كميته مرگ و مير عوارض  ،آسيب شناسي و نسوج

اعضاي اصلي كميته:
 -1سئيس بيوبسستبى
 -2هذيش داخلي بيوبسستبى
 -3هتخصص آسيب ضٌبسي
 -4هسئَل ٍاحذ بْبَد كيفيت
 -5هعبٍى دسهبى يب هعبٍى آهَصضي
 -6سابط اعتببس بخطي بيوبسستبى
 -7يك ًفش اص پضضكبى هتخصص جشاحي عوَهي ٍ هتخصص داخلي بيوبسستبى
 -8سشپشست بخص آصهبيطگبُ ببليٌي
 -9هذيش خذهبت پشستبسي
 - 11يك ًفش اص پضضكبى آضٌب بِ اهَس پضضكي قبًًَي ٍ ضَابط هشتبط
 - 11دبيش كويتِ (يك ًفش پضضك يب كبدس پيشاپضضكي آضٌب بِ اهَس)
- 21كشاضٌبس ّوبٌّگ كٌٌذُ ايوٌي



كويتِ احيبي ًَصاداى ٍ كويتِ هشگ ٍ هيش پشيٌبتبل ٍ هشگ كَدكبى بِ جبي هتخصص داخلي هتخصص اطفبل ٍ دس كويتِ هشگ هبدسي
هتخصص صًبى جبيگضيي هتخصص داخلي هي گشدد.

شرح وظايف كميته مرگ و مير عوارض و آسيب شناسي:















بشسسي هٌظن ّوِ هَاسد هشگ ٍ هيشبِ ٍيژُ هشگ ٍ هيش ّبي غيش هٌتظشُ
بشسسي دٍسُ اي عَاسض
پيگيشي هَاسد قبًًَي ٍ ّوكبسي بب پضضكي قبًًَي
اتخبر تذابيش بِ هٌظَس كبّص عَاسض هشگ ٍ هيش دس بيوبسستبى
بشگضاسي كٌفشاًس ّبي هشتبط
گضاسش ًوًَِ ّبي بيَپسي اتَپسي ٍ ًكشٍپسي
فعبليت كويتِ هشگ ٍ هيش كَدكبى بِ عٌَاى صيش هجوَعِ كويتِ
فعبليت كويتِ هشگ هبدساى بِ عٌَاى صيش هجوَعِ كويتِ
فعبليت كويتِ هشگ ٍ هيش پشيٌبتبل بِ عٌَاى صيش هجوَعِ كويتِ
فعبليت كويتِ احيبء ًَصاداى بِ عٌَاى صيش هجوَعِ كويتِ

برگزاري جلسات كميته:
جلسبت كويتِ اصلي هشگ ٍ هيش هيببيستي حذاقل ّش هبُ يكببس بشگضاس گشدد.
جلسبت صيش كويتِ ّب:







كويتِ هشگ ٍ هيش پشي ًبتبل ّش هبُ
كويتِ هشگ ٍ هيش ٍ عَاسض هبدسي ّش هبُ
كويتِ هشگ ٍ هيش 1تب  59هبِّ ّش 3هبُ يب دس صَست ٍقَع هشگ
كويتِ احيبي ًَصاد ّش دٍ ّفتِ

دس ابتذاي ّشسبل تقَين صهبًي بشگضاسي يكسبلِ جلسبت كويتِ تَسط دبيشخبًِ هشكضي كويتِ ّبي بيوبسستبى ٍ بب ّوبٌّگي دبيش كويتِ
تْيِ هيگشدد.



جلسبت كويتِ هيببيستي بش اسبس تقَين فَق الزكش بشگضاس ضَد .دس صَست لضٍم تغييش تبسيخ بِ دليل عذم تذاخل صهبًي بشگضاسي كويتِ
ّب هي ببيست اص قبل بب دبيش خبًِ كويتِ ّب ّوبٌّگ ضَد.





سبعت بشگضاسي جلسبت كويتِ هيببيستي بگًَِ اي تٌظين ضَد كِ صهبى جلسِ بب صهبى بشگضاسي ًوبص ظْش ٍعصش تذاخل ًذاضتِ ببضذ .
جلسِ كويتِ هيببيست دس ساس سبعت هطخص ضذُ دس دعَت ًبهِ بشگضاس گشدد.
دبيش كويتِ هي ببيست قبل اص تذٍيي دعَت ًبهِ اص آهبدُ بَدى هكبى بشگضاسي كويتِ دس سبعت تعييي ضذُ هطوئي گشدد.

