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  مركز بهداشتي درماني فاطميهدفتر رياست : محل تشكيل                    9 :ساعت شروع
  30/2/89 :زمان                   11: ساعت خاتمه

  
  

  الزم بررسي صورتجلسات قبلي و تشريح اقدامات : دستوركار
  

 : مصوبات

  : اي بررسي و انجام گرديد وارد ذيل طي جلسهضمن تشكر از هماهنگي هاي بعمل آمده م
  . دكتر سرافرازي تصويب گرديدرئيس مركز  آقاي خط مشي تهيه شده توسط مشاور توسط  .1
مقرر شد كه خط مشي تصويب شده پس از ثبت در فرم فهرست اصلي مستندات و ماتريس توزيع، توزيع گرديده و پرسـنل از مفـاد آن آگـاه                              .2

  .شوند
  ط به واحدهاي مبارزه با بيماريها، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط تهيه شده و موارد نقص توسط مشاور عنوان گرديداهداف كيفي مربو .3
  .مقرر شد كه اين اهداف تايپ شده و در اسرع وقت براي مشاور ارسال گردند .4
 روز جهـت تهيـه      10 لذا به مدت     اند  يفي ننموده با توجه به صورتجلسه تهيه شده در جلسات قبلي همچنان ساير واحدها اقدام به تهيه اهداف ك                 .5

  ..مهلت داده شد
ها و همچنين اقالم موجود در انبار آزمايـشگاه تهيـه             ها و سرنگ    مطابق صورتجلسات قبلي جدول نگهداري، چيدمان و انبارش مربوط به واكسن           .6

  .. روز جهت تهيه مهلت داده شد10لذا به مدت . نشده است
  . فرم نگهداري، چيدمان انبارش لحاظ گردندمقرر شد كه اين موارد در .7
  .باشند كه اين موارد توسط مشاور مطرح گرديد هاي اجرايي تهيه شده داراي نقايص معدودي مي هاي تهيه شده و همچنين روش دستورالعمل .8
  .هاي تهيه شده تايپ شده و براي مشاور ارسال گردد مقرر شد كه روش هاي اجرايي و دستورالعمل .9

  . الزم در مورد روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق و همچنين نحوة كدگذاري به نماينده مديريت توسط مشاور ارايه گرديد  موزش هايآ .10
  .ها كدگذاري شدند ها و دستورالعمل فرم فهرست اصلي مستندات تهيه گرديد و همچنين فرم ها و روش .11
در ضمن مشاور متذكر شـد كـه در صـورت هـر گونـه               .  مستندات اجرايي گردند   از مستندات نهايي شده پيرينت گرفته شده و مقرر شد كه اين            .12

  .ابهامي با ايشان تماس حاصل گردد
  .دستورالعمل آزمايشگاه در قالب يك سند تهيه گرديد و كدگذاري شد .13

  .ها لحاظ شده و به دستورالعمل ضميمه گردند هاي مربوط به دستورالعمل فوق در ليست مستندات و پيوست مقرر شد كه فرم .14
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  دفتر رياست مركز بهداشتي درماني فاطميه: محل تشكيل                      9 :ساعت شروع
  30/2/89 :زمان                                11: ساعت خاتمه

  
  

  بررسي صورتجلسات قبلي و تشريح اقدامات الزم: دستوركار
  

هـاي   هـا بـه همـراه فـرم     هاي تهيه شده توسط واحدها پس از تكميل مستندات و پيوست         مقرر شد كه كليه دستورالعمل ها و روش        . 16
  .مربوطه ضميمه گرديده و براي مشاور ارسال گردند

  .ني در صورت صالحديد اسكن شده و ارسال گردندهاي برون سازما فرم . 17
هاي اجرايي مميزي داخلي ـ اقدامات اصالحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت مجدداً بـه نماينـده     آموزش هاي الزم در مورد روش . 18

  .مديريت ارايه گرديد
  .ال گرددهاي كدگذاري شده جهت اجرايي شدن به واحدها ارس مقرر شد كه اين روش ها به همراه فرم . 19
  مقرر شد كه مهرهاي كنترل شد، باطل شد و مرجع توسط نماينده مدييت جهت ساخت نظارت گردد . 20
    تحويل نماينده مديريت گرديده و اصالحي و پيشگيرانه تهيه شده و كدگذاري شد فرم دفتر پيگيري اقدامات . 21
  .ها اجرايي گردند  مقرر شد كه اين فرمفرمهاي ارزيابي رضايت مشتريان براي عمومي مركز و آزمايشگاه تصحيح شده و . 22
 .اي نيز تهيه شده و براي مشاور ارسال گردد مقرر شد كه فرم ارزيابي رضايت مشتري براي واحدهاي بهداشت محيط و حرفه .23

  16 الي 9 يساعت حضور مشاور مطابق با برنامه ارسال
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