روش اجرا

استفاده شود و اندازه عناوین اصلی و فرعی در تمام

روش با ذكر سمت و نقش افراد دخيل و مجریان در اجراي
آن) بهتر است روش كار به صورت مرحله به مرحله،2،3، 4
1و ...نوشته شود و الزم است ذكر شود كه مراحل مختلف
كار توسط چه افرادي انجام می شود تا كاركنان در زمان
اجرا دچار ابهام نشوند ،مگر آن كه چند مرحله پشت سر
هم توسط یک فرد انجام می شود و كامالً مشخص است كه
در این صورت تکرار آن ضرورت ندارد .بدیهی است كه
منظور مشخص بودن سمت افراد است نه نام آن ها).

موارد یکسان باشند(.

امکانات و تسهیالت مورد نیاز و چک لیست کنترل
آن ) :تدوین این قسمت ضروري نيست(.

*تذکر :در مورد مشخصات هر خط مشی و روش ،بيمارستان
می تواند ،مشخصات مشترك را در ابتداي كتابچه بياورد .به
عنوان مثال كل كتابچه در تاریخ ....بازنگري و در تاریخ ...
ابالغ شده است و دیگر الزم نيست براي هر خط مشی و روش
جداگانه در صفحه مربوطه درج گردد .همچنين اگر تهيه
كنندگان خط مشی ها و روش هاي یک بخش یا واحد یک
گروه ثابت هستند ،می توان یک بار در ابتداي آن بخش و
واحد فهرست آنها را آورد و الزم نيست براي هر بخش و واحد
آن را تکرار كرد.
**تذکر :تایيد كننده یا تایيدكنندگان )می تواند یک فرد یا

جدول اسامي
جدول اسامی شامل :اسامی تهيه كنندگان ،تایيدكننده و
ابالغ كننده با ذكر سمت آن ها و درج امضاي تمامی افراد
مذكور**
منابع
(در مواردیکه كامال اجرایی است و استفاده از منابع علمی
موضوعيت ندارد ،در این قسمت نوشته می شود ،تجربه
بيمارستان(.

شورا ،كميته و ...باشد با امضاي فرد ،ر یيس شورا یا كميته
مذكور) باید باالترین صالحيت واطالعات علمی و تجربی را در
آن موضوع داشته باشند .نظر به اینکه اولویت با مجموعه خط
مشی ها وروش هاي الکترونيک است ،براي امضاي افراد در
جدول اسامی تهيه كنندگان ،تایيدكننده و ابالغ كننده ،اسکن
امضا یا امضاي الکترونيک افراد كفایت می نماید.

تهیه و تنظیم:
فاطمه حبیب زاده
دفتر بهبود كيفيت بيمارستان توانبخشی رفيده

استفاده از فونت ،اندازه و فرمت یکسان برای نوشتن
خط مشی ها و روش های بخشها و واحدهای

(این پمفلت صرفا جهت آگاه سازي پرسنل بيمارستان در
راستاي تدوین خط مشی بخشها/واحدهاي طرح
اعتباربخشی تدوین شده است).

مختلف ) به عنوان مثال در تمام موارد برای مشخص
کردن قدم های مختلف روش ،از اعداد یا گوی
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برای هر خط مشي و روش موارد ذیل باید مشخص

شایان ذكر است كه تمامی خط مشی ها و روش ها باید حتما
حداقل ساالنه بازنگري شوند و حتی اگر پس از بازنگري
مشخص شد كه نيازي به تغيير نيست ،ذكر تاریخ بازنگري
ضروري است.

بيمارستان با هدف پيشگيري از انتقال عفونت از بيماري

نام بیمارستان

تاریخ آخرین ابالغ

به بيمار دیگر یا به كاركنان از طریق دستهاي آلوده،

عنوان/موضوع:
مانند عناوینی كه در استانداردهاي اعتباربخشی ملی ،در
قسمت خط مشیها و روش ها از بيمارستان ها خواسته
شده است.

باید بعد از تاریخ بازنگري باشد( .اگر خط مشی و روش ابالغ

سیاست رعایت بهداشت دست ها در  5موقعيت اعالم

نشده باشد ،امتیاز صفر به آن داده می شود).

شده از سوي سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع
توسط تمامی كاركنان را ،اتخاذ نموده است).

باشد*:
نام دانشگاه

دامنه خط مشي و روش:
مانند بخش یا واحد مربوطه یا در مورد خط مشی و روش
هایی كه براي كل بيمارستان یا قسمت هاي خاصی مثال
بخش هاي ویژه موضوعيت دارد جلوي این مورد نوشته می
شود كل بيمارستان یا بخش هاي ویژه و .....
کد خط مشي
بيمارستان می تواند با هر سيستم كدگذاري كه انتخاب می
كند ،خط مشی ها و روش ها را دسته بندي و قابل
شناسایی نماید كه می تواند مجموعه اي از حروف و اعداد
باشد كه به عنوان مثال به حروف اول نام بيمارستان،
بالينی یا غيربالينی بودن موضوع ،بخش یا برنامه مربوطه و
شماره خط مشی و روش مورد نظر اشاره نماید.
تاریخ آخرین بازنگری
چون بازنگري ها باید حداقل ساالنه باشند ،بنابراین اگر از
تدوین كی خط مشی كمتر از یک سال گذشته باشد ،وجود
تاریخ آخرین بازنگري الزامی نيست.
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تعاریف
درصورتيکه واژه ها یا اصطالحات خاصی وجود دارند كه به نظر
می رسد اگر تعریف نشوند ممکن است از آ نها برداشت هاي
متفاوتی شود ،این قسمت تدوین می گردد و در غير این
صورت وجود آن ضروري نيست اما باید توجه داشت كه در
صورت تعریف كردن برخی واژه ها و اصطالحات ،الزم است
یک تعریف واحد در كل بيمارستان ارائه شود و یک واژه در دو
یا چند خط مشی ،تعاریف متفاوتی نداشته باشد.
خط مشي
در این قسمت الزم است نوشته شود چرا این خط مشی و
روش نوشته شده است؛ بيمارستان با نوشتن و اجراي آن در
پی دستيابی به چه هدفی است) در صورتی که چرایی و
هدف با هم نوشته شده باشند ،قابل قبول است و الزم

به)چرایی) لزوم پيشگيري و كنترل عفونت در بيمارستان
و اعالم رعایت بهداشت دست به عنوان یک راه حل اثر
بخش از سوي سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع،

فرد پاسخگو
مشخص كردن یک فرد كه پاسخگوي اجراي این خط
مشی می باشد و روشی كه وي با استفاده از آن اطمينان
حاصل می نماید كه خط مشی و روش مذكور اجرا می
شود.
(الزم به ذكر است كه این شيوه شامل بررسی دوره اي
روند اجرا و دادن بازخورد و تعامل با مجریان و ذ ینفعان
جهت آگاهی از موانع احتمالی اجرا و برطرف كردن آ نها
با بهره گيري از مشاركت و هم فکري آنان می باشد و به
هيچ عنوان نباید جنبه بازرسی و مچ گيري داشته باشد و
فقط به منظور تقویت كار تيمی و استفاده از خرد جمعی
براي حل كردن مسائل است(.

نیست کامال تفکیک شوند) و سیاست بیمارستان در
رابطه با موضوع مورد نظر چيست ) به عنوان مثال در رابطه با
رعایت بهداشت دست در بيمارستان ،می توان نوشت :با توجه
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