
 نحوه تدوين خط مشي ها

و روش ھا شامل موارد ذيل است :خط مشی ھا

 نام دانشگاه

 نام بيمارستان

از( موضوع/ عنوان و روش ها ، در قسمت خط مشي ها عناويني كه در استاندارد هاي اعتبار بخشي ملي

).بيمارستان خواسته شده است

و روش كل( دامنه خط مشي و روش هايي كه براي مانند بخش يا واحد مربوطه يا در مورد خط مشي ها

بيمارستان يا قسمت هاي خاصي مثال بخش هاي ويژه موضوعيت دارد جلوي اين مورد نوشته مي شود كل 

و ...)بيمارستان يا بخش هاي ويژه  

مي(كد خط مشي و روش هاي را بيمارستان مي تواند با هر سيستم كد گذاري كه انتخاب كند، خط مشي ها

و اعداد باشد كه به عنوان مثال به حرف  دسته بندي وقابل شناسايي نمايد كه مي تواند مجموعاي از حروف

و شماره خط مشي وروش مورد  ، بخش يا برنامه مربوطه ، باليني يا غير باليني بودن موضوع اول نام بيمارستان

.)نظر اشاره نمايد

 تاريخ ابالغ

)بايد بعد از ابالغ باشد( تاريخ آخرين بازنگري

، الزم نيست اين قسمت تكميل(تاريخ بازنگري بعدي در صورتي كه هنوز تاريخ اولين بازنگري فرا نرسيده

).شود



در صورتي كه واژه ها يا اصطالحات خاصي وجود دارند كه به نظر مي رسد اگر تعريف نشوند ممكن( تعاريف

بر است داشت هاي متفاوتي شود، اين قسمت تدوين مي گردد ودر غير اين صورت وجود آن ضروري از آن ها

و اصطالحات الزم است يك تعريف واحد در نيست اما بايد توجه داشت كه در صورت  تعريف كردن برخي واژها

، تعاريف متفاوتي نداشته باشد و يك واژه در دو يا چند خط مشي ).كل بيمارستان ارائه شود

با:ط مشيخ و روش نوشته شده است ؛بيمارستان در اين قسمت الزم است نوشته شود چرا اين خط مشي

(به  و سياست بيمارستان در رابطه با موضوع مورد نظر چيست. چه هدفي است نوشتن آن در پي دستيابي به

(چرايي) لزوم  ، مي توان نوشت: با توجه به عنوان مثال در رابطه با رعايت بهداشت دست در بيمارستان

و اعالم رعايت بهداشت دست به عنوان يك راه حل اثربخش از سوي  و كنترل عفونت در بيمارستان پيشگيري

، بيمارستان با هدف پيشگيري از انتقال عفونت از بيم و وزارت متبوع اري به بيمار ديگر سازمان بهداشت جهاني

آ لوده ،سياس موقعيت اعالم شده از سوي5ت رعايت بهداشت دست ها در يا به كاركنان از طريق دست هاي

و وزارت متبوع توسط تمامي كاركنان را، اتخاذ نموده است ).سازمان بهداشت جهاني

و روشي كه وي با استفاده از آن اطمينان مشخص كردن فردي كه پاسخگوي اجراي اين خط مشي مي باشد

و روش مذكور اجرا مي شود (حاصل مي نمايد كه خط مشي الزم به ذكر است كه اين شيوه شامل بررسي دوره.

و ذي نفعان جهت آگاهي از موا و تعامل با مجريان نع احتمالي اجرا وبرطرف كردن اي روند اجرا ودادن بازخورد

و مچ گيري  و به هيچ عنوان نبايد جنبه بازرسي و هم فكري آنان مي باشد آن ها با بهره گيري از مشاركت

و استفاده از خرد جمعي براي حل مسائل است و فقط به منظور تقويت كار تيمي .) داشته باشد  

و مجريان در اجراي  و نقش افراد دخيل بهتر است روش كار به صورت مرحله به مرحله( آن روش با ذكرسمت

تا ...و1،2،3،4و  و الزم است ذكر شود كه مراحل مختلف كار توسط چه افرادي انجام مي شود نوشته شود

كاركنان در زمان اجرا دچار ابهام نشوند مگر در مواردي كه چند مرحله پشت سر هم توسط يك فرد انجام مي 

و كامال مشخص اس بديهي است كه منظور مشخص بودن.ت كه در اين صورت تكرار آن ضرورت نداردشود

).سمت افراد است نه نام آن ها

آننامكا و چك ليست كنترل ).تدوين اين قسمت ضروري نيست(ات وتسهيالت مورد نياز



و ابال. جدول اسامي ، تاييد كنندگان آنشامل اسامي تهيه كنندگان ها ودرج امضايغ كنندگان با ذكر سمت

 تمامي افراد مذكور

 شماره صفحات

مي( منابع و استفاده از منابع علمي موضوعيت ندارد، در اين قسمت نوشته در مواردي كه كامال اجرايي است

)شود، تجربه بيمارستان

و واحد هاي استفاده از فونت، و روش هاي بخش ها و فرمت يكسان براي نوشتن خط مشي ها به(مختلف اندازه

و اندازه عنوان مثال در تمام موارد براي مشخص كردن قدم هاي مختلف روش، از اعداد يا گوي استفاده شود

و فرعي در تمام موارد يكسان باشد ).عناوين اصلي


