بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قانعی
رئيس محترم انستيتو پاستور ايران
موضوع :گزارش عملکرد يك ساله حوزه مديريت خدمات تخصصی در سال 1395
با سالم
احتراما خالصه ای از عملکرد يك ساله مديريت خدمات تخصصی سالمت انستیتو پاستور ايران به شرح زير به استحضار می رسد:
مديريت خدمات تخصصی انستیتو پاستور ايران درسال  1395دستاوردهای زير را در راستای تعالی سازمانی و دستیابی به هدف مقدس ارائه
خدمات دقیق ،صحیح و به هنگام به مردم عزيز کشور ايران و همچنین تأثیر گذاری بر سیستم بهداشتی کشور در طرح تحول سالمت در جهت
کاهش بار بیماری ها ،داشته است:
 )1تشکیل  6جلسه کمیته مديريت تضمین کیفیت جهت بررسی و رسیدگی به مسائل مرتبط با کیفیت در سال  1395و يك جلسه
بازنگری مديريت جهت بررسی فرصت های بهبود در سازمان.
 )2استقرار سیستم مديريت کیفیت بر اساس استاندارد  15189در آزمايشگاه های سل و قارچ شناسی برای ارتقاء اين آزمايشگاه ها به
وضعیت مرجع يا همکار مرجع تا پايان سال  1395طبق هدف گذاری انجام شده از ابتدای سال . 1395
 )3کنترل استمرار سیستم مديريت کیفیت استقرار يافته در  12آزمايشگاه مرجع و همکار مرجع انستیتو پاستور ايران با انجام برنامه
ممیزی داخلی
 )4داشتن برنامه برای توسعه آزمايشگاه های تشخیصی در سطح مرجع کشوری در زمینه تشخیص بیماری های عفونی با توجه به نیاز
کشور در هماهنگی با آزمايشگاه مرجع سالمت و امکانات سازمان در راستای اهداف سازمان طبق خط مشی کیفیت.
 )5آمادگی کمیته مديريت تضمین کیفیت جهت همکاری با آزمايشگاه مرجع سالمت جهت ايجاد محتوای آموزشی جهت آموزش
آبشاری کارکنان بهداشتی سراسر کشور در سايت طراحی شده به نام PHLNبا همکاری واحد فناوری اطالعات انستیتو پاستور
ايران.
 )6تدوين مستندات مورد نیاز ايمنی جهت آموزش يکپارچه و هماهنگ کارکنان و تالش جهت استقرار سیستم مديريت ايمنی.
 )7تدوين روش اجرايی مديريت بیوريسك به شماره  BS-PR-002جهت استقرار سیستم مديريت بیوريسك در آزمايشگاه.
 )8تدوين خط مشی ايمنی انستیتو پاستور ايران.
 )9همکاری در طراحی کارگاه مديريت بیوريسك بنا به نیاز آموزشی طبق درخواست آزمايشگاه مرجع سالمت و همکاری در اجرای آن

از تاريخ  25تا  27بهمن  .1395از ويژگی های منحصر به فرد اين کارگاه آموزش مفاهیم پايه مرتبط با ايمنی زيستی در
زمینه سطوح ايمنی زيستی ،آموزش مفاهیم مديريت بیوريسك و آموزش نحوه مستندسازی با ارائه مطالب الزم برای
ايجاد روش اجرايی مديريت بیوريسك در مراکز تو سط شرکت کنندگان و ارائه فرم های الزم در کنار سناريوها به عنوان
ابزار جهت ايجاد شناشنامه ريسك ها و بیوريسك ها و آموزش نسبی استفاده از روش Failure Mode and Effect
) Analysis(FMEAجهت ارزيابی ريسك ها و بیوريسك ها در کنار يکديگر می باشد .گزارش مفصل به شماره
95/0120/24867مورخ  1395/11/30با محتوای ارزيابی اثربخشی کارگاه و تحلیل فرم های نظر سنجی به مدير کل
آزمايشگاه مرجع سالمت و رياست انستیتو پاستور ايران ارائه گرديده است.
 )11حضور فعال اعضای کمیته مديريت تضمین کیفیت انستیتو پاستور ايران در کمیته تضمین کیفیت اداره ژنتیك که با هدف استقرار
سیستم مديريت کیفیت در آزمايشگاه های ژنتیك با هماهنگی آزمايشگاه مرجع سالمت شکل گرفته است.
 )11تمديد پروانه های تاسیس و مسئولین فنی آزمايشگاه تشخیص طبی انستیتو پاستور ايران از خرداد ماه سال  1395به مدت  5سال
تا  1400/4/1توسط اداره امور آزمايشگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران.
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 )12حضور فعال و همکاری اعضای کمیته مديريت تضمین کیفیت و اعضای شورای ايمنی زيستی با کمیته سرمايه انسانی انستیتو
پاستور ايران در سال  1395جهت توانمندسازی و آموزش کارکنان با برنامه ريزی سیستماتیك و ساختارمند طبق جدول زير:
مدرس

تاريخ برگزاری

دوره آموزشی
ارائه مضامين کلی ايمنی زيستی با توجه به استانداردهای روز

دکتر روحی

1395/2/15

مديريت و آموزش هدفمند کارکنان بر اساس استاندارد  15189با تاکيد بر دستورالعمل های سازمانی در انستيتو

دکتر روحی

1395/5/16

پاستور ايران
آموزش مديريت تجهيزات بر اساس استاندارد 15189

دکتر روحی

1395/6/11

آموزش مديريت سمپلرها

دکتر روحی

1395/6/28

مهندس فرهاد

1395/6/29

دکتر روحی

1395/7/18

آموزش مميزی داخلی براساس استاندارد INSO-ISO15189
آموزش آشنايی با استانداردهای ايمنی و ضرورت اهميت توجه به شعار اول ايمنی بعد کار و آشنايی با نحوه
مديريت پسماندها و نحوه تفکيك صحيح آنها

خانم افضلی
دکتر روحی

آموزش مديريت بيوريسك با تأکيد بر مقوله ايمنی زيستی(پايگاه تحقيقاتی آمل)

1395/9/1

دکتر آرش کيا
خانم افضلی
دکتر روحی

مديريت تفکيك پسماندها

1395/9/23

خانم افضلی
مديريت ريسك و بيوريسك

مهندس فرهاد

1395/9/24

دوره مقدماتی اصول ايمنی زيستی با تأکيد بر آموزش الزامات آزمايشگاه سطح  2ايمنی

دکتر تفرشی

1395/11/12

آموزش تهيه  SDSمواد شيميايی بر اساس سيستم بين المللی GHS

دکتر تفرشی

1395/11/19

مديريت خطا و ثبت عدم انطباق در آزمايشگاه

مهندس فرهاد

1395/11/25

آشنايی با نسخه جديد استاندارد 15189

مهندس فرهاد

1395/11/4

علل و ضرورت استقرار استانداردهای بين المللی در سطح مديران

دکتر روحی

1395/11/6

مديريت پاشش مواد شيميايی و بيولوژيك و آموزش نحوه ضدعفونی کف و سطوح کار

دکتر تفرشی

1395/11/12

آموزش اصول مستندسازی بر اساس دستورالعمل سازمانی انستيتو پاستور ايران

دکتر روحی

1395/11/18
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 )13انجام پذيرش ،نمونه گیری و جواب دهی کلیه بخش ها و آزمايشگاه هايی که جهت تست های تشخیصی خدمات ارائه می دهند.
 )14ار ائه خدمات تخصصی تشخیص طبی توسط آزمايشگاه های کشوری ،مرجع و همکار مرجع انستیتو پاستور ايران.
 )15همکاری با آزمايشگاه مرجع سالمت جهت پذيرش نمونه ،به صورت  24ساعته در ايام اربعین حسینی و ارسال آن به مراکز مرجع
انجام دهنده آزمايش.
 )16ارائه خدمات واکسیناسیون به مراجعین.
 )17انجام امور مالی و بیمه ای مربوط به برگه های بیمه و نسخه های آزاد ارسالی از طرف پزشکان (شامل قیمت گذاری برگه ها
براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ،گرفتن مهر و امضاء مسئول فنی ،تهیه لست مورد درخواست ادارات بیمه ای و ارسال آن ها
به اين ادارات به صورت هر ماه و دريافت رسیدو تحويل رسیدها به بخش مالی اداهره و بايگانی يك نسخه از آنها در بخش پذيرش).
 )18تهیه جداول مربوط به سهم هر بخش از مبالغ دريافتی از سازمان های بیمه ای از نرم افزار کاربردی پذيرش و جوابدهی و تحويل
اين جداول به بخش مالی اداره.
 )19تجهیز و نوسازی بخش پذيرش کلینیك(خريد صندلی و ايجاد انبار).
 )21خريد برنامه نرم افزاری پذيرش و جوبدهی جديد ( نوين تشخیص ) جهت به روز رسانی امر پذيرش و جوابدهی در همکاری و
همراهی با بخش مالی اداره (صندوق همزمان)
 )21تجهیز واحد کلینیك خدمات تخصصی از لحاظ موارد مربوط به ايمنی زيستی( شامل تهیه و نظارت بر مواردی مثل کپسول های
اطفاء حريق و نظارت بر مواردی همچون دفع مواد آلوده بیولوژيك و شیمیايی)
 )22دريافت و تحويل جداول (برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) در  1395/6/15که تدوين آن مربوط به
اسفندماه  1394بوده و تالش برای پیگیری شاخص ه ای مطرح شده در اين جداول و گزارش ماه به ماه برنامه به دفتر ارزيابی
عملکرد.
 )23تدوين ( برنامه عملیاتی راهبردی) مربوط به سال  1396در همکاری با نیروهای دفتر برنامه ريزی استراتژيك و همکاران بخش
مديريت فناوری.
 )24نصب و راه اندازی دو نرم افزار حسابداری نقدی و تعهدی.
 )25محاسبه درآمد بیمه ای بخش های زيرمجموعه مديريت خدمات تخصصی( تا پايان شش ماهه اول .)1394
 )26افزودن درآمد بخش ها به فايل آنها و به روز کردن مانده آنها در پايان هر سه ماه.
 )27تامین اعتبار برای درخواست خريد بخش ها برای صدور اجازه خريد.
 )28پرداخت کارانه به بخش ها در پايان هر سه ماه(پرکردن فايل بانك ملی) برای پرداخت.
 )29صدور چك و تنظیم سند و حسابداری و تحويل چك های صادره به شرکت ها.
 )31تنظیم فهرست های مالی و ارسال آن ها با اسناد هزينه ای به امور مالی.
 )31دريافت وجوه تنخواهی از امور مالی و پرداخت آن ها به اشخاص و انجام کارهای تسويه تنخواه.
 )32مغايرت گیری دو سیستم با حساب بانکی.
 )33تنظیم عملکرد شش ماه برای واحد بودجه.
 )34تنظیم موافقت نامه مديريت خدمات تخصصی سالمت.

با احترام
دکتر شهره خاتمی
مدير خدمات تخصصی سالمت
رونوشت:
-

جناب آقای دکتر بوذری ،معاون تحقیقات ،فناوری و آموزش
جناب آقای دکتر مومن ،معاون محترم توسعه مديريت و منابع
دبیرخانه کمیته مديريت تضمین کیفیت جهت حفظ در سوابق
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