 7-1-64تجهیزات خطرخرابی مدیریت برنامه………

61-61-1-6 to 7-1-65اعتبارات اتمام یا خطرکمبود مدیریت برنامه………

61-61-1-6 to 7-1-66کارکنان ای حرفه مسئولیت خطر مدیریت برنامه………

61-61-1-6 to 7-1-67کارکنان اشتباهات و خطرغفلت مدیریت برنامه………

………اضطراری پاسخ تیم فهرست…71-71-1-7

………ها آن با قبلی هماهنگی مستندات و ارجاع مراكز فهرست...71-72-1-7

…………اضطراری پاسخ تیم فراخوان برنامه…71-73-1-7

…………تیم اعضای اختیارات و مسئولیتها وظایف، مستندات…71-74-1-7

…………بحران و بالیا مانورمدیریت مستندات…71-75-1-7

………بحران مانور انجام مستندات…71-76-1-7

………نشانی آتش مانور انجام مستندات…71-77-1-7

………کارکنان به مانورها رسانی اطالع مستندات71-78-1-7

.........ها اولویت اعالم و HSE اساس بر ساالنه ارزیابی...71-79-1-7

………خطا گزارش فرایند……81-8

.........سرزنش از ترس بدون خطاها منظم گزارشدهی......82-8

………خطاها گزارش  آموزشی های دوره برگزاری……83-8

………...خطاها به مربوط های داده آوری جمع……84-8

………عمل و آگاهی كنندگان، غیرمنتظره،تهیه میرهاي و مرگ ارزیابي مشي خط...85-81-5-8

………عمل و آگاهی كنندگان، آن،تهیه هاي فرآورده و خون ترانسفوزیون مشي خط...85-82-5-8

………عمل و آگاهی كنندگان، مهم،تهیه دارویي خطاهاي مشي خط...85-83-5-8

………عمل و آگاهی كنندگان، بیهوشي،تهیه مهم رویدادهاي مشي خط...85-84-5-8

………عمل و آگاهی كنندگان، عمل،تهیه از بعد و قبل تشخیص بین مهم تفاوتهاي مشي خط...85-85-5-8

………اجرا زمان و پیگیری مسئول- منظم فواصل-صورتجلسات……86-8

خط مشی ها و روش ها

مديريت خطر

مديريت بحران و باليا

خطا ها و حوادث ناخواسته



91-91-1-9 to 6-1-9…ها مشي خط كتابچه به دسترسي و وجود………

………كنندگان،آگاهي،عمل تهیه آزاری کودک با برخورد و پیشگیری مشي خط…92-91-2-9

………كنندگان،آگاهي،عمل تهیه الهویه مجهول شناسایی و پذیرش مشي خط...92-92-2-9

………كنندگان،آگاهي،عمل تهیه پاراکلینیک خدمات به دسترسی مشي خط...92-93-2-9

………كنندگان،آگاهي،عمل تهیه مصرف یکبار وسایل مجدد کارگیری به عدم مشي خط...92-94-2-9

………كنندگان،آگاهي،عمل تهیه شتم و ضرب از جلوگیری و پیشگیری مشي خط…92-95-2-9


