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 نتايج شاخص هاي كليدي درمان در استفاده از نحوه  آيين نامه

  برنامه ريزي پژوهشي 

 گروه كودكان

  بيمارستان محمد كرمانشاهي 

 

خود پژوهشي در راستاي پيشبرد و نيل به اهداف  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  گروه كودكان

از ميدهد و تواما مورد بررسي قرار را نيز بيماران  از  شاخص هاي مرتبط با ارائه مراقبتهمواره 

استفاده  به منظور حل مسئله هاي باليني وهش انجام پژنتايج شاخص هاي كليدي درمان در 

 ميكند . 

 .

كه در ادامه  زمينه بر اساس نقشه راه گروه كودكان  هش هاي كاربردي انجام شده در اينپژونتايج 

 در نهايت توسط رياست و مدير بيمارستان در جهت ارتقا و بهبودبه آن پرداخته  شده است 

 كيفيت مراقبت از بيماران مورد استفاده قرار ميگيرد ./

 : شامل موارد ذيل مي باشد  شاخص هاي كليدي درمان

 مرگ و مير  .1

 خطاهاي پزشكي  .2

 ايمني بيمار  .3

 عفونت هاي بيمارستاني  .4

 نتايج درمان  .5
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 ميباشد :  زيردر اين امر بشرح با همكاري مشترك رياست بيمارستان  نقشه راه گروه كودكان 

  بيمارستان وهشيپژاطالع رساني شاخص هاي كليدي درمان به معاون  .1

 در كميته هاي بيمارستاني  پزوهشي بيمارستانحضور معاون  .2

بهبود كيفيت و يابي توسط معاون پزوهشي و اولويت گذاري آن جهت پژوهش با همكاري واحد مسئله  .3

 رياست محترم بيمارستان 

با مشورت ديگر  پژوهشيدر جلسات گروه و برنامه ريزي  گروه  وهشيپژتوسط معاون  طرح مسئله .4

 همكاري مسئولين بخشها و اعضاي گروه

  بيمارستان وهشيشي توسط اساتيد به معاون محترم پژارائه پروپوزال پژوه .5

وه  تحت حمايت معاون پژوهشي بيمارستان به  واحد توسعه ارائه طرح پژوهشي توسط استاد گر .6

 تحقيقات باليني بيمارستان مشترك با بيمارستان امام خميني و فارابي 

در واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مشترك با بيمارستان امام خميني و  طرح پژوهشي تصويب .7

 فارابي 

 معاونت محترم تحقيقات دانشگاه  در طرح پژوهشي تصويب نهايي .8

 تحت نظارت رياست محترم بيمارستان و معاون پژوهشي بيمارستان انجام پژوهش توسط اساتيد   .9

به  بيمارستان همكاري مشترك  معاون پژوهشي مجري طرح با ارائه گزارش از نتايج پژوهش توسط .11

  رياست محترم بيمارستان 

ر محترم بيمارستان در ارتقا مدي با همكاري  محترم بيمارستاناستفاده از نتايج پژوهش توسط رياست  .11

 ارائه مراقبت از بيمار مبتني بر حل مسئله 
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 پژوهشي بيمارستانريزي در برنامه استفاده از نتايج شاخص هاي كليدي درمان  فلوچارت 

 

 

 طراحي و تدوين : دكتر سهيال رشادت دانشيار گروه كودكان 

 

معاون پژوهشي 

 بيمارستان 

 شاخص كليدي درمان  

 مرگ و مير

  -مورتاليتي ) 

 (   موربيديتي 

عفونت هاي 

 بيمارستاني 

 نتايج درمان 

پايش و ارزشيابي 

 پژوهش

 خطاهاي پزشكي 

 ايمني بيمار 

 استفاده از شاخص هاي كليدي درمان در برنامه ريزي پژوهشي   

واحد توسعه 

 تحقيقات باليني 

معاون پژوهشي 

 بيمارستان
 اساتيد 
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 در برنامه ريزي پژوهشي بيمارستان نقشه راه گروه كودكان  با همكاري مشترك رياست بيمارستان

 اطالع رساني شاخص هاي كليدي درمان به معاون پژوهشي بيمارستان

 كميته هاي بيمارستاني تمامي بيمارستان در حضور معاون پزوهشي

 

 بهبود كيفيت و رياست محترم بيمارستانيابي توسط معاون پزوهشي و اولويت گذاري آن جهت پژوهش با همكاري واحد مسئله 

 

طرح مسئله توسط معاون پژوهشي گروه  در جلسات گروه و برنامه ريزي پژوهشي با مشورت ديگر اعضاي 

 گروه و همكاري مسئولين بخشها

 

 بيمارستانارائه پروپوزال پژوهشي توسط اساتيد به معاون پژوهشي 

 

تحت حمايت معاون پژوهشي بيمارستان به واحد توسعه تحقيقات   ارائه طرح پژوهشي توسط استاد گروه

 مشترك با بيمارستان امام خميني و فارابي محمد كرمانشاهي باليني بيمارستان

 

 تصويب طرح پژوهشي در واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان 

 

 تصويب نهايي طرح پژوهشي در معاونت محترم تحقيقات دانشگاه

 

 پژوهش توسط اساتيد   تحت نظارت رياست محترم بيمارستان و معاون پژوهشي بيمارستانانجام 

 

ارائه گزارش از نتايج پژوهش توسط مجري طرح با همكاري مشترك  معاون پژوهشي بيمارستان به رياست 

 محترم بيمارستان

 

محترم بيمارستان در ارتقا ارائه استفاده از نتايج پژوهش توسط رياست محترم بيمارستان با همكاري  مدير 

 مراقبت از بيمار مبتني بر حل مسئله


