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  شھری ١سال مسئول پایگاه  ٣

  شھری ٢سال مسئول پایگاه ٣

  سال مدرس گروه فوریتھای پزشکی٥

    سال مسول آموزش اورژانس١١
      شرح وظايف    
    

 شکی درپز  پیگیری اجرای آخرین سیاست ھا و دستورالعمل ھای وزارت بھداشت ، درمان و آموزش        .١
  خصوص استانداردھا ، دستورالعمل ھا و بخشنامھ ھای ابالغی و ارائھ گزارش اقدامات انجام شده

س ھای طراحی ، برنامھ ریزی و تشکیل تیم ھای بازدید کننده جھت بازدیدھای منظم از اورژان      .٢
  بیمارستانی

رت نی وزاشد واداره اورژانس بیمارستاارائھ گزارش تفصیلی از بازدیدھای مدیریتی بھ مدیران ار      .٣
  متبوع

ژانس جذب منابع و طراحی برنامھ ھای عملیاتی جھت اجرایی شدن اھداف استراتژیک بخشھای اور      .۴
  بیمارستانی دانشگاه

شرح  ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای      .۵
  وظایف ایشان

 جھیزاتتمدیریت و تعامل با بیمارستان ھای تحت پوشش جھت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ،         .۶
  پزشکی، غیر پزشکی و استانداردھای فیزیکی در اورژانس بیمارستان ھای تحت پوشش دانشگاه



اه و دانشگ مستمر کمیتھ راھبردی ارتقاء خدمات اورژانس ھای بیمارستانی در   پیگیری تشکیل جلسات      .٧
  كمیتھ ھاي اورژانس (تعیین تكلیف، تریاژ) در بیمارستانھای تحت پوشش و اجرایي نمودن مصوبات

امی کرد تمانجام منظم بازدیدھای مدیریتی بخش ھای اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عمل      .٨
  انشگاھی )بخش ھای اورژانس بیمارستان ھای تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاھی و غیر د

ش عات بخجمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ھا ( شاخص ھای ملی و دانشگاھی و تحلیل اطال      .٩
اي درمورد ارتقاء کیفیت بخش ھ  گیري و طراحی اقدامات اصالحیھاي اورژانس تحت پوشش جھت تصمیم

  انس)گانھ ماھانھ و فصلي و شاخص ھاي ملي اورژ١٢ اورژانس بیمارستانی (آمار

  ردش عملکھمکاری الزم با سایر کارشناسان واحدھای مرتبط در زمینھ ارتقاء کیفیت و نظارت و پای    .١٠

 مذکور نیاز سنجی وتدوین برنامھ ھای آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامھ ھای   .١١
  برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ھا

  مشارکت در خصوص برنامھ ھای آموزشی حوادث غیر مترقبھ و پدافند غیر عامل نیاز سنجی و  .١٢

  ارتباط مستمر و پاسخگویی بھ اداره اورژانس بیمارستاني وزارت متبوع.١٣

  نشگاهبیمارستان ھای دا  نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصالحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس  .١۴

 و   Fast Track تریاژ بھ واحد ۵ و ۴ تریاژ بیماران ( انتقال سطوحنظارت بر توزیع صحیح   .١۵
  تریاژ بھ فضاھای تخصصی مربوطھ در اورژانس) .٣ و  ٢ ، ١ سطوح

  و نظارت و ارزشیابی برنامھ ھای آموزشی مدیریت .١۶

  مدیریت کارگاھھای تخصصی آموزشی پزشکان وتیم درمانی شاغل در اورژانس ھای بیمارستانی.١٧

شکان پز ، جزوه و ... ) بھ منظور ارتقای دانش علمی CD   یھ مجموعھ ھای آموزشی ( کتاب ،تھ .١٨
  وپرسنل شاغل در اورژانس ھای بیمارستانی

  ارائھ گزارش فعالیت و عملکرد بھ مراجع مافوق.١٩

ستھای با سایر واحد ھای درون و برون سازمانی در راستای سیا  ھمکاری مرتبط با حیطھ فعالیت.٢٠
  کز با ھماھنگی مسئول مافوقمر
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