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عوارض شددد د بارراری ب براراری یته ه برر ددل عیش ر یدده ای موارر مور ا ه ل   نامه نظام مراقبت اجرای بر -

 (  مصوبات موربهد  ل مارران، طراحل مصوبات   پهگهری مداخالت

 مارر باررارهتاهنگل رر ن بخیل به منظور ارارش فوری مرگ  -

 رر افت ارارش فوری مرگ مارر از مرایر ررمانل  حت پوشش -

ش ل ررمانل   برر ل پر نده   ابالغ ن ا ج   ثبت      - یکهش یته ه مرگ مارری با رر افت اطالعات از مرایر بهدا  

 اطالعات رر پر ابش  زارت

 ب  حیهش ر یه ای خطا های مارر   نوزار( رر خدمات ماما ل  RCAاجرای برنامه -

 شریت رر جیسات  زارت م بوع رر خصوص فعا هت های مر بط با  المت مارران   اجرای مصوبات مربوطه -

 صور جیسات جهت ر ا ت مح رم رانیگاه   ارائه ارارش به  زارت م بوع ار ال -

 بهتار  انهاپهگهری   نظارت بر اجرای مداخالت یته ه های مرگ مارر رر  -

  اع ه ۴۲مارران پرخطر بصورت    پهگهری مارران باررار عارضه رار -    

 ار ال ر  ورا عتش های مر بط با مارران به  احد های  ابعه -

 هتکاری با  زارت م بوع رر خصوص بازنگری برنامه های  المت مارران -

   ههه ارارش عتیکرر بهتار دد ان ها   پهگهری رر خصددوص ا دد خراال اطالعات یماری مربو  به زا تان ها   -

م خصصهن زنان رر رابطه با اهداف برنامه  ر  ج زا تان طبهعل    رار ن منطبق با هدف اذاری شاخص  رار ن 

   ار ه بندی رابسون

 پرخطر اعرام مارران   ICU نهازمند ان قال به بخشپرخطر مارران پهگهری  -

 ن زنان   پرشکان مقهم   ینکالنظارت برحسن اجرای برنامه ا  ار معه -

 پهگهری اجرای اقدامات رهگانه ر   دار مارر رر بهتار  انها -

 براراری یارااههای یموزشل جهت ماماها، پرشکان عتومل، پر نش مرایر ررمانل   م خصصهن زنان -

  وز ع ی اب    وح فیرره   پو  ر رر بهتار  انها -

های شدددد د بارراری   زا تان، ههسددد ری ومل، موا هد، ینایوانرا، یر نا،          ر ر اطالعات مرگ مارر، موربهد  ل    -

 ، اطالعات پرشکان مر بط با مارران م وفل رر پور ال اراره  المت مارران  زارت م بوع7مصرف فای ور 



 نظارت بر  کتهش ابرار برر ل یهاهت خدمات  هبر رر بیوک های زا تان بهتار  ان ها -

  رر بهداشدد ل معا نت با الزم های هتاهنگل انجام    ابعه ررمانل مرایر رر PTMTC نامهنظارت بر اجرای بر -

 نهاز مورر  س های  امهن خصوص

 مر بط رر امانه اجرای فری ند  پهگهری مارران یر نا ل   ثبت  -

 رر پا ان هر نهتسال به  زارت م بوعل یمار فصیل مرگ مارران باررار ار ا -

 مرگ مارر باررار از معا نت بهداش ل   رانیگاههای ر گر رر افت ن ا ج پر یگری -

 برر ل پر نده های بهتار  انل مرگ مارر باررار از نظر اقدامات انجام شده -

 پهگهری شکا ات پر نش ماما ل    الش جهت رفع میکالت ینها -

  MCMCپهگهری شکا ت ار ا ل از  وی  -


