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 71/8/69:تاریخ تشکیل                            coc-/برنامه وزارت مطبوع در خصوص بیمارستان دوستدار کودک پژوهشنام کمیته  :
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  خانم کیانیدبیر کمیته :

 
 

 زمان اجرا مسئول پیگیري مسئول اجرا شرح مصوبه رديف

مترون بیمارستان –صدور ابالغ جهت خانم فرزانه عبد ا... زاده فرد شیرازي  1   خانم کیانی  

2 
 –دکتر ازمل   خرید پاراوان و صندلی اطفال در دستور کار قرار گیرد 

 مسئول بخش

 

  دکتر ازمل  تابلو راهنمایی مراجعین جهت بخش هاي مربوطه طراحی و خریداري گردد 3

4 
–خانم پورحیدر   توسط مسئول بخش اورژانس اطفال تهیه شود .سرپوش ایمنی 

 آقاي واعظ زاده

 

  خانم کیانی  خط و مشی بیمارستان دوستدار کودک تدوین شود . 5

6 
 –دکتر ازمل   نگهبان در بخش اطفال و اورژانس و آموزش ایشان مذاکره و اقدام الزم به عمل آید . در خصوص حضور 

 آقاي عسکري

 

7 
 –خانم کیانی   خصوص حضور روانشناسان در شیفت صبح در اتاق بازرسی مکاتبه واحد مددکاري به عمل آید .در 

 خانم بهزادي

 

  خانم سعدآبادي  کتابچه معرفی بیمارستان تهیه و تدوین گردد 8

9 

  –خانم کیانی   و کودک آزاري صورت پذیردCOCطرح آموزش پرسنل در رابطه با 

  –خانم صدیقی 

 خانم سعدآبادي

 

11 
  –خانم کیانی   برگه اطالع رسانی محدوده سنی کودکان در بخش هاي مربوطه نصب گردد 

 خانم عابدینی

 

11 
 –دکتر ازمل   در سالن انتظار و اتاق کودکان بخش اورژانس اطفال تلویزیون نصب شده و سیستم دیجیتال بیمارستان تقویت گردد.

 خانم پورحیدر

 

  خانم کیانی  خصوص حقوق گیرنده خدمت فرم برائت و اجازه فیلم و عکس تهیه و مورد استفاده قرار گیرد .در  12

  دکتر ازمل  قرار گیرد خرید سیستم زنگ اخبار و اعالم فوریت ها جهت بیمارستان طراحی و در دستور کار  13

14 
نموده و آمادگی حضور منظور . COCجهت نظم بیشتر و دسته بندي اطالعات مورد نیاز طرح قفسه هر بخش یک 

 ارزیابان وزارت مطبوع جهت بررسی آن را داشته باشند

 –خانم اسپرغم  

 خانم پورحیدر

 

  خانم کیانی  برنامه قبل از حضور و ارزیابان از روند اجرایی مصوبات بازدید به عمل آید .فوکال پوینت  15

 جلسات قبلپيگيري مصوبات 

كد 

 مصوبه
 در صورت عدم انجام  علت ذكر گردد  گزارش اجراي مصوبه  شرح مصوبه

    

    

    

    

    

 :دستور كار جلسه

صبح و با  10بیمارستان دوستدارد کودک راس ساعت  –وزارت مطبوع  COCجلسه بررسی وضعیت اجرایی طرح شرح جلسه:

تشکیل شد و موارد مورد نیاز و نواقص بخش های مختلف اورژانس اطفال و حضور اعضا در محل دفتر مدیریت بیمارستان 

 مورد بررسی قررار گرفتند و موارد زیر مورد توافق اعضا قرار گرفت :اطفال 

 



 


