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  مقدمه
مدير بيمارستان براي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت 

هاي بيمارستاني، نياز به  و كنترل دقيق و مناسب فعاليت

 ها مشكالت چون در كميته. تشكيل كميته دارد

شوند و به دليل  اختصاصي، تحليل و بررسي مي

 اخذ شدهها، تصميمات  مشاركت كاركنان در كميته

در هر ). 1(مورد پذيرش كاركنان قرار خواهد گرفت 

يك از الگوهاي سازماني كه به منظور تقسيم كار و 

تفكيك وظايف، انتخاب شود، معموالً براي ايجاد 

هاي  ا كميتهها ي هماهنگي يا تحقق هدف خاص، گروه

  ).  2(شوند  رسمي نيز در سازمان تشكيل مي

ها عبارت  بهترين راه براي حفظ عملكرد مثبت كميته

است از تعيين تركيب، حدود وظايف و مسئوليت 

اعضاء، روز و ساعت تشكيل هر كميته و دفعات تشكيل 

در پژوهشي كه در سال ). 3(آن در مدت زمان معين 

ها   نظر ميانگين تعداد كميتهاز انجام گرفته است، 1376

به ازاي هر تخت بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و   وايران رتبه اول

  .)4 (اند سوم را كسب كرده تهران به ترتيب رتبه دوم و

گاينور و همكاران، مزاياي حاصله از يك كميته را 

و درگير افزايش آگاهي شخصي : شمرند چنين برمي

گيري، برقرار كردن ارتباط راحت و  شدن در تصميم

منسجم با واحدهاي متعدد، ايجاد فرصت توسعه براي 

هاي  كاركنان در تمام سطوح و تجربه كسب مهارت

تواند در جاهاي ديگر مورد  كه مي) رهبري(سرپرستي 

   .)5(استفاده قرارگيرد 

  ت د ارتقاي كيفيت خدماـگيري رونـا در پيـه كميته

هاي  بيمارستاني و ارزشيابي منظم و مستمر فعاليت

ها، تقويت  بيمارستان، نقش دارند و هدف از تشكيل آن

 با .استعملكردها و رفع مشكالت و معضالت موجود 

كه طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان  نظر به اين

و آموزش پزشكي، براي احراز كيفيت مطلوب در ارايه 

هاي بيمارستاني   وجود كميتهخدمات بيمارستاني،

 اين پژوهش با هدف بررسي ساختار ،)2(ضروري است 

هاي شهر  و عملكرد كميته بيمارستاني در بيمارستان

  . صورت گرفت1386كاشان در سال 

  
  ها مواد و روش

 مقطعي است كه بر اساس -اين پژوهش از نوع توصيفي

 هاي بيمارستاني شش بيمارستان تابعه اطالعات كميته

روش . دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام گرفت

پژوهش، پرسش و مصاحبه با مسئولين و اعضاي 

هاي بيمارستاني، درباره ساختار و عملكرد  كميته

هاي بيمارستاني مورد پژوهش و مشاهده  كميته

آوري اطالعات ،  ها و ابزار جمع صورتجلسات كميته

االتي در ؤچك ليست و پرسشنامه اي مشتمل بر س

ارتباط با وجود يا عدم وجود كميته، تركيب اعضاي 

 تشكيل زمان برگزاري شده، كميته، تعداد جلسات تشكيل

ها، مباحث مطرح شده  دهي كميته  نحوه گزارش،جلسات

. در جلسات و ميزان پيگيري صورتجلسات كميته بود

هاي حاصل از پژوهش نيز با استفاده از آمار  داده

مطلق و نسبي، به كمك نرم توصيفي و تعيين فراواني 

براي .  مورد تحليل قرار گرفتspss-13 و Excelافزار 

   براي تعيين وتعيين اعتبار ابزار پژوهش، از اعتبار محتوا 
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  .استفاده شد از روش آزمون مجددآن پايايي 

  
  ها يافته

هاي بيمارستاني در  شده كميته  تعداد جلسات تشكيل

  جلسه 402، 1386الهاي مورد مطالعه در س بيمارستان

  .دبو 

كننده در جلسات  ميانگين تعداد اعضاي شركت

  . بود نفر 7 ،هاي مورد مطالعه هاي بيمارستان كميته

كننده در جلسات  از نظر تركيب اعضاي شركت

 5/7درصد اعضا مطابق با دستورالعمل و  5/92ها،  كميته

هاي مورد  هاي بيمارستان درصد از تركيب اعضاي كميته

  . مطابق با دستورالعمل نبود،عهمطال

ها،  شده در جلسات كميته در ارتباط با مباحث مطرح

هاي  هاي بيمارستان ها نشان داد كه در تمامي كميته يافته

 مطابق با دستورالمل ،شده مورد مطالعه، مباحث مطرح

 ها وزارت بهداشت در خصوص شرح وظايف كميته

 .بود

 2068از كل در ارتباط با ميزان تحقق مصوبات، 

  .  بود، تحقق پيدا كرده %)47/62(  مصوبه1292مصوبه، 

از نظر فاصله زماني تشكيل جلسات در 

هاي مورد مطالعه، بيشترين فراواني مربوط به  بيمارستان

ترين فراواني   درصد و كم8/35فاصله زماني ماهانه با 

) صفر درصد(بار   ماه يك3مربوط به فاصله زماني هر 

  .باشد مي

و رئيس حضور كننده،   نظر تركيب اعضاي شركتاز

  .در جلسات بيشتر از همه بود ،بيمارستانمدير 

  ده ـهاي برگزارش بيشترين فراواني از لحاظ نوع كميته

ترتيب كميته بهداشت   به،هاي مورد مطالعه در بيمارستان

، كميته دارو، درمان و تجهيزات )%75(و كنترل عفونت 

و ) %67/66(و كميته مدارك پزشكي) %3/68(پزشكي 

ترتيب مربوط به كميته مرگ و مير   به،ترين فراواني كم

و كميته اتاق عمل و آموزش ) %10( ماهه 1-59كودكان 

  .ود ب%)15(و پژوهش

  

  بحث
هاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم پزشكي  در بيمارستان

ها در سال   تعداد جلسات برگزارشده كميته،كاشان

 1382در پژوهشي كه در سال . دو جلسه ب402، 1386

مورد مطالعه هاي  انجام گرفت، تعداد كل كميته

هاي آموزشي وابسته به  شده در بيمارستان تشكيل

  ).6(  مورد بوده است84 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

 نشان ،هاي پژوهشي در ارتباط با تركيب اعضاء يافته

ر جلسات دبيمارستان و مدير رئيس   داد كه شركت

در پژوهشي كه توسط رفيعي . ها بيشتر از همه بود كميته

 دانشگاه ي بيمارستاني تابعهها در كميتهانجام گرفت، 

ي ها  رئيس بيمارستان و در كميته،علوم پزشكي تهران

 دانشگاه علوم پزشكي ايران و شهيد بيمارستاني تابعه

بيشتر از همه حضور داشتند  مدير بيمارستان ،بهشتي

ي در دانشگاه علوم پزشكي نتايج پژوهش ديگر. )7(

و در مدير هاي آموزشي   نشان داد كه در بيمارستانايران

در جلسات رئيس بيمارستان هاي خصوصي  بيمارستان

  ).7 (اند شركت كردهها  كميته

در ارتباط با فاصله زماني تشكيل جلسات در 

 بيشترين فراواني ،هاي بيمارستاني مورد مطالعه كميته
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صورت ماهانه  هها ب مربوط به برگزاري جلسات كميته

 5-7به تعداد %) 9/29(صورت نامنظم  هب و )8/35%(

 فاصله زماني تشكيل ،در پژوهشي. ودجلسه در سال ب

هاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم  ها در بيمارستان كميته

بار و در  صورت چندماه يك هپزشكي ايران ب

صورت ماهانه بوده  ه ب،هاي خصوصي تابعه بيمارستان

در پژوهش ديگر، فاصله زماني تشكيل ) . 7(است 

هاي آموزشي تابعه  ها در بيمارستان جلسات كميته

 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيشترين موارد

هاي آموزشي تابعه  صورت ماهانه و در بيمارستان هب

 ،هاي علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي دانشگاه

  ).4 (گزارش شداه يكبار  م3صورت هر  هب

هاي  هاي برگزارشده در بيمارستان از نظر نوع كميته

هاي تابعه  با بيمارستانپژوهش حاضر مورد مطالعه 

 ،شهيد بهشتي و  علوم پزشكي ايرانهاي دانشگاه

بيشترين فراواني  ، در پژوهشي.)7( همخواني وجود دارد

ه  تابعهاي آموزشي بيمارستان در از لحاظ نوع كميته

هاي  ترتيب كميته  به،هاي علوم پزشكي ايران دانشگاه

  اسناد وهاي كميته، )%7/91( تغذيه عفونت وكنترل 

كادر پزشكي، پرسنل پرستاري و مدارك پزشكي و 

 دارو، درمان هاي  و كميته)%3/83(كاركنان بيمارستاني 

 و )%7/66( مرگ و مير  آموزش و وو تجهيزات پزشكي

  كنترل تغذيه،هاي  كميته،وصيهاي خص در بيمارستان

 كادر پزشكي، پرسنل پرستاري و كاركنان عفونت و

مدارك پزشكي و اتاق اسناد و  و )%9/84( بيمارستاني

  . )7 ( بوده است)%6/84( مرگ و مير عمل و

  
  گيري نتيجه

هاي بيمارستاني در جهت  تشكيل منظم و كارآمد كميته

 ساير ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و درماني و

عملكرد بيمارستاني و به تبع آن افزايش رضايت 

هاي  بيماران، پژوهشگران، سازمان(مشتريان بيمارستان 

،  تأمين امكانات و شرايط الزم.مهم است...) بيروني و 

تشكيل جلسات منظم توسط رئيس و مدير براي 

هاي  ها و نظارت مداوم بر فعاليت كميته بيمارستان

اونت درمان و داروي بيمارستاني از طرف مع

  .  است ضروري ،هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه
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