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 مستندات برنامه اول 

 ها و راهبردهاي صيانت از حقوق شهروندي تعيين سياست
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  مستندات برنامه دوم

 آموزش و توانمندسازي مديران و كاركنان

 

 

 

 



5 
 

 
بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع(

 

 فرم صورتجلسه کمیته های بیمارستانی 

سالمت اداری و صیانت از حقوق  کمیته

 شهروندان 

 

 31FO 58     مدرک :کد 

 1از 1صفحه :

 مشخصات جلسه :

تاریخ تشکیل جلسه 

ساعت تشکیل جلسه                                                           11/70/69

 :17:07 

 1شماره جلسه :       مکان جلسه : سالن کنفرانس

 : خانم علیمحمدیرییس کمیته : دکتر ابراهیمی                  دبیر کمیته 

 اعضاء :

در سالن کنفرانس بیمارستان با حضور میهمانان گرامی جناب آقای دکتر سید صادقی :مدیر محترم دفتر بازرسی  21/70/69جلسه با نام و یاد خدا در تاریخ 
جناب آقای شیخی :مدیر محترم امور مالی  –جناب آقای شیرعلی :سرپرست مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه  –وپاسخگویی به  شکایات دانشگاه 
 –مهندس درزی  –محمدخانی  –کشاورز صفری   -آقایان دکتر ابراهیمی  -علیمحمدی   -امینی   –نادری  –حسینخانی  –دانشگاه ، و اعضاء ) خانمها نظامی 

 وارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:صدری ، تشکیل و م
 

 دستور جلسه :

اطات و مراحل بحث در پیرامون شناسایی زمینه ها و گلوگاههای فسادخیز و شفاف سازی قوانین و مقررات جهت اصالح سیستم و روشها و نظام مند نمودن ارتب 
اداری و کم کاری در محل کار صورت گرفت. در ابتدای جلسه گزارشی از اجرای برنامه های جلوگیری از تخلفات  -صیانت از حقوق شهروندان   -اجرایی فرایندها 

در خصوص ده گانه عفاف و حجاب درون سازمانی و اقدامات صورت گرفته در بیمارستان توسط دبیر جلسه خانم علیمحمدی ارائه شد.سپس آقای مهندس درزی 
رستان را ارائه و اعالم نمودند شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امیرالمومنین )ع( در ارزیابی فرمانداری در صیانت از حقوق شهروندان و گزارش اقدامات بیما

 ( در میان دستگاههای اجرایی شهرستان کسب نمودند.69خصوص صیانت از حقوق شهروندی رتبه اول را در سال گذشته )
 وضوعات از پیش تعیین شده صورت گرفت و مصوبات مربوطه به اعضای جلسه اعالم گردید.در ادامه مطابق دستور جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص م

ه نمودند.جناب آقای در پایان جناب آقای دکتر سید صادق و جناب آقای شیر علی و جناب آقای شیخی در مورد نحوه برگزاری جلسه ، نظرات و تحلیلهای خودرا ارائ
مراجعین و گیرندگان خدمت و ارائه کنندگان خدمت در زمینه حقوق شهروندی و روان سازی اجرا توسط بیمارستان تاٌکید سید صادقی در خصوص نقش آموزش به 

 کردند.همچنین یادآور شدند تشویق و تذکرات در این زمینه با تاٌکید بر عمل صورت پذیرد.

 

 

 خالصه اهم مذاکرات :

 ارانتبانی با فروشندگان کاال و خدمات و پیمانک  - 1

 خروج دارو و وسایل مصرفی از بیمارستان  – 2

 ترک محل خدمت بدون هماهنگی مسئولین مربوطه و کم کاری در محل خدمت – 3

 مهلت زمانی اجرا  مسئول پیگیری عنوان مصوبات 
جهت پیشگیری از تبانی در خرید پیشنهاد خرید 

متمرکز توسط بیمارستان به معاونت محترم توسعه در 

 کاالهای پر مصرف ارائه شودمورد 

مسئول 

امور 

 عمومی
 تا پایان ماه

خریدهای بیمارستان حداالمکان از فروشگاههای بزرگ 

و با تفاهم نامه صورت پذیرد و در موارد ممکن 

 خرید نقدی جهت صرف و صالح بیمارستان انجام شود.

 بعدازجلسه کارپرداز

کارشناسی و در استعالم خریدکاال مشخصات فنی با نظر 

 بعد از جلسه مالی -مسئول امور عمومی  با نظارت واحد مالی و مدیریت صورت پذیرد

جهت افزایش بهره وری نیروهای خدماتی مقرر شد با 

تعیین مسئول خدمات فعالیت نیروهای خدمات در شیفت 

صبح بصورت شناور و بر اساس حجم و نوع کار بخشهای 

 بالینی و واحدها صورت گیرد.

 ئول امور عمومیمس

مصوب قبل از 

جلسه و اقدام از 

11/70/69 
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 بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان بویین زهرا

 فرم صورتجلسه
 

 1ره جلسه: كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق شهروندي                                                                                 شما :عنوان جلسه

 

 سالن اجتماعات مکان جلسه : 63.2: ساعت 20/20/69 تاريخ:

 

 انتخاب و صدور ابالغ اعضاء جديد كميته  دستور جلسه:

 

آغاز شد. در ابتدا جناب آقاي دكتر    2/26.جلسه  در خصوص انتخاب  و صدور ابالغ اعضاء محترم كارگروه فوق در ساعت جلسه: شرح

ابراهيمی رييس محترم بيمارستان با هماهنگی اعضاء قبلی كارگروه جهت معرفی اعضاء جديد تبادل نظر نموده  تا ابالغ صادر شده و به 

هدف تشکيل كميته را  بيان نموده و  به طور كامل براي حضار  ، نم عليمحمدي مسئول كارگزينی واحد دانشگاه  معرفی گردند. سپس خا

قرائت نمودند  و از اعضاي جلسه خواسته شد كه يک نفر به عنوان دبير كميته در نظر گرفته شود در ادامه و مصوباتی در خصوص نحوه 

 ب گرديد و در نهايت اولين دستور جلسه مطرح و به شرح ذيل مصوب  شد.برگزاري كميته، اعضاي كميته و... به شرح ذيل مصو

 

 

  جلسه: مصوبات
 به عنوان دبير جلسهانتخاب خانم معصومه عليمحمدي ) مسئول كارگزينی ( .1

ک بار و ارسال حداقل ماهی يكميته سالمت اداري و صيانت از حقوق شهروندي  با عنايت به نامه دانشگاه برگزاري جلسه  .0

 مستندات به ستاد مربوطه

 بحث و بررسی پيرامون دستورات جلسه و تبادل نظر بين حاضرين ..

 و ارسال رونوشت به ستاد  به عنوان عضو جديد براي كارشناس واحد ها ابالغ  .4

 هماهنگی تاريخ جلسه بعدي جهت حضور همکاران ستاد دانشگاه و اعالم به ايشان طی نامه كتبی .5

 

 

 خانم عليمحمدي مسئول كارگزينی  –آقاي صفري مسئول امور عمومی  -دكتر ابراهيمی رييس بيمارستان  حاضرین در جلسه: 
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 مستندات برنامه سوم  

 اطالع رسانی و آگاه سازي شهروندان
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  مستندات برنامه چهارم
 پيشگيري از تضييع حقوق شهروندان

رد

 یف

 راهکارهای اصالحی نوع فساد احتمالی پذیر آسیبعوامل و منابع  گلوگاههای فسادخیز

عدم واریز وجه به حساب خزانه  ترخیص 2

 دولت

واریز وجه به حساب شخصی 

 و حذف خدمت بیمار

 نظارت و کنترل وجوه واریزی به بانک و کنترل از طریق سیستتم 

 و همچمین کلیه پرداختی ها از طریق دستگاه پوز انجام میشود.

وجه در قبال انجام کار یتا  اخذ  امور مالی 1

 وظایف محوله از ارباب رجوع

 خود کنترلی از طریق نظارت سیستم رایانه ای اخذ رشوه

ارائتته جتتنس کمتتتر از میتتزان   انبار 3

 درخواستی به واحدها

ثبت رسید و حواله ها در سیستم رایانته ای و بستته و ریتر قابتل      خروج کاال از مرکز

 تغییر شدن آن توسط سیستم

ارائه فاکتور بیشتر از قیمت کاال  کارپردازی 4

 اخذ وجه از فروشندگان –

 استفاده از سایت های معتبر برای تعیین قیمت ها اخذ رشوه 

9 

 

اخذ وجه از بیمار جهت بستری  پذیرش

 نمودن 

 کلیه پرداختی ها از طریق دستگاه پوز اخذ رشوه

بررسی حواله ها ورسیدهای دارویی تحویتل شتده بته بختش بتا       بخش هاخروج دارو از  خروج دارو و لوازم از بخش بخش های درمانی  9

  موجودی داروی بخش

و بسته و ریر قابتل تغییتر    hisثبت رسید و حواله ها در سیستم  داروخانهخروج دارو از  خروج دارو و لوازم از داروخانه داروخانه 0

بررسی حواله و رسید دارو با موجتودی   -شدن آن توسط سیستم 

 داروخانه با انجام انبارگردانی های دوره ای

تبتتانی بتتا پیمانکتتاران طتترف    مدیریت -امور عمومی 8

قتترارداد در خصتتوص انجتتام   

وظایف محوله و پرداخت حقوق 

و مزایای نیروهای پیمانکار یتا  

ریرواقعی حجتم کتار در   اعالم 

 قراردادهای حجمی

ایجاد راهکار نظارتی چند گانته بتر فعالیتهتای پیمانکتار و تاییتد       اخذ رشوه

 اجرای صحیح کار یا تایید حجم کار توسط ناظرین مربوطه 

حسابداری  -کارپردازی 6

 مدیدریت -

عدم رعایت عدالت در پرداخت 

 بدهی ها 

توزیع بودجته بتا حضتور واحتدهای      تنظیم صورتجلسه پرداخت و اخذ رشوه

 مربوطه

عتتدم کنتتترل ورود و ختتروج    کارگزینی 27

 برخی از نیروها

 نظارت موردی و مستمر بر عملکرد واحد اخذ رشوه
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 مستندات برنامه پنجم 

 الکترونيکی خدمات توسعه و مردم  ارتباط با
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 مستندات برنامه ششم

 روان سازي قوانين و مقررات

 

 

 

 

 

 بیمارستانرآیند ارجاع مادران باردار پرخطر از مرکز خدمات جامع سالمت به ف

 

 

 

 حضور مادر باردار پرخطر در مرکز خدمات جامع سالمت 

 و ارجاع به بیمارستان
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 موارد بستری در بیمارستان ثبت می گردند.  MCMCدر سامانه )*(

مراجعه در بیمارستانهایی که دارای بخش زنان و بلوک زایمان هستند، مادر در بدو ورود به بیمارستان بایدبه واحد تریاژ بلوک زایمان )**(

 نماید وموردارزیابی قرار گیرد و درصورت بستری بودن ، ارائه خالصه پرونده و درصورت سرپایی بودن ، پس خوراندبه مادرارائه گردد.

رستانهای جنرال)فاقدبلوک زایمان(، مادر در بدو ورود به بیمارستان بایدبه بخش اورژانس بیمارستان جهت اقدامات الزم  در بیما)***(

 د.مراجعه نماید ومورد ارزیابی قرار گیردو درصورت بستری بودن ، ارائه خالصه پرونده و درصورت سرپایی بودن ، پس خوراندبه مادرارائه گرد

 مصوبه پیوست . 4توجه به بند )****(

 دفتر حمایت )بیمارستان امیرالمومنین)ع(( هاسایر بیمارستان

 شیفت عصر شیفت شب شیفت صبح

 مراجعه به 
 دفتر حمایت

 دفتر حمایت( مامای)

 مراجعه به 
 درمانگاه عصر
 )مامای درمانگاه(

 مراجعه به 
 بخش اورژانس

ویزیت مادر و ثبت گزارش مادران پرخطر 
 در دفتر مربوطه

توسط کارشناس معاونت درمان و اطالع موارد نیازمند به  MCMCبررسی گزارشات مادران پرخطر در سامانه 

 پیگیری مجدد به کارشناس مادران استان 

  )****(بوطهاطالع موارد پرخطر به کارشناس مادران شهرستان مر

 اطالع موارد پرخطر به مامای مراکز سالمت جهت پیگیری و انجام اقدامات الزم

 انجام اقدامات مورد نیاز  تشخیصی و درمانی 

 های بیمارستان توسط مسئول شیفت  به سوپروایزر همان شیفت مادر پرخطر در هر یک از بخشگزارش 

 توسط سوپروایزر بیمارستان در همان شیفت MCMCثبت گزارش مادران پرخطر در سامانه 

 شیفت صبح و عصر و شب

 خروج مادر از واحد

 مراجعه مادر به مرکز سالمت /بیمارستان و دریافت خدمت مورد نیاز

و  )***(/ اورژانس)**(مراجعه به بلوک زایمان

 های بیمارستانبخش یا بستری نمودن مادر در هر یک از

 جمع بندی درروز بعد:

موارد ثبت شده دفترمادران پرخطر 
دریافت  )مراجعین سرپایی روز قبل( +

گزارش مادران پرخطر ثبت شده در 

 از سوپوایزر )*(MCMC سامانه 

 اعزام و ارجاع فوری اولین فرصت / ارجاع ریرفوریارجاع در  ارجاع در اولین فرصت / ارجاع ریرفوری اعزام و ارجاع فوری

 شیفت صبح
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 مستندات برنامه هفتم

 فضا سازي و تبليغات محيطی

 



16 
 

 مستندات برنامه هشتم

 تشويق و ترغيب
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 مستندات برنامه نهم
 رات و مراکز تابعهاحقوق شهروندی در اد وضعیت  پایش و بررسی و ارزیابی

 

 جناب آقای دکترابراهیمی

 زهراسرپرست محترم بیمارستان امیرالمومنین بویین 

 باسالم واحترام

درخصتتوص شتتکایت آقتتای علتتی اردوختتانی    17/3/64/دمتتور  27187/97بازگشتتت بتته نامتته شتتماره         

بعدازکسترتخت پرونتده   خواهشمنداست دستورفرمایید،باتوجه به هماهنگی بعمل آمده باسازمان بیمه سالمت 2967درسامانه

رسال ومابه التفاوت هزینه)اضافی دریافتی(به بیمارعودت ونتیجه به سازمان بیمه سالمت ا64بصورت سرپایی بااسنادخردادماه

 کتباًجهت اقدامات بعدی به این حوزه ارسال گردد./

 

 

 

 

 جناب آقای دکتر رضائی

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 با سالم و احترام

می رساند دالیل توجیهی پزشک معالج بیمار  به استحضار 22/3/64/د مورخه 12693/39شت به نامه شماره بازگ          

صورت فیزیکی جهت بررسی تحویل خانم موسوی گردید. مراتب جهت ه آقای علی اوردخانی به همراه اصل پرونده ب

 حضور ارسالو هر گونه اقدام الزم به  استحضار

 

 

 

 

 

 

07/04/1394 

 /د22339/36

 ندارد

 /د10280/60

20/03/1394 

 ندارد
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 هوالشافی                                                                                           

 یم کند ورم او را بزدایدهمواره در سایه جاودان لطف الهی است.رسول اکرم )ص(رنکته روز :هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تک           

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم پز

 بیمارستان امیرالمومنین)ع(

 ارباب رجوع از واحد های اداری)طرح تکریم ارباب رجوع( فرم رضایت مندی 

نه  موافقم  کامالموافقم  عبارات ردیف
موافقم 

نه 
 مخالفم

 کامال مخالفم مخالفم

      نحوه برخوردمسئول واحد خوب بود 2

مسئول واحد در انجام کار مناسب دقت وسرعت عمل  1
 بود

     

      به راحتی توانستم به مسئول واحد دسترسی پیدا کنم  3

مسئول واحد به خوبی مرا راهنمایی کردند و به  4
 التم پاسخ دادنداسو

     

با مراجعه به واحد مربوطه،مشکالت و نیاز های من  9
 برطرف شد

     

برای رفع مشکل من میزان پیگیری واحد مربوطه  9
 خوب بود

     

مسئول واحد به جلب رضایت ارباب رجوع اهمیت می  0
 دهد

     

خدمات دریافتی از واحد مربوطه با نیازها وانتظاراتم  8
 مطابقت داشت 

     

عالئم راهنما خوب بود ومن به راحتی واحدمورد نظر را  6
 پیدا کردم

     

 

 چند بار مراجعه نموده اید ؟در صورت تکرار ،تعداد مراجعه و علت را ذکر نمایید.جهت انجام کار               

 

 

 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصالح امور بیمارستان ارائه نمایید.                

 

 از همکاری شما سپاس گذاریم

 


