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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
    

  ارائه خدمات سالمت مادرانارتقاي کیفیت :  هدف کلی

 )مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی بیمار(  Risk management    1هدف اختصاصی  

  در مسیر مدیریت خطرروز بعد از زایمان  42پرسنل درگیر با مادر باردار تا حمایت و رهبري   1 -2استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

گروه  توسطتهیه لیست آنکال دوم و ارسال آن به معاونت درمان 

زنان وزایمان ، به منظور کمک به آنکال  و زایمان  زنان

  در شرایط بحرانی  .... بیمارستانهاي داراي بخش زایمان و 

گروه مدیر 
  زنان

  طبق تعرفھ  المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ

  
  
  

در  تعیین یک آنکال معین براي هر شهر جهت درخواست مشاوره

شرایط ویژه توسط سایر همکاران و لحاظ نمودن شرایط مناسب 

جهت ایجاد انگیزه براي پذیرش ........ )مالی، ی ،امتیازات آموزش(

  )آنکالی معین

مدیر گروه 
،معاونزنان

درمان ت 
  ،بیمارستان

  المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ
اختصاص 
  اعتبار الزم

  
  
  

اجراي مانورهاي آموزشی شرایط ویژه مثل خونریزي پس از زایمان 

در بخش ها حداقل سالی یکبار به   unstableاکالمپسی ، بیماران 

  منظور چک تجهیزات و آمادگی افراد درگیر درمان 

معاونت 

  آموزشی
    المتارتقای س  ساالنھ  ساالنھ

  
  
  

تشویق و درج در پرونده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در مدیریت 

مانند ارائه نظرات و پیشنهادات در مسیر ایمنی (خطر نقش داشته اند 

بیمار ، شناسایی و تهیه لیست خطرات موجود در بخش ، مشارکت در 

گزارش دهی عفونت هاي بیمارستانی ، شراکت با کمیته هاي مرگ 

  ...)و میر و عفونت هاي بیمارستانی و 

سرپرست 
  بیمارستان
  کارگزینی

اختصاص   المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ
  اعتبار الزم

  
  
  

فراهم کردن شرایط حضور کارکنان در برنامه هاي آموزشی خارج 

  سازمانی در خصوص مدیریت خطر 
سرپرست 
      المتارتقای س  ساالنھ  ساالنھ  بیمارستان

سرپرست   نظر سنجی از کارکنان در خصوص ایمنی بیمارایجاد سیستم 
      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ  بیمارستان

تسهیل دسترسی مالقات هاي حضوري کارکنان با مسئول ایمنی 

  بیمار در بیمارستان براي ارائه نظرات و پیشنهادات 
سرپرست 
      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ  بیمارستان

فعاالنه در گزارش خطا ها مشارکت داشته اند تشویق بخش هایی که 

اعالم عمومی در گزارشات صبحگاهی ، در تابلوي اعالنات ،دادن ( 

  ...)تسهیالت رفاهی و 

اختصاص   المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ  کارگزینی
    اعتبار الزم

ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص عملی کردن نظرات و 

  پیشنهادات آنان 
سرپرست 

      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ  رستانبیما

توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت   walk roundانجام 

  اهیمت مدیریت خطر و ایمنی بیمار 
مدیریت 

  بیمارستان
      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی بیمار(  Risk management    1هدف اختصاصی  

  فرهنگ سازي و بستر سازي مناسب  1 -2استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

  مسوول اجرا   نام فعالیت 
تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

هزینه 

  الزم 

گزارش 

پیشرفت 

  برنامه 

  هاي حوزه دانشگاهاجراي سیستم آنکالی در تمام بیمارستان 
مدیر گروه 

زنان،معاونت 
  آموزشی،درمان

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ
    المتس

  
  

  اجراي مقیم بودن متخصص زنان یا دستیار در تمام ساعات شبانه روز در بیمارستان

دقیقه پس از  15حداکثر بر بالین بیمار و یا حضور ) بخش زنان و زایمانداراي (

  اولین تماس

مدیر گروه 
مدیر  زنان

گروه 
زنان،معاونت 

  آموزشی،درمان

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ
      المتس

برگزاري کالس توسط معاونت آموزشی ، درمان در جهت دادن آگاهی به پرسنل 

  مامایی، پرستاران ، پزشکان در اداره مادران پرخطر 
معاونت 

  ،درمانآموزشی
  ساالنھ  ساالنھ

ارتقای 
      المتس

تهیه پمفلت یا برنامه هاي آموزشی نرم افزاري جهت اجراي صحیح اداره و 

mangement  پراکالمپسی –خونریزي پس از زایمان (مادران پر خطر- 

و ارسال آن به پرسنل .............) حاملگی موالر  - حاملگی اکتوپیک–اکالمپسی 

  )دستیاران  ، پرستاران و ماماها (مربوطه  

معاونت 
  رمانآموزشی،د

  ساالنھ  ساالنھ
ارتقای 

      المتس

ارسال  برنامه هاي آموزشی  بصورت جداگانه  براي هر کدام از  گروههاي در گیر با 

مادران باردار بصورت کتبی  و عالوهد بر آن به صورت بولوتوس به تلفن هاي 

این قسمت با درگیري (همراه آنان ارسال گردد تا هر زمان قابل دسترسی باشد 

هیئت علمی و بر طبق آخرین شواهد علمی موجود تهیه گردیده و بازبینی اعضا 

  )دوره هاي روي آن انجام خواهد شد

گروه زنان و 

زایمان ،معاونت در 

  مان

  ساالنھ  ساالنھ
ارتقای 

      المتس

وجود یک خط ارتباطی بین بیماران و بیمارستان بصورت شبانه روزي جهت 

روز پس  42الزم بیماران در طی دوران بارداري و پاسخگویی و ارائه راهنمایی هاي 

  از زایمان و ثبت این مکالمات جهت امکان دستیابی بعدي به این مکالمات

سرپرست 
  شبانھ روزی  بیمارستان

شبانھ 
  روزی

ارتقای 
    المتس

وجود     طبق ابالغ  بیمارستانھا  patient safety officerو  risk managementانتخاب فردي به عنوان 
    مستندات

طبق   بیمارستانھا  نیاز سنجی آموزشی
وجود     دستورالعمل

    مستندات

یادگیري ،در خصوص فرهنگ، عدم سرزنش (طراحی برنامه آموزشی مناسب 

  ..)مستمر سازمانی و
طبق   سوپروایزر آموزشی

        دستورالعمل

وجود     روزانھ  بیمارستانها  ثبت و نگهداري مستندات و وروداطالعات مربوطه در شناسنامه پرسنلی 
    مستندات

طبق   بیمارستانها  درج اهمیت مدیریت خطر و ایمنی بیمار در برنامه ریزي استراتژیک بیمارستان 
وجود     دستورالعمل

    مستندات

طبق برنامھ   بیمارستانها  توزیع پمفلت ها و نصب پوسترها در معرض دید کارکنان 
مشاھده     نتظیمی

    پوسترھا

اهداف و چشم انداز بیمارستان در مسیر تحقق ایمنی بیمار در فیش هاي ذکر 

  حقوقی پرسنل
وجود       بیمارستانها

    مستندات
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی (  Risk management    1هدف اختصاصی  

  )proactive(و پیشگیرانه ) Reactive(ایجاد نظام مدیریت با رویکرد واکنشی   1 -3استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

  نام فعالیت 
مسوول 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 
  هزینه الزم 

گزارش 

پیشرفت 

  برنامه 

پیگیري مادران پرخطر توسط مراکز بهداشتی و دریافت پاسخ کتبی پزشکان 

در خصوص ارجاع و ضمیمه کردن حداقل کپی این پاسخ در پرونده بیمار و 

  ................پیگیري اجراي دستورات پزشک از جمله آزمایشات بستري

معاونت 
بھداشتی،در

واحد (مان
  )مامایی

در اولین 
  فرصت

ارتقای   
  المتس

  
  

  

استخراج علل منجر به مرگ در هر مورد مرگ مادري و تهیه راهکارهاي 

  مناسب و اجراي آن جهت پیشگیري از تکرار موارد مشابه
معاونت 

  درمان

در موارد 
مرگ 
  مادری

ارتقای   
      المتس

فعال کردن کمیته هاي مرگ و میر و عفونت بیمارستانی و تشکیل تیم 

RCA در آنان  

دفتر 
حاکمیت 

  بالینی
وجود   ماھانھ  ماھانھ

      مستندات

ارسال کلیه پرونده هاي مرگ ومیر و عفونت هاي بیمارستانی  به کمیته هاي 

  مربوطه
ریاست 

  ماھانھ  ماھانھ  بخش
بررسی چند 

پرونده بھ 
صورت 
  تصادفی

    

بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه پرونده هاي مرگ و عفونت هاي بیمارستانی 

  RCAبه روش 
 مسئول
وجود   ماھانھ  ماھانھ   کمیتھ

      مستندات

  انجام اقدامات اصالحی بر اساس تنایج تحلیل در کمیته ها
مراکز 

درمانی و 
  بھداشتی

در اولین 
وجود     فرصت

      مستندات

  ، دانشگاه تانار تجربیات کسب شده در سطح بیمارسشانت
کمیتھ 

حاکمیت 
  بالینی

در اولین 
وجود     فرصت

      مستندات

وجود     روزانھ  بیمارستانھا  تهیه لیست خطرات شایع در بخششناسایی و 
      مستندات

  تشکیل کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار جهت بستر سازي چرخه مدیریت 
دفتر 

حاکمیت 
  بالینی

طبق     ماھانھ
      العملوردست

ارزیابی خطرات شناسایی شده در بخش ها در کمیته ایمنی بیمار و تعیین 

  اولویت از بین آنها 

کمیتھ 
مدیریت 

خطرو ایمنی 
  بیمار

وجود     ماھانھ
      مستندات

انجام اقدامات اصالحی بر روي خطرات شناسایی شده ، بر اساس اولویت 

  هاي تعیین شده در کمیته ایمنی بیمار
اولین در   بیمارستانھا

طبق     فرصت
      مصوبات

ایجاد ارتباطات موثر و مشاوره با کارکنان براي دریافت نظرات و پیشنهادات و 

  اطالع رسانی به انان در رابطه با تنایج حاصل از چرخه مدیریت خطر
وجود     ماھانھ  بیمارستانھا

      مستندات

  آموزش و توجیه فرایند نظام هموویژیالنس  در بیمارستان براي کارکنان 
معاونت 

،بیماردرمان
  ستانھا

در اولین 
طبق     فرصت

      العملوردست

طبق     ماھانھ  بیمارستانھا  تهیه فرم ها و دستور العمل هاي مربوط
      العملوردست

در اولین   بیمارستانھا  اجراي نظام  هموویژیالنس
طبق     فرصت

      العملوردست

در اولین   بیمارستانھا  برقراري همکاري با سازمان انتقال خون جهت استقرار نظام هموویژیالنس
    فرصت

طبق 
      العملوردست

تهیه لیست آنکال دوم و ارسال آن به معاونت درمان از طرف تمام گروههاي 

  آموزشی ، درمانی زنان ، به منظور کمک به آنکال اول در شرایط بحرانی 

  

مدیر گروه 
  زنان

  ماھانھ  ماھانھ
ارتقای 

  المتس
    طبق تعرفھ

مدیر گروه در شرایط ویژه  تعیین یک آنکال معین براي هر شهر جهت درخواست مشاوره
،معاونزنان

  ماھانھ  ماھانھ
ارتقای 

  المتس
اختصاص 
    اعتبار الزم
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  

    

امتیازات آموزش (توسط سایر همکاران و لحاظ نمودن شرایط مناسب 

  )جهت ایجاد انگیزه براي پذیرش آنکالی معین........ )مالی،

درمان ت 
  ،بیمارستان

اجراي مانورهاي آموزشی شرایط ویژه مثل خونریزي پس از زایمان اکالمپسی 

در بخش ها حداقل سالی یکبار به منظور چک   unstable، بیماران 

  تجهیزات و آمادگی افراد درگیر درمان 

سرپرست 
  بیمارستان 

  ساالنھ  ساالنھ
ارتقای 

  المتس
    

فراهم کردن شرایط حضور کارکنان در برنامه هاي آموزشی خارج سازمانی در 

  خصوص مدیدیت خطر 
سرپرست 
  بیمارستان

طبق برنامھ 
تنظیمی 
   آموزشی

ارتقای   
      المتس

سرپرست   ایجاد سیستم نظر سنجی از کارکنان در خصوص ایمنی بیمار
  بیمارستان

شش ماه 
          یکبار

توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت اهیمت   walk roundانجام 

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار
مدیریت 

  بیمارستان
ارتقای     طبق برنامھ

      المتس

مدیر گروه   اجراي سیستم آنکالی در تمام بیمارستان هاي حوزه دانشگاه
          ماھانھ  زنان

ساعات شبانه روز در  اجراي مقیم بودن متخصص زنان یا دستیار در تمام

دقیقه پس از اولین  15و یا حضور حداکثر ) بخش زنان و زایمان(بیمارستان 

  تماس

مدیر گروه 
    طبق برنامھ  زنان

ارتقای 
      المتس

برگزاري کالس توسط معاونت آموزشی ، درمان در جهت دادن آگاهی به 

  پرسنل مامایی، پرستاران ، پزشکان در اداره مادران پرخطر 
معاونت 

  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

 patient safetyو  risk managementانتخاب فردي به عنوان 

officer  
  بیمارستانھا

در اولین 
ارتقای     فرصت

      المتس

درج اهمیت مدیریت خطر و ایمنی بیمار در برنامه ریزي استراتژیک 

  بیمارستان 
  بیمارستانھا

در اولین 
    فرصت

وجود 
      مستندات
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
    

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی (  Risk management    1هدف اختصاصی  

  ترویج گزارش دهی خطاها    1 -4استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

  نام فعالیت 
مسوول 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 
  هزینه الزم 

گزارش 

پیشرفت 

  برنامه 

تهیه فرم هایی در هر بخش براي ثبت خطابی هر کدام از پرسنل ، پرستاران ماماها 

و پزشکان توسط خود افراد و عواقب آن بدون ذکر نام افراد و تاریخ خطا به منظور 

افراد براي بیان خطاهاي فردي و دستیابی به راهکارهاي مناسب براي تشویق 

  پیشگیري از تکرار خطاها

  
 بیمارستانھا

در اولین 
ارتقای     فرصت

    المتس
  
  

در اولین   بیمارستانھا  تسهیل دسترسی به فرم هاي گزارش دهی
    فرصت

وجود فرم 
ھا در تمامی 

  بخش ھا
    

در اولین   بیمارستانھا  ابالغ دستور العمل چگونگی ثبت و گزارش دهی به تمام کارکنان 
وجود     فرصت

      ابالغیھ

مسئول   آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت گزارش دهی وقایع ناخواسته 
  کمیتھ

در اولین 
وجود     فرصت

      مستندات

در کمیته مدیریت  RCAجمع اوري فرم هاي تکمیل شده و تحلیل آنها به روش 

  خطر و ایمنی بیمار
در اولین   بیمارستانھا

    فرصت
وجود 

      مستندات

مسئول   انجام اقدامات اصالحی بر اساس نتایج تحلیل در کمیته 
  کمیتھ

طبق 
زمان 

تعیین شده 
در 

مصوبات 
  کمیتھ 

وجود   
      مستندات

 مسئول  در خصوص اقدامات اصالحی انجام شده  ارائه فیدبک به کارکنان
  کمیتھ

طبق 
زمان 

تعیین شده 
در 

مصوبات 
  کمیتھ

ارتقای   
      المتس

مسئول   انتشار تجربیات کسب شده به سطح دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه 
  کمیتھ

در اولین 
ارتقای     فرصت

      المتس

مسئول   پایش و نظارت به منظور اطمینان از تداوم اجراي افقدامات اصالحی
  کمیتھ

ھر شش 
ارتقای      ماه

      المتس

اعالم ( تشویق بخش هایی که فعاالنه در گزارش خطا ها مشارکت داشته اند 

  ...)عمومی در گزارشات صبحگاهی ، در تابلوي اعالنات ،دادن تسهیالت رفاهی و 

سرپرست 
بیمارستانھا
  کارگزینی

ارتقای  ماھانھ ماھانھ
      المتس
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی (  Risk management    1هدف اختصاصی  

  و مردم و استفاده از نظرات آن در مدیریت خطر  روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  تعامل با    1 -5استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

تعیین مکانی براي اسکان مادران روستایی مراجعه کننده به مراکز درمانی 

که شرایط نه در جهت بستري و نه بازگشت به روستا مناسب می باشد در  

تر به مرکز درمانی جهت مادران مقدور می اینصورت امکان دستیابی آسان 

  گردد

معاونت 
درمان،بیمار

  ستانھا

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

  

در خصوص شناسایی ...)الکترونیک،کاغذي ( تدوین فرم هاي نظر سنجی 

  خطرات موجود در بیمارستان از دیدگاه بیماران ،همراهان و مردم 

سوپروایزر 
  آموزشی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

سوپروایزر   دریافت نظرات آنان در طول بستري و زمان ترخیص
 آموزشی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

سوپروایزر   جمع بندي و تحلیل نظرات و اولویت بندي آنان براي انجام مداخالت 
 آموزشی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

سوپروایزر   انجام مداخالت اصالحی
 آموزشی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

ارائه بازخورد به بیماران ، همراهان و مردم در خصوص اجرایی نمودن 

  نظرات و پیشنهادات آنان

سوپروایزر 
  آموزشی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

پیگیري مادران پرخطر توسط مراکز بهداشتی و دریافت پاسخ کتبی 

ضمیمه کردن حداقل کپی این پاسخ در پزشکان در خصوص ارجاع و 

پرونده بیمار و پیگیري اجراي دستورات پزشک از جمله آزمایشات 

  ................بستري

معاونت 
بھداشتی،در

واحد (مان
  )مامایی

در اولین 
      المتارتقای س  -  فرصت

وجود یک خط ارتباطی بین بیماران و بیمارستان بصورت شبانه روزي 

ارائه راهنمایی هاي الزم بیماران در طی دوران جهت پاسخگویی و 

روز پس از زایمان و ثبت این مکالمات جهت امکان دستیابی  42بارداري و 

  بعدي به این مکالمات

در اولین   بیمارستانھا
      المتارتقای س  -  فرصت
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی (  Risk management    1هدف اختصاصی  

  ي آموخته شده یادگیري و به اشتراك گذاري درسها   1 -6استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

استخراج علل منجر به مرگ در هر مورد مرگ مادري و تهیه راهکارهاي 

  مناسب و اجراي آن جهت پیشگیري از تکرار موارد مشابه

معاونت 
  درمان

شش ماه 
  یکبار

ارتقای   
      المتس

  

 RCAفعال کردن کمیته هاي مرگ و میر و عفونت بیمارستانی و تشکیل تیم 

  در آنان

دفتر 
حاکمیت 

  بالینی

وجود  ماھانھ ماھانھ
      مستندات

ارسال کلیه پرونده هاي مرگ ومیر و عفونت هاي بیمارستانی  به کمیته هاي 

  مربوطه

ریاست 
  بخش

بررسی چند  ماھانھ ماھانھ
پرونده بھ 
صورت 
  تصادفی

    

بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه پرونده هاي مرگ و عفونت هاي بیمارستانی به 

  RCAروش 

مسئول 
  کمیتھ

وجود  ماھانھ ماھانھ
      مستندات

مراکز   انجام اقدامات اصالحی بر اساس تنایج تحلیل در کمیته ها
درمانی و 

  بھداشتی

طبق زمان 
تعیین شده 

در مصوبات 
  کمیتھ

وجود   
      مستندات

 کمیتھ  ن ، دانشگاهاتجربیات کسب شده در سطح بیمارستار شانت
حاکمیت 

  بالینی

طبق زمان 
تعیین شده 

در مصوبات 
  کمیتھ

وجود   
      مستندات

انجام اقدامات اصالحی بر روي خطرات شناسایی شده ، بر اساس اولویت هاي 

  تعیین شده در کمیته ایمنی بیمار

طبق زمان   ستانھاماربی
تعیین شده 

در مصوبات 
  کمیتھ

طبق   
  مصوبات

    

ایجاد ارتباطات موثر و مشاوره با کارکنان براي دریافت نظرات و پیشنهادات و 

  اطالع رسانی به انان در رابطه با تنایج حاصل از چرخه مدیریت خطر

بر حسب   ستانھاماربی
وجود      نیاز

      مستندات

معاونت   آموزش و توجیه فرایند نظام هموویژیالنس  در بیمارستان براي کارکنان 
،بیماردرمان
  ستانھا

طبق     
      العملوردست

برگزاري کالس توسط معاونت آموزشی ، درمان در جهت دادن آگاهی به 

  پرسنل مامایی، پرستاران ، پزشکان در اداره مادران پرخطر 

معاونت 

  ،درمانآموزشی

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
      المتس

تهیه پمفلت یا برنامه هاي آموزشی نرم افزاري جهت اجراي صحیح اداره و 

mangement  پراکالمپسی –خونریزي پس از زایمان (مادران پر خطر- 

و ارسال آن به پرسنل .............) حاملگی موالر  - حاملگی اکتوپیک–اکالمپسی 

  )دستیاران  ، پرستاران و ماماها (مربوطه  

معاونت 

،زنان آموزشی

زایمان،معاونت 

  درمان

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
      المتس

آموزشی  بصورت جداگانه  براي هر کدام از  گروههاي در ارسال  برنامه هاي 

گیر با مادران باردار بصورت کتبی  و عالوهد بر آن به صورت بولوتوس به تلفن 

این قسمت با (هاي همراه آنان ارسال گردد تا هر زمان قابل دسترسی باشد 

و درگیري اعضا هیئت علمی و بر طبق آخرین شواهد علمی موجود تهیه گردیده 

  )بازبینی دوره هاي روي آن انجام خواهد شد

گروه زنان و 

زایمان 

،معاونت در 

  مان

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
      المتس

اجراي مانورهاي آموزشی شرایط ویژه مثل خونریزي پس از زایمان اکالمپسی ، 

در بخش ها حداقل سالی یکبار به منظور چک تجهیزات   unstableبیماران 

  و آمادگی افراد درگیر درمان

معاونت 
   آموزشی

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
  المتس
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
    

توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت اهیمت   walk roundانجام 

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار

مدیریت 
  بیمارستان

ارتقای  ماھانھ ماھانھ
      المتس

یادگیري ،در خصوص فرهنگ، عدم سرزنش (طراحی برنامه آموزشی مناسب 

  ..)مستمر سازمانی و

سوپروایزر 
  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

طبق برنامھ   ستانھاماربی  توزیع پمفلت ها و نصب پوسترها در معرض دید کارکنان
تنظیمی 
  آموزشی

مشاھده   
      پوسترھا



  
  

  ١٠  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا  مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی (  Risk management    1هدف اختصاصی  

  نهادینه کردن و اچرایی نمودن درسهاي آموخته شده از خطاها     1 -7استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

تهیه فرم هایی در هر بخش براي ثبت خطابی هر کدام از پرسنل ، 

ماماها و پزشکان توسط خود افراد و عواقب آن بدون ذکر نام ، پرستاران 

افراد و تاریخ خطا به منظور تشویق افراد براي بیان خطاهاي فردي و 

  دستیابی به راهکارهاي مناسب براي پیشگیري از تکرار خطاها

در اولین   ستانھاماربی
ارتقای     فرصت

      المتس
  

در اولین   ستانھاماربی  تسهیل دسترسی به فرم هاي گزارش دهی
وجود فرم     فرصت

ھا در تمامی 
  بخش ھا

    

در اولین   ستانھاماربی  ابالغ دستور العمل چگونگی ثبت و گزارش دهی به تمام کارکنان 
وجود     فرصت

  ابالغیھ
    

مسئول   آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت گزارش دهی وقایع ناخواسته 
  کمیتھ

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

وجود   
      مستندات

در کمیته  RCAجمع اوري فرم هاي تکمیل شده و تحلیل آنها به روش 

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار

وجود     ماھانھ  ستانھاماربی
      مستندات

مسئول   انجام اقدامات اصالحی بر اساس نتایج تحلیل در کمیته 
  کمیتھ

طبق زمان 
تعیین شده 

در مصوبات 
  کمیتھ

        

مسئول   در خصوص اقدامات اصالحی انجام شده  ارائه فیدبک به کارکنان
  کمیتھ

طبق زمان 
تعیین شده 

در مصوبات 
  کمیتھ

        

مسئول   انتشار تجربیات کسب شده به سطح دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه 
  کمیتھ

          شش ماھھ

مسئول   پایش و نظارت به منظور اطمینان از تداوم اجراي اقدامات اصالحی
  کمیتھ

          شش ماھھ

 0تشویق بخش هایی که فعاالنه در گزارش خطا ها مشارکت داشته اند 

اعالم عمومی در گزارشات صبحگاهی ، در تابلوي اعالنات ،دادن 

  ...)تسهیالت رفاهی و 

سرپرست 
بیمارستانھا
  کارگزینی

ارتقای  ماھانھ ماھانھ
      المتس
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  
  
  
  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information     2هدف اختصاصی  

  آموزش اهمیت استفاده از اطالعات و لزوم ورود به هنگام داده ها   -1استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

تاریخ   مسوول اجرا   نام فعالیت 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ  پرسنل مربوطھ  به بخش ، ساعات دستورات پزشکی ،بت دقیق ورود بیمار به بیمارستانث
  

      وجود مستندات روزانھ روزانھ  پرسنل مربوطھ  ممهور شدن تمام دستورات پزشک به مهر و امضاي پزشک 

در (حال دقیق بیمار توسط پزشک متخصص یا دستیار زنانبت شرح ث

تی با مهر پزشک مورد گروههاي آموزش شرح حال دستیار زنان می بایس

  آنکال تایید گردد

      وجود مستندات روزانھ روزانھ  پرسنل مربوطھ

      وجود مستندات روزانھ روزانھ  پرسنل مربوطھ  و ارسال آزمایشات در پرونده بیمارثبت ساعات دقیق درخواست و انجام 

جود یک دفترچه ثبت ازمایشات در بخش که ساعات ارسال آزمایش و و

  .تحویل آن به آزمایشگاه ثبت و مورد تایید تکنسین آزمایشگاه قرار گیرد 

      وجود مستندات روزانھ روزانھ  

بت دقیق ساعات اجراي دستورات پزشک توسط پرستار یا ماما در برگ ث

  گزارش پرستاري

      وجود مستندات روزانھ روزانھ  پرسنل مربوطھ

کنترل متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و 

  ارسال گزارش کتبی به مدیر گروه 

      المتارتقای س  ھفتگی  ھفتگی  رئیس بخش

ثبت وضعیت دقیق روزانه بیمار در برگه پیشرفت معالجات توسط پزشک 

در مورد بیماران پرخطر تناوب ، ثبت بسته به (معالج یا دستیار بخش 

  )شرایط بیمار می باشد

پزشک یا 
  دستیار پزشک

      وجود مستندات روزانھ روزانھ
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  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  

  
  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information     2هدف اختصاصی  

  HISپشتیبانی سیستم    1 -2استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

  گزارش پیشرفت برنامه   هزینه الزم 

در حال   پشتیبانی   HISعقد قرارداد براي استقرار سیستم 
  اجرا

ارتقای   
      المتس

  
در همه  HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 

  بیمارستان هاي داراي بخش زایمان

معاونت 
  آموزشی

در حال 
ارتقای     اجرا

      المتس

آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به 

  صورت بهنگام و روزانه

حال در   رئیس بخش
ارتقای     اجرا

      المتس

استفاده از اطالعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاي کیفی 

  خدمات

دفتر 
حاکمیت 

  بالینی

در حال 
ارتقای     اجرا

      المتس

تشویق ودرج در پرونده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در تکمیل 

  نقش داشته اند HISسیستم 

در حال   کارگزینی
ارتقای     اجرا

      المتس

در حال   رئیس بخش  به صورت روزانه توسط رئیس بخش HISنظارت بر سیستم 
ارتقای     اجرا

      المتس

  HISنظر سنجی از کارکنان در مورد نحوه ي اجراي سیستم 
سوپرآموز

  شی
شش ماه یک 

  بار
ارتقای   

  المتس
    



  
  

  ١٣  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  
  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information     2هدف اختصاصی  

  حفاظت از اطالعات   1 -3استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش پیشرفت   هزینه الزم 

  برنامه 

پرسنل   به بخش ، ساعات دستورات پزشکی ،بیمار به بیمارستانبت دقیق ورود ث
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    
  

پرسنل   ممهور شدن تمام دستورات پزشک به مهر و امضاي پزشک 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    

در مورد (بت شرح حال دقیق بیمار توسط پزشک متخصص یا دستیار زنانث

تی با مهر پزشک آنکال آموزش شرح حال دستیار زنان می بایسگروههاي 

  تایید گردد

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    

پرسنل   و ارسال آزمایشات در پرونده بیمارثبت ساعات دقیق درخواست و انجام 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    

ساعات ارسال آزمایش و جود یک دفترچه ثبت ازمایشات در بخش که و

  .ین آزمایشگاه قرار گیرد نیستحویل آن به آزمایشگاه ثبت و مورد تایید تک

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    

بت دقیق ساعات اجراي دستورات پزشک توسط پرستار یا ماما در برگ ث

  گزارش پرستاري

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
  مستندات

    

کنترل متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و 

  ارسال گزارش کتبی به مدیر گروه 

ارتقای   ھفتگی  ھفتگی  رئیس بخش
  المتس

    

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

طبق 
برنامھ 

تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
  المتس

    

در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام آموزش و توجیه کارکنان 

  و روزانه

طبق   رئیس بخش
برنامھ 

تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

ثبت وضعیت دقیق روزانه بیمار در برگه پیشرفت معالجات توسط پزشک 

در مورد بیماران پرخطر تناوب ، ثبت بسته به شرایط (معالج یا دستیار بخش 

  )بیمار می باشد

پزشک یا 
دستیار 
  پزشک

وجود  روزانھ روزانھ
      مستندات



  
  

  ١٤  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information     2هدف اختصاصی 

  بهبود ارتباطات داخلی به منظور تبادل صحیح اطالعات    1 -4استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

تاریخ   مسوول اجرا   نام فعالیت 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش پیشرفت   هزینه الزم 

  برنامه 

ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص عملی کردن نظرات و پیشنهادات 

  آنان

سرپرست 
  بیمارستان

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ
      المتس

  

متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و کنترل 

  ارسال گزارش کتبی به مدیر گروه

ارتقای   ھفتگی  ھفتگی  رئیس بخش
      المتس

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

طبق 
برنامھ 

تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

اهمیت ورورد داده ها به صورت  آموزش و توجیه کارکنان در خصوص

  بهنگام و روزانه

طبق   رئیس بخش
برنامھ 

تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

در خصوص شناسایی ...)الکترونیک،کاغذي و (تدوین فرم نظر سنجی 

  راهکارهاي جدید به منظور تبادل صحیح اطالعات

در اولین   سوپرآموزشی
ارتقای     فرصت

      المتس

تدوین فرم علت واقعی سزارین توسط معاونت درمان و تایید توسط 

رئیس بخش و گزارش آن ماهانه به معاونت و تایید توسط رئیس بخش 

  به منظور تبادل صحیح اطالعات 

وجود   ماھانھ  ماھانھ  معاونت درمان
      مستندات

تشویق و درج در پرودنده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در تکمیل سیستم 

HIS نقش داشته اند  

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ  کارگزینی
      المتس

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ  سوپرآموزشی HISنظر سنجی از کارکنان در مورد نحوه ي اجراي سیستم 
      المتس



  
  

  ١٥  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
    

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران:  هدف کلی

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information     1هدف اختصاصی  

  ارتقا و بهبود مستندسازي به صورت دقیق و کامل     -1استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

در هر بخش براي ثبت خطابی هر کدام از پرسنل ، پرستاران ماماها و تهیه فرم هایی 

پزشکان توسط خود افراد و عواقب آن بدون ذکر نام افراد و تاریخ خطا به منظور تشویق 

افراد براي بیان خطاهاي فردي و دستیابی به راهکارهاي مناسب براي پیشگیري از تکرار 

  خطاها

ارتقای   روزانھ  روزانھ   پرسنل
      المتس

  

پرسنل   به بخش ، ساعات دستورات پزشکی -ثبت دقیق ورود بیمار به بیمارستان
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

پرسنل   ممهور شدن تمام دستورات پزشک به مهر و امضاي پزشک
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

در مورد گروههاي (زنانبت شرح حال دقیق بیمار توسط پزشک متخصص یا دستیار ث

  )آموزش شرح حال دستیار زنان می بایستی با مهر پزشک آنکال تایید گردد

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

پرسنل   ثبت ساعات دقیق درخواست و انجام و ارسال آزمایشات در پرونده بیمار
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

ازمایشات در بخش که ساعات ارسال آزمایش و تحویل آن به جود یک دفترچه ثبت و

  .آزمایشگاه ثبت و مورد تایید تکنسین آزمایشگاه قرار گیرد 

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

پرسنل   ثبت دقیق ساعات اجراي دستورات پزشک توسط پرستار یا ماما در برگ گزارش پرستاري
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

کنترل متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و ارسال گزارش 

  کتبی به مدیر گروه 

ارتقای   ھفتگی  ھفتگی  رئیس بخش
      المتس

ثبت وضعیت دقیق روزانه بیمار در برگه پیشرفت معالجات توسط پزشک معالج یا دستیار 

  )، ثبت بسته به شرایط بیمار می باشددر مورد بیماران پرخطر تناوب (بخش 

پزشک یا 
دستیار 
  پزشک

وجود  روزانھ روزانھ
      مستندات

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

طبق 
برنامھ 

تنظیمی 
  آموزشی

ارتقای   
      المتس

برحسب   رئیس بخش  روزانهآموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام و 
  مورد

ارتقای   
      المتس

دفتر   استفاده از اطالعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاي کیفی خدمات
حاکمیت 

  بالینی

دراولین 
  فرصت

ارتقای   
      المتس



  
  

  ١٦  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information هدف اختصاصی 

  HISارتقاي سیستم  /استقراراستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

پرسنل   به بخش ، ساعات دستورات پزشکی ،ثبت دقیق ورود بیمار به بیمارستان
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ
  
  

پرسنل   ممهور شدن تمام دستورات پزشک به مهر و امضاي پزشک
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ
  
  

در مورد (بت شرح حال دقیق بیمار توسط پزشک متخصص یا دستیار زنانث

دستیار زنان می بایستی با مهر پزشک آنکال تایید گروههاي آموزش شرح حال 

  )گردد

پرسنل 
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ
  
  

پرسنل   ثبت ساعات دقیق درخواست و انجام و ارسال آزمایشات در پرونده بیمار
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ

آزمایش و تحویل جود یک دفترچه ثبت ازمایشات در بخش که ساعات ارسال و

  .آن به آزمایشگاه ثبت و مورد تایید تکنسین آزمایشگاه قرار گیرد 

پرسنل 
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ

ثبت دقیق ساعات اجراي دستورات پزشک توسط پرستار یا ماما در برگ گزارش 

  پرستاري

پرسنل 
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ
  
  

کنترل متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و ارسال 

  گزارش کتبی به مدیر گروه 

پرسنل 
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ

ثبت وضعیت دقیق روزانه بیمار در برگه پیشرفت معالجات توسط پزشک معالج یا 

  به شرایط بیمار می باشد در مورد بیماران پرخطر تناوب ، ثبت بسته(دستیار بخش 

پزشک 
یا دستیار 

  پزشک

      وجود مستندات روزانھ روزانھ

در حال   پشتیبانی  HISعقد قرارداد براي استقرار سیستم 
  اجرا

      المتارتقای س  

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

در حال 
  اجرا

      المتارتقای س  

کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام و آموزش و توجیه 

  روزانه

رئیس 
  بخش

در حال 
  اجرا

      المتارتقای س  

دفتر   استفاده از اطالعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاي کیفی خدمات
حاکمیت 

  بالینی

در حال 
  اجرا

      المتارتقای س  

  
    



  
  

  ١٧  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  مادرانارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت : هدف کلی 

 )ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن (        use of information هدف اختصاصی 

   Key performance indicatorتدوین شاخص هاي عملکردي استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

در حال   پشتیبانی  HISعقد قرارداد براي استقرار سیستم 
  اجرا

ارتقای   
      المتس

  
  

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

در حال 
ارتقای     اجرا

      المتس
  
  

صورت بهنگام و آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به 

  روزانه

در حال   رئیس بخش
ارتقای     اجرا

      المتس
  
  

دفتر   استفاده از اطالعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاي کیفی خدمات
حاکمیت 

  بالینی

در حال 
ارتقای     اجرا

      المتس

 PATIENTو  RISK MANAGMENTانتخاب فردي به عنوان 

SAFTY  

سرپرست 
  بیمارستان

ارتقای     طبق ابالغ
      المتس

تدوین فرم علت واقعی سزارین توسط معاونت درمان و تایید توسط رئیس بخش 

و گزارش آن ماهانه به معاونت و تایید توسط رئیس بخش به منظور تبادل 

  صحیح اطالعات

معاونت 
درمان،رئی

  س بخش

در حال 
وجود     اجرا

      مستندات
  
  

  
    



  
  

  ١٨  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  سالمت مادرانارتقاي کیفیت ارائه خدمات : هدف کلی 

  )استقرار نظام ممیزي بالینی( :       clinical auditهدف اختصاصی 

      

  )آموزش ممیزي بالینی(استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

سرپرست   کمیته ممیزي بالینیتشکیل 
  بیمارستان

در اولین 
  فرصت

      المتارتقای س  

کارشناس   انتخاب و صدور ابالغ براي اعضاي کمیته 
مسئول 

  کمیتھ

طبق دستور 
عمل ظرف 

  یک ماه

      المتارتقای س  

اعضائ   بررسی وضعیت موجود 
  کمیتھ

      وجود مستندات    یک ماه

اعضائ   تعیین استانداردها
  کمیتھ

      المتارتقای س    ماهیک 

اعضائ   مقایسه وضعیت با استاندارد
  کمیتھ

      وجود مستندات    یک ماه

اعضائ   طراحی و انجام مداخله
  کمیتھ

      المتارتقای س    یک ماه

اعضائ   ممیزي مجدد
  کمیتھ

      المتارتقای س    سھ ماه

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

در حال 
  اجرا

      المتارتقای س  

آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام و 

  روزانه

در حال   رئیس بخش
  اجرا

      المتارتقای س  

در حال   رئیس بخش  آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت گزارش دهی وقایع ناخواسته
  اجرا

      المتارتقای س  

  
  



  
  

  ١٩  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  کیفیت ارائه خدمات سالمت مادرانارتقاي : هدف کلی 

  )استقرار نظام ممیزي بالینی(  :       clinical auditهدف اختصاصی 

       

  )انجام ممیزي بر اساس استانداردها و گاید الین هاي موجود و در دسترس (استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

سرپرست   تشکیل کمیته ممیزي بالینی
  بیمارستان

ارتقای     دو ماه
      المتس

کارشناس   انتخاب و صدور ابالغ براي اعضاي کمیته 
مسئول 

  کمیتھ

ارتقای     یک ماه
      المتس

اعضائ   بررسی وضعیت موجود 
  کمیتھ

وجود     یک ماه
      مستندات

اعضائ   تعیین استانداردها
  کمیتھ

ارتقای     یک ماه
      المتس

اعضائ   مقایسه وضعیت با استاندارد
  کمیتھ

وجود     دو ماه
      مستندات

اعضائ   طراحی و انجام مداخله
  کمیتھ

ارتقای     شش ماه
      المتس

اعضائ   ممیزي مجدد
  کمیتھ

ارتقای     ساالنھ
      المتس

  
    



  
  

  ٢٠  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارائه خدمات سالمت مادران ارتقاي کیفیت: هدف کلی 

  )استقرار نظام ممیزي بالینی(  :       clinical auditهدف اختصاصی 

        

  ایجاد ارتباط سیستم تشویقی به نتایج ممیزي در حد امکان استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

اعالم ( تشویق بخش هایی که فعاالنه در گزارش خطا ها مشارکت داشته اند 

  ...)عمومی در گزارشات صبحگاهی ، در تابلوي اعالنات ،دادن تسهیالت رفاهی و 

سرپرست 
بیمارستانھا
  کارگزینی

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ

هایی در هر بخش براي ثبت خطابی هر کدام از پرسنل ، پرستاران تهیه فرم 

ماماها و پزشکان توسط خود افراد و عواقب آن بدون ذکر نام افراد و تاریخ خطا به 

منظور تشویق افراد براي بیان خطاهاي فردي و دستیابی به راهکارهاي مناسب 

  براي پیشگیري از تکرار خطاها

در اولین   بیمارستانھا
  فرصت

      المتارتقای س  

تشویق و درج در پرونده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در مدیریت خطر نقش داشته 

مانند ارائه نظرات و پیشنهادات در مسیر ایمنی بیمار ، شنتاسایی و تهیه لیست (اند 

خطرات موجود در بخش ، مشارکت در گزارش دهی عفونت هاي بیمارستانی ، 

  ...)و میر و عفونت هاي بیمارستانی و شراکت با کمیته هاي مرگ 

سرپرست 
 بیمارستانھا

وجود تقدیر 
  نامھ

      المتارتقای س  

 HISتشویق و درج در پرودنده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در تکمیل سیستم 

  نقش داشته اند

سرپرست 
 بیمارستانھا

وجود تقدیر 
      المتارتقای س    نامھ

سرپرست   نقش داشته اند HISکه فعاالنه در تکمیل سیستم بخش هایی تشویق 
  بیمارستانھا

وجود تقدیر 
      المتارتقای س    نامھ

در روستاهاو تخصیص مزایاي مالی ) ماما  –پزشک (اسکان طرح پزشک خانواده 

  به آنها

معاونت 
درمان،بھدا

  شتی

طبق دستور 
  عمل

      المتارتقای س  

  
    



  
  

  ٢١  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  خدمات سالمت مادرانارتقاي کیفیت ارائه : هدف کلی 

و همراهان و  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public involvementهدف اختصاصی           

  )مشارکت عمومی و بیماران()جامعه 

  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا عملیاتی نمودن منشور حقوق استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

وجود یک خط ارتباطی بین بیماران و بیمارستان بصورت شبانه روزي جهت 

روز  42بارداري و پاسخگویی و ارائه راهنمایی هاي الزم بیماران در طی دوران 

  پس از زایمان و ثبت این مکالمات جهت امکان دستیابی بعدي به این مکالمات

      ارتقای سالمت  شبانھ روزی  شبانھ روزی  بیمارستانھا

تعیین مکانی براي اسکان مادران روستایی مراجعه کننده به مراکز درمانی که 

می باشد در  شرایط نه در جهت بستري و نه بازگشت به روستا مناسب 

  اینصورت امکان دستیابی آسان تر به مرکز درمانی جهت مادران مقدور می گردد

معاونت 
درمان،بیمار

  ستانھا

در دست 
      ارتقای سالمت    اقدام

پیگیري مادران پرخطر توسط مراکز بهداشتی و دریافت پاسخ کتبی پزشکان در 

پرونده بیمار و خصوص ارجاع و ضمیمه کردن حداقل کپی این پاسخ در 

  ................پیگیري اجراي دستورات پزشک از جمله آزمایشات بستري

 معاونت
 درمان،
 معاونت
  بھداشتی

      ارتقای سالمت  روزانھ  روزانھ

در خصوص شناسایی ...)الکترونیک،کاغذي ( تدوین فرم هاي نظر سنجی 

  مردمخطرات موجود در بیمارستان از دیدگاه بیماران ،همراهان و 

سوپرآموز
  شی

در دست 
      المتارتقای س    اقدام

تشکیل کمیته بررسی به شکایات بیماران یا ارزیابی میزان رضایت مندي 

  بیماران در هنگام ترخیص و تعیین ریز مشکالت یا نقاط قوت

کارشناس 
مسئول 

  کمیتھ

در دست 
      المتارتقای س    اقدام

سوپروایزر   آموزش موثر به افراد دخیل در شکایات بیماران
  آموزشی

در دست 
      المتارتقای س    اقدام

مسئول   ...)فرم الکترونیک ، کاغذي ، (تهیه فرم رسیدگی به شکایات 
رسیدگی بھ 

  شکایات

در دست 
      المتارتقای س    اقدام

در دست   پرسنل بخش  در دسترس قرار دادن فرم هاي ثبت شکایات براي عموم
      المتارتقای س    اقدام

پرسنل   ثبت فرم هاي شکایات دریافت شدهجمع آوري و 
  مربوطھ

در دست 
      المتارتقای س    اقدام

پرسنل   ارائه رسید دریافت شکایات به شاکی و کد گذاري ان ها
  مربوطھ

در اولین 
      وجود مستندات     فرصت

مسئول   بررسی فرم هاي شکایات و تعیین اولویت موارد
رسیدگی بھ 

  شکایات

      المتارتقای س    ماھانھ

مسئول   تحلیل و تعیین علت شکایات 
رسیدگی بھ 

  شکایات

      المتارتقای س    ماھانھ

اعضائ   انجام اقدامات اصالحی
  کمیتھ

      المتارتقای س    ماھانھ

مسئول   ارائه فیدبک به شاکی
رسیدگی بھ 

  شکایات

      المتارتقای س    ماھانھ

اعضائ   بررسی اثرات اقدامات اصالحی در رضایت مردم
  کمیتھ

      المتارتقای س    ماھانھ

  
    



  
  

  ٢٢  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: ف کلی هد

و همراهان و جامعه  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public involvementهدف اختصاصی           

 )مشارکت عمومی و بیماران( )

  ارتقاي سیستم رسیدگی به شکایات /ایجاد استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

تشکیل کمیته بررسی به شکایات بیماران یا ارزیابی میزان رضایت مندي بیماران در 

  ترخیص و تعیین ریز مشکالت یا نقاط قوتهنگام 

کارشناس 
مسئول 

  کمیتھ

ارتقای     دوماه
      المتس

سوپروایزر   آموزش موثر به افراد دخیل در شکایات بیماران
  آموزشی

ارتقای     شش ماه
      المتس

مسئول   ...)فرم الکترونیک ، کاغذي ، (تهیه فرم رسیدگی به شکایات 
رسیدگی بھ 

  شکایات

ارتقای     یک ماه
      المتس

ارتقای     روزانھ  پرسنل بخش  در دسترس قرار دادن فرم هاي ثبت شکایات براي عموم
      المتس

پرسنل   جمع آوري و ثبت فرم هاي شکایات دریافت شده
  مربوطھ

ارتقای     ماھانھ
      المتس

پرسنل   ارائه رسید دریافت شکایات به شاکی و کد گذاري ان ها
  مربوطھ

وجود     روزانھ
      مستندات

مسئول   بررسی فرم هاي شکایات و تعیین اولویت موارد
رسیدگی بھ 

  شکایات

ارتقای     یک ماه 
      المتس

مسئول   تحلیل و تعیین علت شکایات 
رسیدگی بھ 

  شکایات

ارتقای     یک ماه
      المتس

اعضائ   انجام اقدامات اصالحی
  کمیتھ

ارتقای     دو ماه
      المتس

 مسئول  ارائه فیدبک به شاکی
رسیدگی بھ 

  شکایات

ارتقای     دوماه
      المتس

اعضائ   بررسی اثرات اقدامات اصالحی در رضایت مردم
  کمیتھ

ارتقای     شش ماه
      المتس

  
    



  
  

  ٢٣  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

و همراهان و جامعه  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public invol vementهدف اختصاصی           

 )مشارکت عمومی و بیماران( )

  ، همراهان و مردم  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقاي سیستم رضایت سنجی ، نظر سنجی و دریافت پیشنهادات از /ایجاد  استراتژي

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

در خصوص شناسایی خطرات ...)الکترونیک،کاغذي ( تدوین فرم هاي نظر سنجی 

  موجود در بیمارستان از دیدگاه بیماران ،همراهان و مردم 

سوپروایزر 
  آموزشی

      المتارتقای س    یک ماه

پرسنل   نظرات آنان در طول بستري و زمان ترخیصدریافت 
  مربوطھ

      المتارتقای س    روزانھ

ارائه بازخورد به بیماران ، همراهان و مردم در خصوص اجرایی نمودن نظرات و 

  پیشنهادات آنان

پرسنل 
  مربوطھ

      المتارتقای س    دو ماه

  
  
  

            

  
  
  

            

  
  
  

            

  
  
  

            

  
  
  

            

  



  
  

  ٢٤  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  
  
  

  
    

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

و همراهان و  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public invol vementهدف اختصاصی           

 )مشارکت عمومی و بیماران( )جامعه 

  در بدو بستري  روز بعد از زایمان 42ر باردار تا مادسیاست گذاري در خصوص تعامل با استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

سوپروایزر   توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان از بدو بستري
  آموزشی

روزانھ 
تھیھ ظرف (

   )یک ماه 
      المتارتقای س  

آموزش چهره به چهره، فیلم ( .............در خصوص  مادران باردارآموزش به 

،(...  

پرسنل 
  مربوطھ

      المتارتقای س    روزانھ 

      المتارتقای س    روزانھ  پرسنل بخش  داشتن برخورد مناسب با مادر باردار از بدو ورود به پذیرش

  
  
  

            

  
  
  

            

  
  
  

            



  
  

  ٢٥  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

و همراهان و  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public invol vementهدف اختصاصی           

 )مشارکت عمومی و بیماران( )جامعه 

  در حین درمان  روز بعد از زایمان  42مادر باردار تا سیاست گذاري در خصوص تعامل استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

معاونت   در مادران پرخطر اجراي ارزیابی هاي درونی متناوب از بخش ها بخصوص
  درمان

ارتقای     دو ماھھ
      المتس

و شرکت همراهان در این کالس و به  ادگی براي زایمانتقویت کالس هاي آم

  مشارکت گرفتن آنان در آموزش مادران 

معاونت 
،بیماردرمان
  ستانھا

در حال 
  اجرا

ارتقای   
      المتس

خصوص نحوه مراقبت از خود توزیع پمفلت هاي اموزشی در بیماریهاي شایع در 

  ...، مصرف دارو ، فعالیت فیزیکی ، تغذیه ،نحوه مراجعات بعدي ،پیش اگهی و 

کارشناس 
سئول 

حاکمیت 
  بالینی

در (روزانھ 
  )حال اجرا

ارتقای   
      المتس

در (روزانھ   پرسنل بخش  و همراهان حین درمان  مادران باردارتوزیع پمفلت هاي آموزشی بین 
 )حال اجرا

ارتقای   
      المتس

پزشک   ...)آموزش چهره به چهره، فیلم ،( .............آموزش به بیماران در خصوص 
سرپر/معالج

  ستار بخش

در (روزانھ 
 )حال اجرا

ارتقای   
      المتس

فراهم کردن امکاناتی مانند موسیقی ، فیلم در هر اتاق درد براي کاهش استرس 

  مادران باردار

در (روزانھ   پشتیبانی
 )حال اجرا

ارتقای   
      المتس

کارشناس   آموزش شیردهی و توصیه هاي الزم به مادران بعد از زایمان
  بھداشت

در (روزانھ 
 )حال اجرا

ارتقای   روزانھ
      المتس

  
    



  
  

  ٢٦  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

و همراهان و  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا ارتقا و بهبود فرآیند تعامل با (  patient & public invol vementهدف اختصاصی           

 )مشارکت عمومی و بیماران( )جامعه 

  در زمان ترخیص و بعد از آن  روز بعد از زایمان 42مادر باردار تا سیاست گذاري در خصوص تعامل استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   ت نام فعالی

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

بهبود کیفیت مراقبت مادران در مراکز بهداشتی از نظر سالمت مادران 

  بخصوص مادران پرخطر و ارجاع به موقع آنان 

معاونت 
  بھداشتی

در (روزانھ 
  )حال اجرا

      المتارتقای س  

بیماران بخصوص بیماران پرخطر هنگام ترخیص از بیمارستان آموزش صحیح 

به صورت پمفلت فیلم ، آموزش حضوري در جهت آگاهی از شرایط ویژه و 

  روز پس از زایمان 42مراجعه بموقع به بیمارستان در طی 

پرسنل 
  مربوطھ

در (روزانھ 
 )حال اجرا

      المتارتقای س  

پرسنل   پس از ترخیصترغیب بیماران به مراجعات منظم کنترلی 
  مربوطھ

در (روزانھ 
 )حال اجرا

      المتارتقای س  

پرسنل   توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان زمان ترخیص  و بعد ازآن
  مربوطھ

در (روزانھ 
 )حال اجرا

      المتارتقای س  

پزشک   ...)آموزش چهره به چهره، فیلم ،( .............آموزش به بیماران در خصوص 
سرپر/معالج

  ستار بخش

در (روزانھ 
 )حال اجرا

        

آموزش به مادران باردار در هنگام ترخیص از بیمارستان به منظور مراجعات 

  منظم به مراکز بهداشتی براي مراقبت هاي بارداري و پس از زایمان و نوزاد

پرسنل 
  مربوطھ

در (روزانھ 
  )حال اجرا

      المتارتقای س  

  
    



  
  

  ٢٧  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزي (  Education & trainingهدف اختصاصی                 

  آموزش به کارکنان و توانمند سازي آنان استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

  پیشرفت برنامه 

اجراي مانورهاي آموزشی شرایط ویژه مثل خونریزي پس از زایمان اکالمپسی ، 

در بخش ها حداقل سالی یکبار به منظور چک تجهیزات   unstableبیماران 

  و آمادگی افراد درگیر درمان 

سرپرست 
  بیمارستان 

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
  المتس

    
  
  

فراهم کردن شرایط حضور کارکنان در برنامه هاي آموزشی خارج سازمانی در 

  خصوص مدیدیت خطر 

سرپرست 
  بیمارستان 

ماه  ۶ھر 
  یکبار

ماه  ۶ھر 
  یکبار

ارتقای 
  المتس

    
  
  

تسهیل دسترسی مالقات هاي حضوري کارکنان با مسئول ایمنی بیمار در 

  بیمارستان براي ارائه نظرات و پیشنهادات 

سرپرست 
  بیمارستان 

ارتقای  طبق برنامھ  طبق برنامھ 
  المتس

    
  
  

پرسنل   ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص عملی کردن نظرات و پیشنهادات آنان
  مربوطھ

ارتقای   ماھانھ  ماھانھ
  المتس

    

توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت اهیمت   walk roundانجام 

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار

مدیریت 
  بیمارستان

ارتقای  طبق برنامھ  طبق برنامھ 
      المتس

  
  

برگزاري کالس توسط معاونت آموزشی ، درمان در جهت دادن آگاهی به 

  پرسنل مامایی، پرستاران ، پزشکان در اداره مادران پرخطر 

معاونت 

  آموزشی

طبق برنامھ 
 تنظیمی

طبق برنامھ 
 تنظیمی

ارتقای 
      المتس

  
  

تهیه پمفلت یا برنامه هاي آموزشی نرم افزاري جهت اجراي صحیح اداره و 

mangement  اکالمپسی  -پراکالمپسی –خونریزي پس از زایمان (مادران پر خطر

و ارسال آن به پرسنل مربوطه  .............) حاملگی موالر  -حاملگی اکتوپیک–

  )دستیاران  ، پرستاران و ماماها (

معاونت 

  آموزشی

طبقدستورالع
مل وزارت 

  متبوع

طبقدستورالع
مل وزارت 

  متبوع

ارتقای 
      المتس

ارسال  برنامه هاي آموزشی  بصورت جداگانه  براي هر کدام از  گروههاي در گیر با 

مادران باردار بصورت کتبی  و عالوهد بر آن به صورت بولوتوس به تلفن هاي همراه 

این قسمت با درگیري اعضا هیئت (آنان ارسال گردد تا هر زمان قابل دسترسی باشد 

موجود تهیه گردیده و بازبینی دوره هاي روي آن  علمی و بر طبق آخرین شواهد علمی

  )انجام خواهد شد

گروه زنان و 

زایمان 

،معاونت در 

  مان

ارتقای     
      المتس

وجود       بیمارستانھا  نیاز سنجی آموزشی
      مستندات

یادگیري ،در خصوص فرهنگ، عدم سرزنش (طراحی برنامه آموزشی مناسب 

  ..)مستمر سازمانی و

سوپروایزر 
  آموزشی

ارتقای     
      المتس

معاونت   توزیع پمفلت ها و نصب پوسترها در معرض دید کارکنان 

  آموزشی
مشاھده     

  پوسترھا
  

مسئول   آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت گزارش دهی وقایع ناخواسته 
وجود       کمیتھ

      مستندات

معاونت   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  آموزشی

ارتقای     
      المتس

آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام و 

  روزانه

وجود       رئیس بخش
  مستندات

    

  
    



  
  

  ٢٨  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: دف کلی ه

 )مهارت آموزي ارتقا و بهبود فرآیند آموزش و (  Education & trainingهدف اختصاصی                 

  آموزش به بیماران و همراهان در بدو بسترياستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

معاونت    توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان از بدو بستري
  آموزشی

مشاھده   روزانھ  روزانھ
  پوسترھا

    
  
  

پزشک   ...)آموزش چهره به چهره، فیلم ،( .............آموزش به بیماران در خصوص 
سرپر/معالج

  ستار بخش

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

      ارتقای سالمت
  
  

              
  
  

              
  
  

              
  
  

              
  
  

  
    



  
  

  ٢٩  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران ارتقاي: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزي (  Education & trainingهدف اختصاصی                 

  آموزش به بیماران و همراهان در حین درمان استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

معاونت   اجراي ارزیابی هاي درونی متناوب از بخش ها بخصوص در مادران پرخطر
  درمان

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

ارتقای 
      المتس

  
  

تقویت کالس هاي آموزش بیماران و شرکت همراهان در این کالس و به 

  مشارکت گرفتن آنان در آموزش مادران 

معاونت 
  درمان

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

ارتقای 
      المتس

  
  

توزیع پمفلت هاي اموزشی در بیماریهاي شایع در خصوص نحوه مراقبت از خود ، 

  ...فیزیکی ، تغذیه ،نحوه مراجعات بعدي ،پیش اگهی و مصرف دارو ، فعالیت 

کارشناس 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

ارتقای 
      المتس

  
  

معاونت   توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان حین درمان 
  اموزشی

ارتقای   روزانھ  روزانھ
      المتس

  
  

پزشک   ...)آموزش چهره به چهره، فیلم ،( .............خصوص آموزش به بیماران در 
سرپر/معالج

  ستار بخش

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

ارتقای 
  سالمت

    
  
  

              
  
  

  
    



  
  

  ٣٠  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )فرآیند آموزش و مهارت آموزي ارتقا و بهبود (  Education & trainingهدف اختصاصی                 

  آموزش به بیماران و همراهان در زمان ترخیص و پس از آن استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

بیماران پرخطر هنگام ترخیص از بیمارستان به آموزش صحیح بیماران بخصوص 

صورت پمفلت فیلم ، آموزش حضوري در جهت آگاهی از شرایط ویژه و مراجعه 

  روز پس از زایمان 42بموقع به بیمارستان در طی 

پزشک 
سرپر/معالج

  ستار بخش

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

ارتقای 
  سالمت

    
  
  

پزشک   منظم کنترلی پس از ترخیصترغیب بیماران به مراجعات 
  معالج

در اولین 
  فرصت

در اولین 
  فرصت

ارتقای 
  سالمت

    
  
  

معاونت   توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان زمان ترخیص  و بعد ازآن
  اموزشی

ارتقای   روزانھ  روزانھ
      المتس

  
  

پزشک   ...)فیلم ،آموزش چهره به چهره، ( .............آموزش به بیماران در خصوص 
سرپر/معالج

  ستار بخش

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

ارتقای 
  سالمت

    
  
  

              
  
  

  
    



  
  

  ٣١  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزي (  Education & trainingهدف اختصاصی                 

  و تاثیردهی آن در امر آموزش کارکنان  PDPتدوین استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

کارشناس   تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

      المتارتقای س
  
  

کارشناس   استراتژي و برنامه عملی مشخص
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

      المتارتقای س
  
  

کارشناس   دسترسی مناسب و مرتبط
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

      المتارتقای س
  
  

کارشناس   مدیریت آموزش 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

      المتارتقای س
  
  

کارشناس   جهت برنامه ریزي آموزشی PDPاستفاده از نتایج 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

      المتارتقای س
  
  

              
  
  

  
    



  
  

  ٣٢  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  سالمت مادرانارتقاي کیفیت ارائه خدمات : هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  برقراري مصاحبه هاي حضوري با کارکنان در پایان هرشش ماه  و هر سال و ارائه فیدبکاستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

 تاریخ

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

فراهم کردن شرایط حضور کارکنان در برنامه هاي آموزشی خارج سازمانی در 

  خصوص مدیریت خطر

سرپرست 
  بیمارستان

طبق برنامھ 
  تنظیمی

طبق برنامھ 
  تنظیمی

      المتارتقای س

تسهیل دسترسی مالقات هاي حضوري کارکنان با مسئول ایمنی بیمار در 

  بیمارستان براي ارائه نظرات و پیشنهادات 

سرپرست 
  بیمارستان 

      المتارتقای س طبق برنامھ  طبق برنامھ 

پرسنل   ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص عملی کردن نظرات و پیشنهادات آنان 
  مربوطھ

      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ

ایجاد ارتباطات موثر و مشاوره با کارکنان براي دریافت نظرات و پیشنهادات و 

  اطالع رسانی به انان در رابطه با نتایج حاصل از چرخه مدیریت خطر

سرپرست 
  بیمارستان 

      المتارتقای س طبق برنامھ  طبق برنامھ 

توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت  WALK ROUNDانجام 

  اهمیت مدیریت خطر و ایمنی مادر

سرپرست 
  بیمارستان

      ارتقای سالمت طبق برنامھ  طبق برنامھ 

  
    



  
  

  ٣٣  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )کارکنان ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت (  staff  managementهدف اختصاصی                    

   PDPایجاد ارتباط بین سیستم تشویقی و تدوین استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

خطر نقش تشویق و درج در پرونده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در مدیریت 

مانند ارائه نظرات و پیشنهادات در مسیر ایمنی بیمار ، شنتاسایی و (داشته اند 

تهیه لیست خطرات موجود در بخش ، مشارکت در گزارش دهی عفونت هاي 

  ...)ارستانی ، شارکت با کمیته هاي مرگ و میر و عفونت هاي بیمارستانی و مبی

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی

اعالم  0تشویق بخش هایی که فعاالنه در گزارش خطا ها مشارکت داشته اند 

عمومی در گزارشات صبحگاهی ، در تتابلوي اعالنات ،دادن تسهیالت رفاهی و 

(...  

سرپرست 
بیمارستانھا
  کارگزینی

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ

پرستاران تهیه فرم هایی در هر بخش براي ثبت خطاي هر کدام از پرسنل ، 

ماماها و پزشکان توسط خود افراد و عواقب آن بدون ذکر نام افراد و تاریخ خطا 

به منظور تشویق افراد براي بیان خطاهاي فردي و دستیابی به راهکارهاي 

  مناسب براي پیشگیري از تکرار خطاها

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی

 HISتشویق و درج در پرودنده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در تکمیل سیستم 

  نقش داشته اند

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی  نقش داشته اند HISکه فعاالنه در تکمیل سیستم  بخش هاییتشویق 

  
  



  
  

  ٣٤  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  خدمات سالمت مادرانارتقاي کیفیت ارائه : هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  ایجاد شناسنامه براي پرسنل بخش زایماناستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

      وجود مستندات ماھانھ ماھانھ  کارگزینی  ثبت و نگهداري مستندات و وروداطالعات مربوطه در شناسنامه پرسنلی

تشویق و درج در پرونده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در مدیریت خطر نقش 

بیمار ، شنتاسایی و  مانند ارائه نظرات و پیشنهادات در مسیر ایمنی(داشته اند 

تهیه لیست خطرات موجود در بخش ، مشارکت در گزارش دهی عفونت هاي 

  ...)بیمارستانی ، شراکت با کمیته هاي مرگ و میر و عفونت هاي بیمارستانی و 

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی

 HISتشویق و درج در پرودنده پرسنلی کارکنانی که فعاالنه در تکمیل سیستم 

  نقش داشته اند

      المتارتقای س ماھانھ ماھانھ  کارگزینی

درج ارزیابی هاي دوره اي از کارکنان در خصوص مانور هاي آموزشی و باز 

  آموزي ها

معاون 
  آموزشی

      المتارتقای س  ماه یکبار ۶  ماه یکبار ۶

پرسنل   وررد وخروج و اطالعات مربوطهثبت 
  مربوطھ

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ

  
    



  
  

  ٣٥  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  تدوین شرح وظایف کارکناناستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

مدیر گروه   اجراي سیستم آنکالی در تمام بیمارستان هاي حوزه دانشگاه
  زنان

      المتارتقای س  طبق برنامھ  طبق برنامھ

متخصص زنان یا دستیار در تمام ساعات شبانه روز در اجراي مقیم بودن 

دقیقه پس از  15و یا حضور حداکثر ) بخش زنان و زایمان(بیمارستان 

  اولین تماس

مدیر گروه 
  زنان

      المتارتقای س  طبق برنامھ  طبق برنامھ

تهیه لیست آنکال دوم و ارسال آن به معاونت درمان از طرف تمام 

گروههاي آموزشی ، درمانی زنان ، به منظور کمک به آنکال اول در 

  شرایط بحرانی 

مدیر گروه 
  زنان

    طبق تعرفھ  المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ

تعیین یک آنکال معین براي هر شهر جهت درخواست مشاورهدر شرایط 

امتیازات (سایر همکاران و لحاظ نمودن شرایط مناسب ویژه توسط 

  )جهت ایجاد انگیزه براي پذیرش آنکالی معین........ )آموزش مالی،

مدیر گروه 
،معاونزنان

ت درمان 
  ،بیمارستان

اختصاص اعتبار   المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ
  الزم

  

تسهیل دسترسی مالقات هاي حضوري کارکنان با مسئول ایمنی بیمار 

  در بیمارستان براي ارائه نظرات و پیشنهادات

سرپرست 
  بیمارستان 

      المتارتقای س  طبق برنامھ  طبق برنامھ

 patient safetyو  risk managementانتخاب فردي به عنوان 

officer  

سرپرست 
  بیمارستان

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

      المتارتقای س

اهمیت گزارش دهی وقایع آموزش و توجیه کارکنان در خصوص 

  ناخواسته

سرپرست 
  بیمارستان

      المتارتقای س  ساالنھ  ساالنھ

  
    



  
  

  ٣٦  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  دوره اي از پرسنل بخش زایمانانجام ارزیابی هاي عملکردي استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

و تحویل به  شچک تجهیزات اورژانس در هر شیفت توسط سرپرستار هر بخ

  سرپرستار شیفت بعد و ثبت آن 

      وجود مستندات  روزانھ  روزانھ  سرپرستار

اجراي مانورهاي آموزشی شرایط ویژه مثل خونریزي پس از زایمان اکالمپسی 

در بخش ها حداقل سالی یکبار به منظور چک   unstable، بیماران 

  تجهیزات و آمادگی افراد درگیر درمان 

سرپرست 
  بیمارستان 

ماه  ۶  ماه یکبار ۶
  یکبار

      المتارتقای س

پرسنل   ارائه بازخورد به کارکنان در خصوص عملی کردن نظرات و پیشنهادات آنان 
  مربوطھ

      المتارتقای س  ماھانھ  ماھانھ

و قرار دادن ) ماه  6هر ( برگزاري کالس هاي باز آموزي به صورت دوره اي 

  امتیاز براي پرسنل 

سرپرست 
  بیمارستان 

طبق   طبق برنامھ
  برنامھ

      المتارتقای س

سرپرست   برگزاري کالس مهارت آموزي و توجیهی براي کارمندان جدید الورود
  بیمارستان 

طبق   طبق برنامھ
  برنامھ

      المتارتقای س

  
    



  
  

  ٣٧  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  ایجاد نظامی براي آشنایی توجیهی به پرسنل بخش زایمان جدیداالورود استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

مسئول بخش   ایجاد مسئولیت در جهت آموزش پرسنل جدیدالورود و قبل از شروع کار موظف 
  مربوطھ

برحسب 
  نیاز

ارتقای   برحسب نیاز
  المتس

    

مسئول بخش   انتخاب فردي براي خوشامد گویی به کارکنان جدید الورود
  مربوطھ

برحسب 
  نیاز

ارتقای   برحسب نیاز
  المتس

    

مسئول بخش   بیان اهداف، خط مشی و چشم اندازهاي سازمان 
  مربوطھ

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
  المتس

    

مسئول بخش   ...)چشم انداز، سیاست ها ،قوانین ، ( ین متن راهنماي آشنایی با بیمارستان وتد
  مربوطھ

ارتقای   ساالنھ  ساالنھ
  المتس

    

مسئول بخش   آشناسازي کارکنان جدید الورود با محیط کاري
  مربوطھ

برحسب 
  نیاز

ارتقای   برحسب نیاز
  المتس

    

مسئول بخش   در اختیار گذاشتن وسایل و تجهیزات الزم
  مربوطھ

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

ارتقای 
  المتس

    

مسئول بخش   معرفی کارمند جدید الورود با همکاران
  مربوطھ

در دست 
  اقدام

در دست 
  اقدام

ارتقای 
  المتس

    

مسئول بخش   قات حضوري با ریاست واحد مربوطهمالامکان 
  مربوطھ

ارتقای   طبق برنامھ  طبق برنامھ
  المتس

    

مسئول بخش   معرفی فردي به کارمند جدید الورود براي پاسخ گویی و رفع ابهامات
  مربوطھ

ارتقای    طبق برنامھ   طبق برنامھ
  المتس

    

  
    



  
  

  ٣٨  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  سالمت مادرانارتقاي کیفیت ارائه خدمات : هدف کلی 

 )ارتقا و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان (  staff  managementهدف اختصاصی                    

  تدوین شرایط احرازپرسنل بخش زایمان استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

ستاد   برگزاري ازمون هاي استخدامی به صورت هر چند سال یکبار 
  مرکزی

طبق 
دستورالعمل 

  موجود

طبق 
دستورالعمل 

  موجود

ارتقای 
  المتس

    

سرپرست   قرار دادن افراد در مانور هاي آموزشی براي ارزیابی عملی و علمی آنها
  بیمارستان 

 برحسب  برحسب نیاز
  نیاز

ارتقای 
  المتس

    

قرار دادن افراد با توجه  در رابطه با توجه به چینش پرسنل و دستور وزارت خانه

  به مهارتهاي آنها در هر بخش

سرپرست 
  بیمارستانھا

طبق 
  دستورالعمل

طبق 
  دستورالعمل

ارتقای 
  المتس

    

  
    



  
  

  ٣٩  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

 )اثر بخشی بالینی) (استقرار نظام طبابت مبتنی بر شواهد (  clinical effectivenessهدف اختصاصی      

  درگیر نمودن اعضاي هیئت علمی استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

سئول م  تشکیل کمیته اثر بخشی در بیمارستان 
حاکمیت 

  بالینی

      المتارتقای س  فصلی  فصلی

اولویت بندي مشکالت شایع هر بخش بر اساس نتایج به دست آمده از کمیته 

  هاي مرگ و میر و کنترل عفونت و کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

کارشناس 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق کمیتھ 
  مصوبات

طبق کمیتھ 
  مصوبات

      المتارتقای س

انتخاب موضوعات بر اساس اولویت مشخص شده براي انتخاب گاید الین هاي 

  موجود

کارشناس 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

طبق کمیتھ 
  مصوبات

طبق کمیتھ 
  مصوبات

      المتارتقای س

کارشناس   و معتبر در موضوعات مشخص شده  جستجوي گاید الین هاي موجود
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

برحسب 
  نیاز

      المتارتقای س  برحسب نیاز

  از جمله ( یع و تسهیل به گاید الین هاي موجود وزتکثیر و ت

  ...)گاید الین هاي پرستاري موجود و 

کارشناس 
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

برحسب 
  نیاز

      المتارتقای س  برحسب نیاز

کارشناس   بر استفاده از گاید الین هاي موجود در زمان ارائه خدمت ممیزي و نظارت
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

 ٣پایش ھر 
  ماھھ

 ٣پایش ھر 
  ماھھ

      المتارتقای س

کارشناس   پیشنهاد تدوین گاید الین به سطح باالتر
سئول م

حاکمیت 
  بالینی

برحسب 
  نیاز

      المتارتقای س  برحسب نیاز

  
    



  
  

  ٤٠  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

  )اثر بخشی بالینی) (استقرار نظام طبابت مبتنی بر شواهد (  clinical effectivenessهدف 

  استفاده از گاید الین هاي موجوداستراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

پرسنل   به بخش ، ساعات دستورات پزشکی ،بت دقیق ورود بیمار به بیمارستانث
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

  
  

پرسنل   ممهور شدن تمام دستورات پزشک به مهر و امضاي پزشک 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

  
  

در مورد (بت شرح حال دقیق بیمار توسط پزشک متخصص یا دستیار زنانث

تی با مهر پزشک آنکال تایید گروههاي آموزش شرح حال دستیار زنان می بایس

  گردد

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

  
  

پرسنل   و ارسال آزمایشات در پرونده بیمارثبت ساعات دقیق درخواست و انجام 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

جود یک دفترچه ثبت ازمایشات در بخش که ساعات ارسال آزمایش و تحویل و

  .آن به آزمایشگاه ثبت و مورد تایید تکنسین آزمایشگاه قرار گیرد 

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

پرستار یا ماما در برگ گزارش بت دقیق ساعات اجراي دستورات پزشک توسط ث

  پرستاري

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

  
  

کنترل متناوب دراندم پرونده ها در هر بخش توسط مسئولین بخش ها و ارسال 

  گزارش کتبی به مدیر گروه 

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

پرسنل   HISآموزش و توجیه پرسنل مرتبط براي کار با سیستم 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

آموزش و توجیه کارکنان در خصوص اهمیت ورورد داده ها به صورت بهنگام و 

  روزانه

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

معالجات توسط پزشک معالج ثبت وضعیت دقیق روزانه بیمار در برگه پیشرفت 

در مورد بیماران پرخطر تناوب ، ثبت بسته به شرایط بیمار می (یا دستیار بخش 

  )باشد

پرسنل 
  مربوطھ

وجود   روزانھ  روزانھ
      مستندات

  
    



  
  

  ٤١  
  
  

 

  معاونت درمان

 برنامه حاکمیت بالینی دربخش زایمان

  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سالمت مادران: هدف کلی 

  )اثر بخشی بالینی) (شواهد استقرار نظام طبابت مبتنی بر (  clinical effectivenessهدف 

  درگیر نمودن معاونت آموزشی استراتژي 

  برنامه عملیاتی مربوط به استراتژي 

مسوول   نام فعالیت 

  اجرا 

تاریخ 

  شروع 

تاریخ 

  پایان 

شاخص 

  دستیابی 

گزارش   هزینه الزم 

پیشرفت 

  برنامه 

 برگزاري کالس توسط معاونت آموزشی ، درمان در جهت دادن آگاهی به

  پرسنل مامایی، پرستاران ، پزشکان در اداره مادران پرخطر

معاونت 
  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

      المتارتقای س
  
  

تهیه پمفلت یا برنامه هاي آموزشی نرم افزاري جهت اجراي صحیح اداره و 

mangement  پراکالمپسی –خونریزي پس از زایمان (مادران پر خطر- 

و ارسال آن به پرسنل .............) حاملگی موالر  - حاملگی اکتوپیک–اکالمپسی 

  )دستیاران  ، پرستاران و ماماها (مربوطه  

معاونت 
  آموزشی

طبق 
دستورالعمل 
ھای وزارت 

  متبوع

طبق 
دستورالعمل 
ھای وزارت 

  متبوع

      المتارتقای س

یادگیري ،در خصوص فرهنگ، عدم سرزنش (طراحی برنامه آموزشی مناسب 

  ..)مستمر سازمانی و

معاونت 
  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

طبق برنامھ 
تنظیمی 
  آموزشی

      المتارتقای س

معاونت    توزیع پمفلت هاي آموزشی بین بیماران و همراهان از بدو بستري
  آموزشی

      المتسارتقای   روزانھ  روزانھ
  
  

  


