وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

آئین نامه داخلي کمیته کنترل عفونت
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مقدمه
عفونت های بیمارستانی منجر به افزایش ناخوشی ،مرگ و میر ،افزایش هزینه و طول مددت بسدتری بیمداران در
بیمارستان ها می شود .طول مدت بستری بیماران از  1تا  31روز(بسته به نوع عفونت) افدزایش مییابدد و ایدن در
حالی است که در کشورهایی که سرانه تخت بستری کافی نیست ،ممکن است بیمداران نیازمندد دیگدری ،بددلیل
خالی نبودن تخت بیمارستانی جان بسپارند .از آنجا که درمان عفونت بیمارستانی هزینه زیادی را به بخش درمدان
کشور تحمیل می کند ،به نظر می رسد اجرای یک برنامه کنترل عفونت و یا حتی تغییری کوچدک ولدی مد ثر در
عملکرد دست اندرکاران بخش درمان در جهت کنترل عفونت های بیمارستانی می تواند از دیدگاه اقتصاد سالمت،
بسیار مفید و مقرون به صرفه باشد این کمیته بمنظور گزارشگیری صحیح عفونتهای بیمارسدتانی و بررسدی آن و
ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از بروز عفونتها و شناسدائی مخداطرات پرسدنلی بدرای یدافتن رویکدرد
حفاظت شخصی در برابر عفونتها می باشد این کمیته به دلیل نظارت بر کنتدرل عفوندت بیمارسدتان از مهمتدرین
کمیته های بیمارستانی به شمار میرود و بایستی در همه بیمارستانها تشکیل گردد و صورتجلسات کمیته بایدد در
فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.
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اهداف اختصاصی کمیته
 )1اتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ و یکپارچه برای نظارت در حیطه های بهداشت محیط ،مدیریت پسماند ،گزارش موارد
عفونتها و استریلیزاسیون
 )2بررسی عفونتهای بیمارستانی به صورت روتین ،شامل کنترل  Cross infectionدر اتاق عمل ،بخشها ،آزمایشدگاهها،
بانک خون و سایر محیطهای درمانی و....
 )3تضمین و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی طبق استانداردهای موجود – اشعه گدااری و سدترونی
اتاقهای عمل و بخشهای ایزوله و سایر اماکن مورد نیاز
 )4تدوین رویکرد صحیح انجام روشهای استریلیزاسیون و آماده نمودن پکها ( بسته بندی ستهای اتاق عمل و  )....توسط
واحد ، CSRتضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی وسایل بیماران طبق استانداردهای موجود
 )5نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم
 )6انجام کشت از لوازم موجود در محیط در صورت لزوم
 )7نظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 )8بررسی مستمر میکرو ارگانیسمهای موجود و بررسی حساسیت و مقاومت این ارگانیسدمها در مقابدل داروهدای آنتدی
میکروبیال ،ایجاد تدابیر الزم جهت عدم گسترش عفونت بیمارستانی( بویژه استفاده نابجا از داروهای آنتی میکروبیال)
 )9اتخاذ رویکرد مناسب جهت برنامه ریزی آموزشی با عنایت به اهداف ذکر شده
 )11نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری  ،شستشو  ،ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه ،ملحفه ،
البسه ،گان ،شان و...
 )11نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه
آموزشهای الزم به ایشان .
 )12نظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشینهای موجود در واحد لندری ( رختشویخانه ) و روش نگهداری از این ماشینها و
نحوه گردش البسه عفونی و غیر عفونی
 )13درج دستورالعملهای الزم به صورت خوانا  ،ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل مسئول این دستگاهها
 )14تشکیل و ایجاد پرونده های بهداشتی پرسنل با اطالعات ضروری و انجام معاینات دوره ای و واکسیناسیون
 )15آموزش،اجرا و رعایت کلیه دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان های باالدستی مربوط به این کمیته(وزارت بهداشت
،درمان و آموزش پزشکی(
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اقدامات موثرجهت حفظ و افزایش اثربخشی عملکرد کمیته های بیمارستانی:


آموزش(دوره توجیهی) جهت اعضاء کمیته بخصوص اعضاء جدید در مورد اهداف ،شرح وظایف و آئین نامه داخلی کمیته



صدور ابالغ برای انتصاب اعضاء )درانتصاب اعضاء بایستی از ویژگی های شخصیتی افراد شرکت کننده آگاهی کافی داشت
تا بتوان اثربخشی را افزایش داد).



ارسال جدول زمانبندی کمیته ها برای اعضای محترم کمیته جهت برنامه ریزی بهتر



تعیین ترکیب ،حدود و وظایف و مسئولیت اعضاء ،روز و ساعت تشکیل هر کمیته )با برنامه ریزی مناسب به صورتی که در
روند امور جاری بیمارستان اختالل ایجاد نگردد .عدم آگاهی اعضاء کمیته از ساعت تشکیل جلسه موجب اتدالف وقدت و
عدم بهره گیری از این نشست و گردهمایی خواهد بود).



هدایت مدبرانه جلسات به طوری که همه اعضاء پیشنهادات و نظراتشان را آزادانه بیان نمایند.



یادداشت کلیه مصوبات و تصمیمات جلسه توسط دبیر کمیته و تنظیم صورتجلسات و ارسال آن به ریاست و تمدام اعضداء
کمیته جهت امضاء.



پس از تنظیم صورتجلسات به طریق ذیل عمل می گردد:
 )1نگهداری و بایگانی کمیته در سیستم  MISهمراه با مستندات الزم
 )2ارسال صورتجلسات به صورت فایل الکترونیک به دفتر اعتباربخشی و بهبود کیفیت(مسئول کمیته های بیمارستانی(

قوانین و مقررات تشکیل جلسه
 )1چنانچه حداقل نصف به اضافه یک نفر از کل اعضدا در جلسده حضدور داشدته باشدند جلسده رسدمیت پیددا
میکند
 )2راس ساعت تعیین شده ،جلسه شروع به کار میکند .
 )3در صورتی که یکی از اعضاء در کمیتده حضدور نداشدته باشدند ،عضدو علدی البددل بده جدای ایشدان حدق
رأی دارند
 )4حداکثر طول زمان هر جلسه دو ساعت میباشد .الزم بده ذکدر اسدت طبدق زمدان تعیدین شدده جلسده بده
پایان می رسد ،مگر اکثریت اعضاء جهت تجدید نظر زمان جلسه موافقت نمایند.
 )5در صددورتیکه عضددوی بدده عنددوان میهمددان در جلسدده شددرکت نمایددد در صورتجلسدده مربوطدده در لیسددت
اسامی حاضرین با ذکر عبارت »میهمان جلسه« مشخص خواهد شد.
 )6رعایت برنامه های زمانبندی جلسه و برگزاری آن در تاریخ و زمان مقرر انجام می شود.
 )7پیگیری مصوبات بر عهده دبیر کمیته می باشد.
 )8مسئول کمیته های بیمارستانی مرکدز بده عندوان نمایندده گدروه مددیریت اجرایدی بدر حسدن انجدام کدار
نظارت دارد و به عنوان رابط جهت تعامل با تیم مدیران اجرایی و سایر کمیته فعالیت دارد
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 )9ثبت ونگارش صورت جلسات درفرم صورتجلسه
 )11این کمیته هر ماه برگزار می گردد.

قوانین تصویب مصوبه ها
 )1رای گیری و اخا نصف به اضافه یک رای برای تصویب الزم است.
 )2وجود امضاء ریاست بیمارستان در صورتجلسات م ید مصوبات و ضمانت اجرایی آنها می باشد.

نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی
جهت تعامل کاراتر و م ثرتر بین کمیته های مختلف و تیم مدیریت اجرایی تمهیدات ذیل اندیشیده شده است :
-

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت که مسئول کمیته های مرکز بوده و عموماً نقش مهمدی در تعیدین شدرایط
برگزاری کمیته ها ایفا میکند عالوه بر عضویت در کمیته تیم مدیریت اجرایی ،مسئول هماهنگی و برگزاری دیگر
کمیته ها نیز میباشد .این امر در تعامل هرچه بهتر کمیته ها موثر خواهد بود .

 توالی هفته های جلسات تیم مدیریت اجرایی ،سبب همزمانی ادواری این کمیتده مهدم بدا سدایر کمیتده هدایبیماستانی و درنتیجه تعامل بیشتر خواهد شد.
 برگزاری گارگاه توجیهی برای تمامی دبیران کمیته ها درجهت توجیه شرح وظایف آنها براساس آخرین تغییدراتاستانداردهای اعتباربخشی،ارائه نتایج اجرایی شدن یا عدم اجرایی شدن مصوبات به تیم مدیریت اجرایی

نحوه مستندسازی سوابق جلسات
مسئول دفتر بهبود کیفیت بر اساس الزامات اعتبار بخشی یک فرم صورتجلسه اسدتاندارد را طراحدی کدرده و در
اختیار تمامی دبیران کمیته ها قرار میدهد .پس از اتمام هرجلسه ،دبیر کمیته موظف است مصوبات و نکات مدورد
نیاز را در فرم صورتجلسه به صورت دستی و خوانا ثبت کند و امضاء اعضاء را در فرم حضور غیاب تهیه کرده و در
نهایت صورتجلسه را به امضاء ریاست بیمارستان برساند .دبیر کمیته مستندات نوشته شده را حداکثر تا 4روز بعد
از تشکیل جلسه ،تایپ و پس از تهیه فایل الکترونیکی از طریق سیستم  MISبه اطالع اعضاء خواهد رساند.
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ویژگی های یک جلسه کمیته بیمارستانی مفید و م ثر
 )1فضای فیزیکی مناسب
 )2اطالع اعضاء از تاریخ ،ساعت تشکیل و دستور کار جلسه – دستور کار جلسه  24-48سداعت قبدل ،توسدط
دبیر جلسه با  MISبه اعضا اطالع رسانی خواهد شد-
 )3حضور به موقع اعضاء
 )4آگاهی اعضاء به شرح وظایف خود و نقش کمیته مزبور
 )5حضور کارشناسان متخصص و آگاه به مسائل مطروحه در کمیته
 )6فراهم نمودن فرصت اظهار نظر برای همه اعضاء
 )7ثبت اظهارات کارشناسی توسط دبیر به صورت جامع و کامل در صورتجلسه
 )8جمع بندی و نتیجه گیری مباحث جاری کمیته
 )9اجتناب از طرح مباحث فرعی و حاشیه ای و هدایت جلسه توسط رئیس جلسه در صورت انحدراف از دسدتور
کار
 )11پیگیری و اجرای مصوبات تأیید شده بر اساس تصمیمات و نظرات کارشناسی اعضاء
 )11تشکیل جلسات خارج از برنامه جهت پیگیری موارد خاص
 )12هدایت موضوعات خارج از محدوده کمیته توسط ریاست جلسه و پیشنهاد موارد به کمیته مربوطه
 )13سازماندهای جلسه و مشخص کردن نقش و تکالیف اعضاء
 )14هدایت مباحث جاری جلسه توسط ریاست جلسه
 )15مد نظر قرار دادن اهداف اعالی سازمان به عنوان هدف نهایی تمام فعالیت ها در کمیته ها
 )16احساس رضایت اعضاء از نقش و حضور خود و دیگران
 )17حضور فعاالنه پزشکان  ،مسئول یا کارشناس ایمنی
 )18رعایت کلیه دستورالعمل ها و بخش نامه های باالدستی در کلیه جلسات
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شرح وظایف
ریاست جلسه







تالش مدبرانه جهت مشارکت همه اعضاء
هدایت جلسه با درنظرگرفتن دستورکارجلسه
تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره
جمع بندی مطالب مطرح شده وپیگیری مصوبات از دبیرجلسه
تعامل عادالنه با کلیه اعضاء
پرهیز از خود محوری









پیگیری و یاد آوری زمان تشکیل جلسات طبق برنامه زمان بندی
تنظیم دستورکارجلسات وصورت جلسات
پیگیری اجرای مصوبات وارایه گزارش به رئیس و اعضای کمیته
حضور و غیاب افراد – کنترل طول مدت زمان جلسات
مساعدت وهمکاری با رئیس جلسه
برگزاری دوره توجیهي جهت اعضاء جدیدالورود و نگهداری مستندات
حفظ ونگهداری صورت جلسات
ارسال صورت جلسات به کمیته بهبود کیفیت



شرح وظایف
دبيرجلسه



 مشارکت فعال دربحث کارشناسي
 ارائه بحث رسا ،جامع ،مؤثر وگویا
شرح وظایف
اعضاء جلسه






پرهیزاز خروج دستورکار و مطالب جانبي و حاشیه ای غیرمرتبط با موضوع
مساعدت وهمکاری بارئیس ودبیرجلسه
انجام مطالعات الزم جهت اظهار نظر کارشناسي براساس دستورجلسه
درصورت بروز پیشامد و هرگونه حوادث احتمالي ،اطالع عدم حضورخود درجلسه به
دبیر جلسه مربوطه و تعیین جانشین
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اعضای کمیته
 )1رئیس مرکز
 )2مدیر مرکز
)3فوق تخصص عفونی کودکان (رئیس کمیته)
 )4سوپروایزر کنترل عفونت (دبیر کمیته)
 )5مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی
 )6مسئول بهداشت محیط
 )7رئیس آزمایشگاه
)8داروساز بالینی یا مسئول تدارکات دارویی
 )9مترون یا نماینده دفتر پرستاری
 )11مسئول CSR
 )11مسئول ایمنی مرکز
 )12مسئول اتاق عمل
 )13مسئول تجهیزات پزشکی
 )14کارشناس بهداشت حرفه ای
 )15مسئولین بخش های ویژه
 )16مسئول بخش جراحی کوثر
 )17مسئولین سایر بخش ها (حسب نیاز)
 )18کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 )19در صورت لزوم از افراد ذیل دعوت میشود :متخصص زنان ،مسئول خدمات و مسئول امور اداری و مالی،
مسئول واحد فنی ،تغایه و سایر قسمتها بر حسب مورد

پایش عملکرد کمیته کنترل عفونت
دبیر کمیته موظف است در پایان هر سه ماه آمار تعداد جلسات تشکیل یافته ،مصوبات اجرا شده ،مداخالت انجام
شده و سایر شاخص ها ی مربوط به پایش کمیته ها را به مسئول کمیته های بیمارستانی/کمیته پایش وسنجش
کیفیت اعالم نماید و در نظر داشته باشد که مستندات مربوطه می بایست در دفتراعتباربخشی و بهبود کیفیت نیز
حفظ شوند.
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فرم حضور و غیاب کمیته/جلسه
عنوان کمیته/جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگي اعضا

تاریخ:
سمت

7
2
9
4
5
6
1
8
3
70
77
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ساعت
حضور

غایب

امضا

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

شماره:
تاریخ:

تاسیس 7965

مرکز آموزشي درماني شهید مطهری
معاونت محترم امور درمان
موضوع:
با سالم واحترام
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ،صورتجلسه کمیته فوق الذکر جهت استحضار و در صورت صالحدید صدور دستور بهره برداری الزم ایفاد ميگردد.

سمت

نام و نام خانوادگي اعضای کمیته

11

امضا

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

شماره:
تاریخ:

تاسیس 7965

مرکز آموزشي درماني شهید مطهری

صورت جلسه کمیته...............................................................................

مورخه........................:
شماره جلسه............:

ساعت....................:

دستورکار جلسه

)7
)2
)9

نتایج مصوبات قبل و چکیده موضوعات مطرح شده
مسئول پیگیری مصوبات

مصوبات جدید
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زمان اجرا

فرم پایش هر سه ماه یکبار تکمیل گردد.

پایش کمیته های بیمارستاني
عنوان کمیته:
تاریخ پایش:

ارزیابي کمیته از تاریخ:

تعداد جلسات پیش بیني شده

تعداد کل مصوبات کمیته

تا تاریخ:
تعداد جلسات برگزار شده با تاخیر

تعداد جلسات برگزار شده مطابق برنامه کمیته ها
تعداد:

تعداد:

درصد:

درصد:

درصد مصوبات اجرا شده

درصد مصوبات در دست اقدام

درصد مصوبات اجرا نشده

بررسی دستور کار جلسات
آیا اولویت بندی مشکالت بیمارستان در تعیین دستور کار کمیته در نظر گرفته شده است؟
درصد همسویي با اهداف و ماموریت های کمیته

بله

درصد همسویي با نتایج شاخص های بیمارستاني



خیر



درصد همسویي با نتایج رضایت سنجي ذینفعان

بررسی مصوبات کمیته
آیا راه حل هایي همسو و مشخص با دستور کار کمیته مصوب شده است؟

بله



خیر



آیا مصوبات کمیته مبتني بر اطالعات پردازش شده است؟

بله



خیر



بررسی وضعیت حضور اعضا در کمیته
حضور
رئیس/مدیرعامل

حضور اعضای ثابت در کمیته
درصد حضور اعضاء

دارد



درصد غائبین:

مشارکت پزشکان
تعداد غیبت ها
بیش از  9جلسه
دارند

ندارد





ندارند


حضور مسئول
ایمني،کارشناس هماهنگ
کننده ایمني و بهبود کیفیت
دارند


شاخص های ارزیابی کمیته
)1درصد جلسات تشکیل شده مطابق با برنامه زمانبندی شده
)2درصد مصوبات اجرا شده ،اجرا نشده و در دست اقدام به تفکیک
)3درصد حضور اعضاء در کمیته
 )4و شاخص هایی که در متن فرم پایش فصلی قید گردیده است.

نام و امضای تکمیل کننده فرم:

13

ندارند


نمودار سازمانی کمیته های مرکز

اجرایی
مدیریتمرکز
تیمریاست

کیفیت
کمیته
کميته پایش و سنجش کيفيت

تجهیزات پزشکی

طب انتقال خون

مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی نسوج

اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی

درمان،دارو و تجهیزات مصرفي

اورژانس/تریاژ/تعیین تکلیف بیماران

ترویج تغایه با شیر مادر

ترویج زایمان طبیعی و ایمن

مدیریت خطر حوادث و بالیا

حفاظت فنی و بهداشت کار

بهداشت محیط

کنترل عفونت

اخالق پزشکی

HIM-IT
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