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  "به نام خداوند بخشنده و مهربان  "

  مقدمه : 

 بهبود يا و آن عملكرد بهبود و است افراد براي درماني و بهداشتي خدمات تامين جهت دائمي امكانات داراي كه است اي موسسه بيمارستان

 هاي يافته بر مبتني عيني گيري تصميم. باشد مي بيمارستان مسئولين و مديران عيني هاي گيري تصميم گرو در بيمارستان مراقبت كيفيت

 تصميم از حاصل نتايج ازترمعتبر و آميزتر موفقيت "مسلما تصميمات اين نتايج و است دقيق بررسي و محاسبه گيري، اندازه شمارش، از حاصل

 ريزي برنامه و گيري تصميم به كمك براي ابزار بهترين بيمارستان توسط شده ارائه خدمات از حاصل اطالعات و آمار. باشد مي ذهني هاي گيري

 و مديران آمار، كارشناسان كه هستند معني و مفهوم داراي زماني تنها آمارها اين ديگر طرف از باشد، مي تصميمات اين كردن تر عيني و مديران

 صورتي در. باشند اطالعات دقت ميزان و ها داده آوري جمع نحوه ، شده بكارگرفته عبارات تعارف از مشترك درك داراي خدمات كنندگان ارائه

 معاونت راستا دراين .بود نخواهد وساده سهل مديران براي آمار و اطالعات بر تكيه نكنند، حاصل اطمينان آماري عمليات صحت از مديران كه

شاخص هاي  ، آماربيمارستانيمفاهيم  شامل بخش سه اين كه است نموده بخش سه قالب در كتابچه اين تدوين به اقدام دانشگاه درمان

 مديران  سازي آشنا اول درمبحث كتابچه اين ازتدوين هدف.  باشد مي دستورالعمل تكميل فرمهاي آمار بيمارستانيو  آماربيمارستاني

 ارائه جهاني بهداشت سازمان ازطرف مفاهيم اين كه ذكراست به الزم.  باشد مي آماربيمارستاني بامفاهيم استان آماربيمارستانهاي وكارشناسان

 وكارشناسان مديران وآشنايي. باشد مي بيمارستاني شاخصهاي وتدوين بيمارستان آماري فرمهاي طراحي واساس پايه اهيمفم واين است گرديده

 شاخصهاي دوم درمبحث.  گردد مي بيمارستاني وشاخصهاي آماربيمارستاني مبحث از مشترك درك يك ايجاد باعث مفاهيم اين با

 كارشناسان بين مشترك ايجاددرك بخش ازاين هدف.  است گرديده ارائه اساننوكارش مديران ودسترسي آشنايي جهت آماربيمارستاني

 واشكاالت قسمت دراين شديد نياز احساس به باتوجه نيز سوم درمبحث. باشد مي واستناد مقايسه وقابل صحيح شاخصهاي به آمارودسترسي

 ازتدوين بعد ، دربيمارستانها شده تهيه آمارهاي وصحت دقت وافزايش آماري هاي واژه ازمفاهيم مشترك درك ايجاد باهدف فراوان وايرادات

 درجهت كوچك گامي كتابچه اين ارائه است اميد.  گرديد تدوين نيز بيمارستانها آماري فرمهاي تكميل دستورالعمل ، وضروري جديد فرمهاي

  . باشد حوزه دراين موجود وشاخصهاي آمارها وصحت دقت وافزايش استان درمان درحوزه آماري فرهنگ ارتقاء
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  آماربيمارستاني مفاهيم                                                           

  

  

  :گيرد مي انجام هدف دو با بيمارستان هر در آمارها تحليل و تجزيه و آوري جمع كلي بطور

  .بيماران از مراقبت و بيمارستان كردن اداره جهت نياز مورد اطالعات نمودن فراهم .١

  .مجاز افراد و ها دستگاه ساير و مافوق هاي دستگاه نياز مورد گزارشات نمودن فراهم .٢

  : است كرده تقسيم بخش دو به را بيمارستاني آمار خود گزارش در 1963 سال درWHO)  ( بهداشت جهاني سازمان

  بيمارستان به مربوط آمار.   1

  بيمار به مربوط آمار.   2

  .نمايد مي تقسيم بخش چهار به را بيمارستان به مربوط آمار سازمان اين :بيمارستان به مربوط آمار.  1

  بيمارستان منابع از برداري بهره) ب                                                بيمارستان منابع)  الف    

  مالي و اداري هاي داده) د                        مراقبت كيفيت به مربوط هاي داده) ج    

  .نمايد مي تقسيم بخش دو به را بيمار به مربوط آمارهاي سازمان اين :بيمار به مربوط آمارهاي.  2

  تكميلي هاي داده) ب                            بيمار به مربوط آمارهاي قلمرو) الف     

  : بيمارستان به مربوط آمارهاي.  1

   .گردد مي بخش سه شامل كه: بيمارستاني منابع.   الف.  1

  .گردد مي تقسيم قسمت دو به : مادي منابع* 

  .آيند مي بشمار بيمارستاني منابع مهمترين بيمارستاني تختهاي:  بيمارستاني هاي تخت تعداد.  1

 ، زايمان اتاق ، عمل اتاق ، راديولوژي ، آزمايشگاه شامل:  بيمارستان در موجود درماني و تشخيصي امكانات و تسهيالت ساير.  2

  ... و اورژانس خدمات ، اجتماعي مددكاري خدمات ، توانبخشي خدمات
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  .ميباشد كشورها اختيار در تر جزئي آمار تهيه. نمايد تهيه زير موارد تفكيك به خود پرسنل از مشخصي آمار يدبا بيمارستان :انساني منابع* 

  پزشكي كاركنان.  1

  پرستاري كاركنان.  2 

   درماني - مراقبتي متخصص كاركنان ساير.   3 

  بيمارستان اداري و عمومي خدمات كاركنان.   4

  . ميباشد.) .. و پرستاري(  آموزشي مؤسسات فقدان يا وجود شامل:  آموزشي تسهيالت * 

  .گردد مي تقسيم دسته سه ميگرددوبه بيان شده ارائه خدمات حجم اساس بر :بيمارستاني منابع از برداري بهره.   ب.  1

  .ميباشد خاص دوره يك در بيمارستان تخت از برداري بهره گيري اندازه شاخصهاي بيانگر آمار اين: بيمار حركت چرخه به مربوط آمارهاي* 

  :  زيرباشد موارد ملشابايد بيمار حركتي چرخه به مربوط آمارهاي حداقل

  هستند بستري بيمارستان در سال آغاز در كه بيماري تعداد) الف 

  سال درخالل شده پذيرش بيماران تعداد) ب

  سال درطول مراقبت تحت بيمار تعداد) ج

  سال طول در شده ترخيص بيمار تعدا) د

  اند بستري بيمارستان در سال پايان در كه بيماراني تعداد) ه

  .شود گزارش و منظور جداگانه بصورت بايستي نوزادان آمار ميشوند متولد بيمارستان در كه نوزاداني خصوص در

 روزهاي تعداد بيمارستاني تخت به مربوط خدمات گيري اندازه زشاخصهاي ا ديگر يكي ):بيمار روز( مراقبت روزهاي به مربوط آمارهاي* 

 در كه بيمار هر براي شاخص اين محاسبه در . آيد مي بدست بيماران روزانه يهايسرشمار از شاخص اين. ميباشد سال طول در مراقبت

  . گردد گزارش جداگانه بايد آمار اين نوزادان با ارتباط در .ميشود گرفته درنظر بيمار روز يك گردد مطرح روزانه سرشماري

   ...... و سرپايي معاينات ، زايمانها ، جراحي اعمال ، ها گرافيراديو ، آزمايشات شامل :اي حرفه خدمات آمارهاي* 

  .بيمارستانهاست عهده به و نبوده پذير امكان زمينه اين در آماري پايه فهرست حداقل تعيين موجود پيچيدگيهاي و خدمات تنوع به باتوجه

  : مراقبت كيفيت به مربوط هاي داده.   ج.  1

 تعداد ، جراحي عمل از پس مير و مرگ ميزان ، )عمل اي بستري از بعد ساعت 72(بستري يا عمل از بعد عفونت ميزان ، اتوپسي ميزان شامل

  .ميروند بشمار مراقبت كيفيت گيري اندازه شاخصهاي جزء نوزادان ومير مرگ تعداد و نوزادان در فيلوكوكي استا عفونتهاي
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  :مالي و اداري هاي داده.  د.  1

 كل درآمد ، بيمار روز هزينه ، تلفني مكالمات تعداد ، كيلوگرم حسب بر شده شسته هاي ملحفه تعداد ، وعده هر در شده تهيه غذاي تعدا شامل 

   .بيمارستان ساالنه عملياتي هزينه كل ، بيمارستان اي سرمايه هزينه كل ، بيمارستان ساليانه

   :بيمار به مربوط آمارهاي.2

 طبقه همچنين و جنس ، سن ، تشخيص حسب بر پذيرش زمان از نهاآ بستري روزهاي محاسبه و شده مرخص بيماران شمارش شامل مارآ اين

  . ميباشد بيماري المللي بين بندي طبقه اساس بر ها تشخيص بندي

 اقامت با درماني واحدهاي استثناء به.  ميباشد شده مرخص بيماران ، شمارش مبناي و ميشود تكميل بيمار ترخيص هنگام در آماري گزارشات

 ممكن ترخيص هاي داداه مراكز دراين اينكه دليل به سالمندان و معلولين هاي آسايشگاه ، رواني هاي بيماري مانند مزمن بيماريهاي و طوالني

 استفاده سال پايان و آغاز در بيمارستان در موجود بيماران و شده پذيرش بيماران آمار از بايد بنابراين ندهد نشان را مركز فعلي وضعيت است

 بيمار، تأهل وضع بيمار، اقامت منطقه به مربوط اطالعات و آمار اپيدميولوژي و جمعيتي ديد از بيماران آمار به دسترسي امكان درجهت . گردد

  . گردد آوري جمع بايستي نيز)  بستري سابقه و پذيرش فرعي اي اصلي علت بيمار، ارجاع منبع( موارد ساير و ترخيص چگونگي

  : بيمارستاني آمار) هاي كاربرد( ويژه اهداف

  . بيماران براي كامل مراقبت تأمين منظور به بيمارستان سودمند عملكرد و مديريت.  1

  . مديريتي محدوده يك در بيمارستاني خدمات ريزي برنامه و هماهنگي ، سازماندهي.  2

 . ملي و اي منطقه ، اجتماعي كلي بهداشت برنامه در بيمارستاني تسهيالت از اقتصادي وري بهره.  3

 . بيماريها اپيدميولوژيك وضعيت مانند جمعيت در بيماري وضعيت ارزيابي.  4

  :آماري هاي واژه از برخي تعريف

 تشخيص ، بررسي منظور به را تختي و شود مي پذيرفته بيمارستان در خردسال يا بزرگسال عنوان به كه است كسي بستري بيمار : بيماربستري

   . كند مي اشغال بيمارستان در درمان يا

 را مشخصي بيمارستاني تخت ولي كند مي استفاده بيمارستان سرپايي بخش درماني و تشخيصي خدمات از كه است فردي : سرپايي بيمار

  . كند نمي اشغال

  . بيمارستان توسط بستري بيمار عنوان به نفر يك پذيرفتن ):بيمارستان به( پذيرش

 منتقل ديگر بيمارستان يا و موسسه به يا برود خود خانه به بيمار آنكه از اعم.  بيمارستان در بيمار مراقب دوره پايان : )بيمارستان از( ترخيص

   . ندك فوت نكهاي يا و گردد

  . شود مي گرفته نظر در بستري بيماران ساعته 24 استفاده براي كه است تختي ، بيمارستاني تخت : بيمارستاني تخت
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  بيمارستاني آمار هاي شاخص

  

 ، گردد مي استفاده شده داده كميت كي گيري اندازه براي شاخص از كلي بطور.  كند مي اشاره خاص نتيجه يا حقيقت كي به كه آنچه :شاخص

 درصد بصورت عارفمت بطور و دهد مي نشان مبنا يك به نسبت را شده داده كميت يك ارزش كه است نسبتي شاخص تر، خاص حالت در اما

  . دگرد مي بيان

  .  كند مي كمك تغييرات گيري اندازه به كه است يمتغير - 

  : ميشوند بندي طبقه اصلي عنوان دو تحت بيمارستاني مختلف هاي شاخص

 خالي زمانهاي ميانگين ، تخت اشغال ميزان ، اقامت مدت ميانگين شامل : دنشو مي مربوط بيمارستاني هاي داده به كه هايي شاخص.  1

  . وميرواتوپسي مرگ شاخصهاي ، بيماران سرشماري شاخص ، درروز تخت بودن بودن

 ،) جمعيت نفر 1000 هر براي بستري ميزان(  يپذير بيمار شامل : دشو مي مربوط خطر معرض در جمعيت به كه هايي شاخص.  2

  . جمعيت به تخت شاخص ، تخت اشغال نسبت ، پذيرش ميزان

  : شاخصها عناوين در موجود عبارات

  ) percentage(درصد)                     proportion(تعداد)                       ratio(نسبت)                   rate( ميزان

 ارتباط در ، است افتاده اتفاق چيز يك كه را دفعاتي تعداد ، اختالف اندكي با همگي و هستند مشتركي مرزهاي داراي معاني لحاظ از فوق عبارات

  . ميدهند نشان را افتد اتفاق تواند مي چيز آن كه دفعاتي تعداد با

  موجود دفعات تعدا             

  ممكن دفعات تعداد            

 كردن مشخص جهت در تالش ثانياً . باشد منطقي و محكم بايد كسر مخرج و صورت براي شده برده بكار تعريف اوالً كه است اين مهم نكات از

  . گيرند مي قرار) ratio( نسبت مفهوم تحت آنها تمامي كلي بطورو . گردد ابهام و تفاهم سوء موجب تواند مي آنها ميان تفاوت
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  : از عبارتند بيمارستاني آمار هاي شاخص

   بيماران سرشماري هاي شاخص* 

  بيمارستاني تخت هاي شاخص* 

  ومير مرگ هاي شاخص* 

  بيمار اقامت مدت اي بستري ميانگين هاي شاخص* 

 اتوپسي هاي شاخص* 

  بيماران سرشماري هاي شاخص.  1

  . زمان در موجود بيماران تعداد :بستري بيماران سرشماري.  الف.  1

 ممكن ولي ميباشد رسد مي خود سطح ترين پايين به بيمارستاني فعاليت كه زماني يعني شب نيمه "معموال بستري بيماران سرشماري زمان

 مرخص ، جديد پذيرش بيماران اسامي سرشماري برگ در.  گردد انجام باشد بيمارستان توافق مورد كه ديگري زمان هر در سرشماري اين است

  . ميشود مشخص بخشها از هريك در بيمار استقرار محل سرشماري اين با.  ميشوند ثبت ها يافته انتقال و شدگان

 دو بين در آنها ترخيص و پذيرش كه بيماراني تعداد اضافه به موجود بستري بيماران تعداد :بستري بيماران روزانه سرشماري.  ب.  1

 . است بوده فعلي و قبلي سرشماري

 )اشغالي روز تخت - روز تخت( بيماران به خدمت روز.  ج . 1

 روزانه متوالي سرشماري دو بين زمان ، ساعت 24 از منظور.  ميباشد ساعته 24 طول در بستري بيمار به شده ارائه خدمات گيري اندازه واحد

 به خدمت روز اصطالح.  ميشود محاسبه خدمت روز يك گردد مي ترخيص روز همان در كه اي شده پذيرش بيمار براي ترتيب اين به . است

  . است اشغالي روز تخت و سرشماري روز ، بستري بيمار روز ، بيمار روز معادل بيمار

  . ميباشد بستري بيماران روزانه سرشماري شاخص برابر بيماران به خدمت روز شاخص كه است ذكر به الزم

  بيمارستاني تخت هاي شاخص.   2

  . است برداري بهره مجوز داراي آن براي بيمارستان كه مصوب رسمي هاي تخت از عبارتست:  ثابت تخت

 ساير و پول ، تجهيزات ، انساني نيروي ، تخصصي امكانات وجود مفهوم به ، است بيمار پذيرش براي آماده كه تختي از تسترعبا : فعال تخت

  . بيماران ساعته 24 استفاده براي منابع

 امكان لذا ، است مؤثر بيمارستان استفاده قابل تخت تعداد در...  و امكانات كمبود ، خرابي ، تخت نبودن بهداشتي قبيل از عواملي كه آنجا از

 كمتر عددي ، فعال تخت انگاه ، نباشد استفاده قابل بيمارستاني تختهاي از بعضي داليلي به اگر ترتيب اين به.  دارد وجود تعداد اين روزانه تعمير

  . دهد مي نشان را ثابت تخت از
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 بحساب فعال تخت جزء تختها اين ،) موقت تخت( شود اضافه بخشي به تخت تعدادي رسمي اجازه بدون و داليلي به چنانچه

  . باشد بيمارستان ثابت تخت از بيشتر نبايد فعال تخت تعداد صورت هر در.  آمد نخواهد

 نيروي از برخورداري( و )بودن بودن رفاهي وسايل به مجهز( ، )بودن برقرار( ويژگي سه داراي بيمارستاني تخت يك اينكه ذكر قابل نكته

 ، فيزيوتراپي ، ريكاوري ، عمل اتاق ، معاينه اتاق تختهاي.  باشد بيمار از مراقبت براي آماده بايد كلي بطور و است )بهداشتي مراقبت متخصص

  . گردند نمي محاسبه بستري فعال تختهاي جزء...  و دياليز ، اورژانس نظر تحت تختهاي ، سالم نوزاد گهواره يا كات ، زايمان

كه تختهاي يك بخش در يك دوره زماني ( مثال يك ماه ) اشغال بوده  روزهاييمجموع : Bed Occupancy Day) تخت روز اشغالي (

است . مجموع تخت هاي اشغال شده روزانه در طول زمان معين يعني تعداد تختهايي است كه در طول يك روز توسط بيماران اشغال شده است 

  و همان تخت روز بستري است.

 به كه) باشد نشده چه و باشد شده اشغال چه( بستري بيمار تخت وجود با ارتباط در گيري زهاندا واحد به ):بستري بيمار( فعال روز تخت

  . است شده تجهيز و آماده ساعت 24 استفاده منظور

 كي روزهاي تمام براي) بستري بيمار( فعال روز تخت مجموع :)(Total Bed Dayتخت روز كليا)بستري بيمار( كل فعال روز تخت

  . زمان معين بدست مي آيدتعدادروزهاي تخت روز كل از حاصلضرب متوسط تختهاي فعال در  .معين دوره

 كه ميشود بيان معين دوره يك در فعال روز تخت به اشغالي روز تخت از نسبتي بصورت كه شده اشغال تختهاي ميزان : تخت اشغال نسبت

  . آيد مي بدست روزانه تخت اشغال درصد شود ضرب 100 عدد در نسبت اين چنانچه

  )بيماران به خدمت روز( اشغالي روز تخت                                                

                                                  100×    

  (كل)فعال روز تخت                                                             

  

  معين دوره يك در اشغالي روز تخت كل                                                                                                    

    ×100          : )ساالنه يا ماهانه( اي دوره تخت اشغال درصد.  الف.  2

percentage Of Occupancy) (                        معين دوره آن در كه (كل)فعال روز تخت  

                                                                                                 
رد و اين فرمول نشان دهنده ميزان استفاده از تختهاي بيمارستان است و پايين بودن آن بر هدر رفتن ظرفيت ها و توان بالقوه افراد داللت دا

هزينه واحد عرضه خدمات را به طور اساسي افزايش مي دهد. چنانچه تعداد بيماران بستري شده افزايش يابد ولي افزايش تخت چندان مناسب 

درصد بقيه را براي فوريتهاي  25درصد باشد (  75نباشد اين امر باعث افزايش در صد اشغال تخت مي گردد.درصد اشغال تخت اگر حدود 

  نظر مي گيرند ) مي توان گفت ميزان بهره برداري از منابع مطلوب  بوده است .پزشكي در 
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 يك در بيمارستاني تخت يك از بيماران كه دفعاتي تعداد از عبارتست : )Turnover( )تخت گردش( تخت اشغال چرخش ميزان . ب.  2

به مفهوم  تعداد بيماران  همچنين . رساند مي معين دوره يك در را تخت شدن خالي و اشغال تعداد ميزان اين.  كنند مي استفاده معين دوره

فوق مي تواند ناشي از نوع بيماري بيماران ( حاد و مزمن ) و مديريت  ميزانپذيرش شده براي هر تخت در طول يك دوره مشخص است. تغييرات 

تختها يا به عبارت ديگر تغييرات متوسط روزهاي بستري بيماران باشد.بديهي است كه در مديريت تختها ، ارائه به موقع خدمات پزشكي و 

  ا ) تاثير مستقيم دارند.پيراپزشكي و تجهيزاتي ( براي مثال ، حذف تختهاي غير فعال موجود در بخش ه

  معين دوره يك در) شدگان فوت ازجمله( ها ترخيص تعداد                                                                                              

  دوره همان در فعال تخت ميانگين                                                               

  : )تخت چرخش فاصله( تخت اشغال چرخش در وقفه.  ج.  2

بر حسب روز ( يا ساعت ) مي باشد. به عبارت ديگر و  . ماند مي خالي جديد بيمار پذيرش تا بيمار يك ترخيص از تخت يك كه زمانهايي متوسط

  مدتي است كه يك تخت در فاصله بين دو پذيرش خالي مي ماند. 

  (كل)فعال روز تخت -اشغالي روز تخت                                                                                                     

                                            شدگان تفو و شدگان مرخص تعداد                                                                                                     

                                                                                                      
  مير و مرگ هاي شاخص .  3

 بدست بيمارستاني بخشهاي ساير از واصله گزارشات يا شده ترخيص بيماران پرونده تحليل و تجزيه از كه است هايي داده بر مبتني شاخصها اين 

 كم بيمارستان براي زيرا كنيم گرد كامل عدد به را  آمده بدست اعشاردار عدد نبايد كه است اين شاخصها اين محاسبه در بعدي نكته. رآوريم مي

  . دارد اهميت ميزانها اين بودن

  

  معين دوره يك خالل در) نوزادان ومير مرگ شامل( ميرها و مرگ كل تعداد                                                                            

   × 100)  كلي فوت ميزان( ومير مرگ ناخالص ميزان.  الف.  3

)Gross Death Rate  (                                   ها ترخيص كل تعداد )دوره همان خالل در) نوزادان ومير مرگو ها ومير مرگ شامل   

  

  معين دوره يك در ساعت 24 از قبل مرگهاي منهاي) نوزادان مرگ ازجمله( ومير مرگ تعداد

            × 100    )بيمارستاني فوت ميزان( ومير مرگ خالص ميزان.  ب.  3

       )(Net Death Rate                                                  ها ترخيص كل تعداد )دوره همان در ساعت 24 از قبل مرگهاي منهاي) نوزادان ومرگ مرگها شامل  
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ساعت پس از ورود به مركز مراقبت بهداشتي روي  24ميزان مرگ ومير خالص با ميزان مرگ ومير ناخالص تفاوت دارد.زيرا مرگهايي كه كمتر از 

داده است را شامل نمي شود.ميزان مرگ ومير خالص به اين دليل مفيد است كه نسبت واقعي تري از مرگهاي بيماران بستري در ارتباط با 

بيمار در يك موسسه مراقبت بهداشتي خاص را بدست مي دهد.ميزان مرگ ومير خالص مثل ميزان مرگ ومير ناخالص وجود ساير  مراقبتهاي

مار عوامل خطر را كه در بروز مرگ موثرند ( مانند سن ، جنس و نژاد ) را در بر نمي گيرد.بنابراين توجه به اين نكته مهم است كه اگر يك بي

اعت فوت ميكند ، اين فوت ( مرگ) را نبايد به دليل نوع مراقبت انجام شده در مركز درماني دانست و همچنين مركز س 24پيش از  "دقيقا

ميزان مرگ ومير خالص به اين دليل محاسبه مي .  ساعت پس از پذيرش روي مي دهد ، نيست  24مسئول مرگهايي كه كمتر از  "درماني الزاما

  يفيت مراقبتهاي بهداشتي موجود در ارتباط باشد.شود كه نتيجه آن مي تواند با ك

  

  . ميشود گرفته نظر در ساعت 48 از بعد مرگهاي بيمارستاني مرگ جهاني بهداشت سازمان فرمهاي در

  

  معين دوره يك در يكسال زير كودكان يا نوزادان ومير مرگ كل تعداد                                                                          

    ×100       يكسال زير كودكان ومير مرگ.  ج.  3

  دوره درهمان) ميرآنها و مرگ ازجمله( يكسال زير كودكان و نوزاد شدگان مرخص كل تعداد                                                               

               

  معين دوره كي براي جراحي عمل از بعد روز 10 فاصله در وميرها مرگ كل تعداد                                                                         

  ×100         عمل از بعد ومير مرگ ميزان.  د.  3

  معين دوره همان در شده جراحي بيماران كل تعداد                                                     

  

  معين دوره دريك ازآن قبل و تولد حين ومير مرگ كل تعداد                                                                                                   

  ×100        )آن از قبل و تولد حين ومير مرگ( جنيني مير و مرگ ميزان.  ر.  3

  دوره همان براي) آن از قبل و تولد حين ومير مرگ شامل( تولدها كل تعداد                                                          

                                       

  معين دوره كي براي مادران مير و مرگ كل تعداد                                                                                                       

     ×100                                       مادران مير و مرگ ميزان.  ز.  3

  دوره همان در) مادران مرگ شامل( ايماني ز ترخيصهاي كل تعداد                                                                                         

  

 يا سانحه اثر بر مرگ از غير به.  حاملگي محل يا مدت به توجه بدون آن از قبتمرا و حاملگي اثر در ، دليلهر هب زن هر مرگ شامل مادران مرگ
  . حادثه
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  معين دوره كي براي بيهوشي مواد از ناشي مير و مرگ كل تعداد                                                                      

  ×100              بيهوشي از ناشي مير و مرگ ميزان.  ژ.  3

  معين دوره همان در شده داده هاي بيهوشي كل تعداد                                                               

  . شوند محاسبه ساالنه يا نياز موقع در است بهتر لذا افتد مي اتفاق نادر بصورت مادران مرگ و بيهوشي از حاصل مرگ اينكه بدليل

  

  اقامت مدت هاي شاخص.  4

 تاريخ كه درصورتي.  است ترخيص هنگام تا پذيرش زمان از بيمارستان در بيمار كي بستري روزهاي تعداد : )بستري بيمار يك( اقامت مدت

  . ميشود گرفته درنظر تمام روز يك اقامت مدت ، باشد روز يك در هردو رابيم ترخيص و پذيرش

  نوزادان از غير اشغالي روز تخت يا اقامت مدت كل                                                                                            

  )(Average Length of Stay  اقامت مدت ميانگين

  )نوزادان از غير شدگان فوت شامل( شدگان مرخص كل                                                                       

  
عني متوسط تعداد ي . متوسط مدت اقامت بيمار عبارتست از متوسط دوره اي كه هر بيمار پذيرش شده در بيمارستان بوده است ( بر حسب روز)

بيمارستانها و بخشهاي مختلف متناسب با تخصص و نوع روزهايي كه به هر بيمار بستري ارائه خدمت شده است. ميزان استاندارد اين كميت در 

و مزمن ) متغير است .اما يك سري نارسايي و عملكرد ناقص در پذيرش و در داخل بخشها و  دبيماراني كه بستري هستند ( داراي بيماري حا

ه عوامل زير اشاره نمود كه در افزايش كاذب در پاراكلينيك ها موجب افزايش بي رويه اين كميت خواهد شد، از جمله اين نارسايي ها مي توان ب

  صد اشغال تخت بيمارستان نيز موثرند:

 . آماده نبودن آزمايشات روتين بيمار قبل از پذيرش - 

 . طوالني شدن زمان ترخيص و تسويه حساب بيماران به هر دليل - 

 . طوالني شدن زمان ارسال دستورات پزشك به آزمايشگاه ها و دريافت پاسخ آنها - 

 . دم هماهنگي در تهيه امكانات و تجهيزات الزم براي موارد اعمال جراحيع - 

  . لغو شدن برنامه اتاق عمل به هر دليلي - 

 . بستري نمودن موارد بيماريهايي كه از نظر علم پزشكي قابل درمان نيستند - 
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  آماربيمارستاني دستورالعمل تكميل فرمهاي                                                  

  

زشكي با توجه به تاسيس استان البرز بعنوان سي و يكمين استان كشور، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرزنيزازدانشگاه علوم پ

واحد آمارومدارك پزشكي  تهران (ايران قبلي) منفك گرديده ومستقالً شروع به فعاليت نمود.درپي ابالغ تشكيالت جديددانشگاه باتوجه به پيش بيني

بصورت رسمي  فعاليت خودراآغاز نمود. دراولين اقدام بعد ازفعال شدن اين واحد،  1391درحوزه معاونت درمان دانشگاه ، اين واحد ازخردادماه سال 

بات ومطالبات درخصوص مسئوليت  جمع آوري ، خالصه بندي ، تجزيه وتحليل آمارواطالعات بيمارستانها وهمچنين پاسخگويي به كليه مكات

، ازمديريت آماروفناوري اطالعات دانشگاه منفك وبه اين واحد  1391آمارعملكرد وشاخصهاي اختصاصي وعملكردي حوزه درمان ، ازابتداي سال 

  محول گرديد.

يم آماري ، ثبت ناقص آماروهمچنين به دليل ايجاد نيازهاي جديد آماري ، عدم وجود فرمهاي يكسان آماري دركليه مراكز ، نبود درك يكسان ازمفاه

مه ديدگاه ودرخواست مسئولين ومديران حوزه معاونت درمان نياز به بازنگري فرمهاي جاري آماري بيمارستانها دراين واحد احساس گرديده وبرنا

  فت .بانگري فرمهاي آماري بيمارستانها وتدوين دستورالعمل تكميل فرمها دراولويت فعاليتهاي اين واحد قرارگر

  داليل بازنگري فرمهاي آماربيمارستاني :

 . ناكارآمدي فرمهاي آماري موجود به دليل عدم پوشش كامل نيازهاي آماري 

  عدم استفاده ازفرمهاي آماري يكسان توسط بيمارستانهاي دانشگاهي  وغيردانشگاهي وبه تبع آن عدم دسترسي

 به آمارهاي مورد نياز ازبيمارستانهاي غيردانشگاهي .

  عدم وجوددستورالعمل مدون و كامل براي فرمهاي آماري كه دربرگيرنده تعاريف كليه آيتم هاي آماري موجود

 درفرمها باشد .

 . گزارش برخي آمارواطالعات غيرضروري درفرمهاي موجود 

  عدم امكان تغييروبروزرساني فرمهاي موجود جهت اعمال خدمات جديد بيمارستانها ، به دليل طراحي فرمها

 . صورت غيرقابل تغييرب
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مجموعه عوامل واشكاالت فوق منجربه كاهش دقت وصحت آمارهاي عملكردي تهيه شده درمراكز گرديده واين مهم باعث 

گرديد تا واحد آمارومدارك پزشكي معاونت درمان نسبت به بازنگري فرمهاي موجود وطراحي فرمهاي جديد به همراه 

  نمايد . دستورالعمل فرمها بااهداف زيراقدام

  دسترسي به آمارواطالعات كامل ازعملكرد بيمارستانها واطمينان ازدقت وصحت آمارها . هدف اصلي :

  اهداف اختصاصي :

 . استفاده ازفرمهاي آماري يكنواخت درتمام بيمارستانهاي دانشگاهي وغيردانشگاهي 

 . ارائه دستورالعمل تكميل فرمها ومفاهيم استاندارد اماري 

  آمارهاي ضروري وحذف آمارهاي غيرضروري .دسترسي به 

 . انعطاف پذيري فرمها جهت پوشش خدمات جديد وتغييردرخدمات بيمارستاني 

  كلينيك  –امكان استفاده ازفرمهاي جديد جهت جمع اوري امارعملكرد مراكز جديد (مراكز جراحي محدود

 تخصصي دانشگاه و...)

  . آموزش مفاهيم آماربيمارستاني 

 هاي اصلي بيمارستاني ونحوه محاسبه انها .ارائه شاخص 

 ..... و 

  نكات كلي درخصوص فرم هاي آماري:

  فرم بابرنامه اكسل طراحي گرديده است . 13مجموعه فرمهاي آماري بيمارستان درقالب 

  فايل مربوطه بصورتي طراحي گرديده است كه آمارعملكرديكسال بيمارستان درقالب يك فايل ثبت وجمع آوري مي

 گردد.ونياز به كپي كردن وايجاد فايل آماري ماهيانه ندارد. 

 تفكيك فرمها براساس نوع خدمات انجام گرفته است . ،درطراحي فرمها 

   آمارعملكرد ماهيانه واحدهاي مختلف بيمارستان به عهده مسئول مسئوليت طراحي فرمهاي الزم جهت جمع آوري

 آماربيمارستان مي باشد .

  مسئول آماربيمارستان بايستي آمارعملكرد ماهيانه واحدهاي مختلف را ازنظر صحت ودقت  كنترل نمايد ودركل مسئوليت

 صحت وكامل بودن آمار ماهيانه بيمارستان به عهده مسئول آمار مي باشد.

 فرمهاي آماري دربازه زماني ماهيانه تهيه وارسال مي گردد. تمام 
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  فايل كلي آمارماهيانه هرمركز شامل تمام فرمهاي تكميل شده بايستي حداكثر تا تاريخ پانزدهم ماه بعد درقالب سي دي به

  همره مكاتبه مربوطه به صورت حضوري تحويل واحد آمارومدارك پزشكي معاونت درمان گردد.

 مديريت  "تبان مربوط به آمارماهيانه مراكز وساير آمارها واطالعات موردي درخواست شده بايستي با عنوان تمامي مكا

 انجام پذيرد. "بيمارستاني وتعالي خدمات باليني دانشگاه

  پست الكترونيكي واحد آمارومدارك پزشكي معاونت درمان دانشگاه  به آدرسamd.alborz@yahoo.com      جهت

ارسال آمارواطالعات (درمواقع ضرورت) وهمچنين جهت ارتباط با مسئولين وكارشناسان آمارومدارك پزشكي بيمارستانها 

 . فعال گرديده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                     



  
    

   آماربيمارستاني                                          گروه آمارومدارك پزشكي _ معاونت درمان _ ماني البرزبهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات

١۵ 
 

  )1امروز ) ( فرم شماره  30/7روز قبل تا  30/7( از  بخشساعت  24دستورالعمل تكميل فرم گزارش آمار 

  

.الزم به گردد تحويل مسئول آمار بيمارستان مي عملكرد روزانه هر بخش روزبعد  بصورت روزانه تكميل ميشود و منشي هاي بخشاين فرم توسط 

  ، مي توانند به دو صورت اين فرم راتكميل كنند.بستري مي نمايند  بيمارمختلف ذكر است در بخشهايي كه  مختلط هستند ودر تخصصهاي 

 . تكميل گرددك فرم جداگانه يباتوجه به آمارآن تخصص براي هر تخصص  .١

مسئول آمار با توجه به تخصص ثبت شده  دراين حالت ت شود در يك فرم كلي اسامي بيماران به همراه پزشك معالج و تخصص مربوطه ثب .٢

  آمار عملكرد هربخش را بصورت جداگانه محاسبه مي نمايد .

 .هاي موجودموجود در بيمارستان است نه بخش تخت هاي تخصصي، انواع فرمهادر اين تفكيك بخشها وثبت آمارروزانه مالك 

ارتوپدي   ،ارولوژي  ، بخش جراحي عمومي باشد اما در اين بخش تختهاي تخصصي جراحي عمومي يك : ممكن است بيمارستاني دارايمثال 

به  تخصصهر (بخش مختلط تخصصي). در اين حالت بايد و چشم قرار گرفته و متخصصين مربوطه در آن سرويس هاي الزم را ارائه دهند

 ،بيمارستان بجاي يك بخش جراحي عمومي بخشهاي جراحي عمومي بعبارت ديگر براي اين ك بخش تخصصي درنظر گرفته شود . يعنوان 

   . ارتوپدي و چشم  بصورت مجزا تعريف مي شود ، ارولوژي

وتختها ازيكديگر تفكيك نشده مشخص نباشد مختلط تخصصي  در داخل بخش موجودكه تعداد تخت رشته تخصصي  صورتيكهدر  :نكته 

هرتخصص ميتوان كردن تعداد تخت  مشخص( روي يك تخت ممكن است بيماران رشته هاي تخصصي گوناگون بستري شوند ) ، براي باشند 

  ازدو روش زير استفاده نمود . 

محاسبه تعداد بستري وتخت روز اشغالي هرتخصص درپايان هرماه وبدست آوردن تعدادتخت هرتخصص بااستفاده از نسبت _ 1

  هر تخصص به تخت روز اشغالي كل بخش . تخت روز اشغالي 

نوع تخت تخصصي موجود در آن مشخص نيست ( بخش  4كه تعداد تفكيكي  مي باشد تخت 50: بخش عمومي بيمارستاني داراي مثال 

براي هر يك  نفر و با تخت روز اشغال شده مشخص 800ارتو پدي و چشم ) . اگر آمار مراجعين به بخش برابر با  _ارولوژي  _جراحي عمومي 

  بصورت ذيل باشد:

  

تخت روز اشغال شدهتعدا بيمار نام بخش ( تخصص )

 600 300 جراحي عمومي

 200 100 ارولوژي

 450 300 ارتوپدي

 150 100 چشم

 1400 800 جمع

  عمومي :تعداد سهم هر تخت براي هر تخصص به تخت روز اشغال شده محاسبه و وارد مي شود. مثال : تعداد تخت جراحي 
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          50          1400     
      x= 22و    =            

           X           600  
     

  و جدول زير حاصل مي شود :

  

  

 نام بخش ( تخصص )

  تخت روز

 اشغال شده

  

عدد 50سهم تخت از 

 22 600 جراحي عمومي

 7 200 ارولوژي

 16 450 ارتوپدي

 5 150 چشم

 50 1400 جمع

دراين روش آمارتعداد تختهاي هرتخصص بصورت ماهيانه تغيير مي كند وارائه آمارثابت براي تختها غيرممكن است . همچنين تكميل  نكته :

  سامانه آواب دچاراشكال مي گردد. 

  تعيين تعدادتخت هرتخصص باتوجه به تعداد بستري ومتوسط بستري بيماران هرتخصص  بطور ثابت . _2

وش آمارتعداد تختهاي هرتخصص بصورت ماهيانه تغيير نمي كند وارائه آمارثابت براي تختها ممكن ميگردد . همچنين تكميل دراين ر نكته :

الزم به ذكراست باتوجه به شرايط موجود دراستان ، اين روش جهت تفكيك بخشهاي مختلط  سامانه آواب دچاراشكال نمي گردد .

رنامه ارزيابي تختهاي بيمارستانها بامراجعه كارشناسان معاونت درمان به مراكزوتبادل نظربامسئولين دربيمارستانها درنظرگفته شد ودرقالب ب

  مراكز وكارشناسان آمار،تعداد تختهاي هرمركز به تفكيك تخصص مشخص گرديد وصورتجلسه گرديد.

بستري دربخش(تخصص) جديد ،براي اين بخش درصورت افزوده شدن بخش جديد(تخصص جديد) به اينگونه بخشها ، باتوجه به تعداد نكته :

  بديهي است تعدادتختهاي سايرتخصصها باتوجه به تقسيم بندي جديدتغيير مي نمايد.تخت درنظر گرفته مي شود.

   روزانه بصورت  :آوري جمع زماني بازه

  .درتمامي فرمهاي روزانه بخشها بايستي نام بخش ، تاريخ وامضاء مسئول مربوطه ثبت گردد  

 جه به برنامه ارزيابي تختهاي بيمارستانها وتفكيك تختها باتوجه به تخصصهاي مختلف ، تعدادوعناوين بخشها جهت جمع اوري باتو

 آمارماهيانه بيمارستان بايستي درقالب صورتجلسه تنظيمي انجام پذيرد .

  رستان مي باشد.توسط منشي هاي بخشها به عهده مسئول آماربيما 1مسئوليت آموزش نحوه تكميل فرم شماره 

  



  
    

   آماربيمارستاني                                          گروه آمارومدارك پزشكي _ معاونت درمان _ ماني البرزبهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات

١٧ 
 

 :   فرم رد موجود  آماري هاي واژه  تعريف

 كه است اين توجه قابل نكته .باشد مي آن وداشتن نگهداري به مجاز دولت رسمي اجازه با بيمارستان يك كه هايي تخت تعداد :مصوب تخت

 . نيست يكي بيمارستان (licensed bed)  فعال تخت تعداد با الزاما مصوب تخت

 در و بوده پرسنلي خدماتي، پشتيباني، درماني، ، تشخيصي امكانات داراي استاندارد اساس بر كه بيمارستاني هاي تخت از تعداد :فعال تخت

 .باشند مي بيماران كردن بستري آماده واقع

 فعال تخت تعداد ، نباشند استفاده قابل ... و متخصص نداشتن تخت، خرابي مثال دليل هر به بيمارستان هاي تخت از برخي اگر 

 . بود خواهد ثابت يا مصوب تخت از كمتر

 داد خواهد نشان را ثابت هاي باتخت مساوي رقمي فعال تخت ، باشد استفاده قابل بيمارستان شده تصويب هاي تخت كليه اگر. 

 تعداد بر و كسر بخش آن تعدادتخت آمار از شود دقت بايستي ، گردد استفاده ديگري بخش تخت از ضرورت به بنا ، بخشي براي اگر 

 .گردد اضافه نظر مورد بخش تخت

 شود دقت بايستي فقط ، ديگرنيست هاي بخش از تخت كردن كم به نيازي ديگر ، شود استفاده موجود اكستراي تخت از اگر حال 

 .گرددن اضافه موردنظر بخش فعال هاي تخت تعداد به اكسترا هاي تخت تعداد

 .نمايد استفاده بستري بخشهاي در بيمارستان خدمات از و داشته اقامت بيمارستان در ساعت 6 از بيشتر كه است بيماري  :بستري بيمار

ساعت در بخش بستري حضور داشته اند و بنا به داليلي از  6منظور بيماراني است كه حداقل   :ساعت 24 از كمتر اقامت با بستري بيمار

  ساعت بخش را ترك مي كنند . 24ن و ... در مدت زماني كمتر از جمله ترخيص با ميل شخصي ، فوت ، اتمام درما

 يعني) تاريخ دريك(  است گرفته انجام دوسرشماري بين درفاصله آنان وترخيص بستري كه بيماراني فقط بيماران اين درمحاسبه:  نكته

   . شود مي درنظرگرفته روز تخت يك بيماران اين براي بنابراين. شوند مي درنظرگرفته ، اند نگرديده محاسبه ازسرشماريها درهيچكدام

ساعت ، در شاخص هاي متوسط روزهاي بستري و درصد اشغال تخت دوره اي موثر مي باشد. و  24نكته : اهميت تعداد بيماران با اقامت كمتر از 

  .% را توجيه مي نمايد100به نوعي باال بودن درصد اشغال تخت هاي باال و بيش از 

 متفاوت دردوتاريخ آنها وترخيص بستري( ، اند گرديده محاسبه ازسرشماريها دريكي وليكن بوده ساعت 24كمتراز آنها اقامت كه بيماراني : نكته

  . گردند نمي محاسبه ساعت 24كمتراز بااقامت بيماران جزء آنها براي روز تخت محاسبه دليل به)  است گرديده انجام

ساعت بارضايت شخصي بخش راترك مي  6بيماراني كه دربخش بستري گرديده وليكن بدون دريافت هرگونه اقدام درماني وبااقامت كمترازنكته : 

  نمايند ، يا به مراكز ديگر اعزام مي گردند ، نبايستي درآمارروزانه بخش گزارش گردند. 

 ترخيص و ها شده پذيرش كردن چك طريق از را روزانه رآما عمدتا بخش هاي منشي اينكه دليل به : بخش فعال تخت عدادت

 غير شده گزارش هاي تخت تعداد زمان مرور به بسياري درموارد و آورند مي دست به بخش به حضوري مراجعه بدون گاهاً و ها شده

 و ها تخت تعداد آمار صحت بار يك اي هفته حداقل بايستي ، كار اين مسئول افراد و بخش هاي منشي  .شود مي گزارش واقعي

  .نمايند كنترل را نظر مورد بخش در حاضر بيماران

 ايتداي( قبل روز صبح7/30 ساعت در موجود بستري بيماران تعداد شامل ):زمان سرشماري(ازروزقبل بستري بيمار تعداد

  .  باشد مي دربخش) سرشماري
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 مستقيم بصورت بستري و ديگر ازبيمارستانهاي انتقالي ديگر، ازبخشهاي انتقالي بيماران تعداد  :جديد شده بستري بيمار تعداد

  .  شود مي ثبت قسمت ايندر آمارگيري روز درطي

الزم به ذكراست كه منشي هاي بخشها بايستي نام بخش ونام بيمارستان مربوطه را درقسمت انتقال به بخش يابيمارستان وانتقال * 

اين قسمت درجهت كنترل دقت منش هاي بخش ازنظر ثبت نقل وانتقاالت درون ازبخش يابيمارستان ذكرنمايد. ذكرنام بخش در

  انجام آموزشها والزامات الزم دراين خصوص به عهده مسئول آمار مي باشد. .استفاده مي گرددبخشي 

  .پذيرد مي انجام مستقيم مراجعه صورت به و ديگر بيمارستان از صورت دو به فقط اورژانس بخش در پذيرش:  نكته

 بيماران منتقل شده از اورژانس تحت نظر و اتاق عمل جزء بيماران منتقل شده از بخش ديگر محاسبه نمي شود. : نكته

 ازبيمارستان شده ومرخص ديگر بيمارستانهاي به انتقالي ديگر، بخشهاي به انتقالي بيماران تعداد   : بخش از شده بيمارمرخص تعداد

  . شود مي ثبت قسمت ايندر آمارگيري روز درطي مستقيم بصورت

بايستي دقت گردد بيماراني كه ازآن بيمارستان به  بيمارستان ديگر منتقل شده اند، درقسمت مرخص شده بصورت مستقيم در نظر گرفته  

 نشود، چرا كه اين تعداد قبال در آيتم قبلي محاسبه گرديده اند.

 هر در تفكيك به اند كرده فوت بيمارستان به ورود اول ساعت 24 از بعد يا و قبل كه بيماراني تعداد شامل  :شده فوت بيمار تعداد

 دقت كه است اين مستلزم و باشد مي بااليي اهميت حائز قانوني موارد لحاظ به ستون دو اين  .گردد مي ثبت مربوطه هاي ستون از يك

 .گردد اعمال ها آن وضعيت و بيماران ورود دقيق ساعت درتكميل الزم

 مرخص كلتعداد منهاي جديد هاي شده بستري كل با قبل ازروز موجود بيماران جمع حاصل عدد اين:  موجود بستري بيمار تعداد

  .شود مي نوشته قبلروز بستري بيمار تعداد قسمت در بعد روز آمار فرم در محاسبه اين نتيجه و . باشد مي شده فوت و ازبخشها شده

 ثبت به مربوط جداول فرم، مختلف درقسمتهاي شده اعدادثبت كنترل وامكان آماري ازاشتباهات جلوگيري جهت ذكراست به الزم:  نكته

 . است شده درنظرگرفته فرم دراين موجود تفكيكهاي به باتوجه بيماران مشخصات
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  ) 2دستورالعمل تكميل فرم آمار ماهيانه درمان باليني بخش( فرم شماره 

  

  آمارعملكرد ماهيانه هربخش  طراحي گرديده است .اين فرم جهت محاسبه  

 مسئول آماربيمارستان باتوجه به فرمهاي آمار روزانه هربخش نسبت به ثبت آماردراين فرم اقدام مي نمايد .  

 ايجاد  مسئول آماربيمارستان بايستي به تعداد بخشهاي تخصصي فعال دربيمارستان فرم آمارماهيانه درمان بالينبي بخش دربرنامه اكسل

 . نمايد

  ويا (سي سي يو اطفال و سي 2و سي سي يو 1درصورتيكه دريك بيمارستان چندبخش بايك تخصص فعال مي باشند مثل (سي سي يو (

سي يو بزرگسال) ويا(داخلي مردان وداخلي زنان) و ..... بايستي مجموع عملكرد اين بخشها درقالب يك بخش كلي باتوجه به عناوين 

 درسامانه آواب وسطح بندي تختها درنظرگرفته شود.بخشهاي موجود 

 :در خصوص بخشهاي آي سي يو بايستي باتوجه به نوع  فعاليت بخش ( جنرال ، داخلي ، جراحي ، جراحي مغز و اعصاب ،  آي سي يو

 جراحي قلب باز و غيره ) بخشهاي مجزاتعريف وعملكرد هركدام به تفكيك گزارش مي گردد . 

 تان داراي چندين بخش مختلط بوده و بيماران يك تخصص درچندين بخش مختلف بستري مي گردند، بايستي مجموع  درصورتيكه بيمارس

 عملكرد آن تخصص دربخشهاي مختلف درقالب يك بخش با همان تخصص درنظرگرفته شود .

 دنن ميباشجهت درما مربوطه بيمار نيازمند به بستري شدن در بخش ، نوزادان نوزادان، منظوراز  نوزادان . 

  منظور بخش اورژانسي است كه بيمار از ابتداي ورود تا ترخيص در آنجا بستري بوده وخدمات درماني مربوطه اعم از  : اورژانسبخش

  اورژانس در اين قسمت در نظر گرفته نمي شود. "تحت نظر"است، لذا تختهاي داشته جراحي و غيره دريافت 

  درهرصورت مي بايست عناوين بخشهاي فعال دربيمارستان دقيقاًمنطبق بابرنامه آواب بوده و همچنين عملكرد بخشها درآمارماهيانه

 وسامانه آواب بايستي يكسان بوده ونبايدهيچگونه مغايرتي دراين دو گزارش وجودداشته باشد . 

 ايت جهت محاسبه فعاليت ماهيانه بخشهاي بيمارستان اطالعات ستون باتكميل اين فرم عملكرد ماهيانه هربخش مشخص گرديده ودرنه

 . (فعاليت ماهيانه بخشها) منتقل مي گردد 3جمع اين فرم به فرم شماره 

  بوده ودردستورالعمل آن فرم توضيح داده شده است . 1تعاريف واژه هاي موجوددراين فرم دقيقاً مانند فرم شماره 

 : محاسبه ودراين فرم  ،1عداد روزهاي بستري بيماران مرخص شده يافوت شده بخش درهرروز درفرم شماره باتوجه به ت تعدادروزبستري

 ثبت مي گردد.

  . : حاصل جمع ماهيانه ستون (تعدادتخت فعال) بيانگر تعداد تخت روز كل اين بخش درماه مي باشد نكته

  . وسال گزارش براي كليه بخشها الزامي مي باشدستان ، نام بخش ، ماه ر: تكميل اطالعات مربوط به نام بيما نكته

  . نمايند درج جاري ماه روز اوليندر و استخراج قبل ماه روز آخرين از را هربخش بستري بيمار تعداد نمايند دقت آمار مسئولين :  نكته            

   



  
    

   آماربيمارستاني                                          گروه آمارومدارك پزشكي _ معاونت درمان _ ماني البرزبهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات

٢٠ 
 

  )  3دستورالعمل تكميل فرم فعاليت ماهيانه بخشها ( فرم شماره 

در آخر هر ماه  2و  1با استفاده از اطالعات فرمهاي شماره  فعال دربيمارستاناطالعات اين فرم توسط مسئول آمار بيمارستان به تفكيك بخشهاي 

 . تكميل مي گردد

 : نحوه تكميل به اين صورت خواهد بود كه - 

 آمار بيمارستان ارسال مي گردد. در كليه بخشها به تفكيك و بصورت روزانه تكميل و به واحد 1الف) فرم شماره 

 و در رديف روز مربوطه درج مي گردد. 2در قسمت روزهاي ماه فرم شماره  1ب) آمارهاي مندرج در فرم شماره 

در رديف همان بخش در اين فرم قيد مي  2ج) درپايان هر ماه متوسط تخت فعال در ماه مربوطه و همچنين جمع ساير ستونهاي فرم شماره 

  گردد.

جهت سهولت دركاروجلوگيري ازاشتباه درثبت آمارها ، بهتراست مسئولين آمار عناوين تمامي بخشهاي موجود دربيمارستان رادرفرم خام  نكته :

  آمارماهيانه ثبت وذخيره نمايند.

رنانه اكسل استفاده نمود وليكن ميتوان ازامكانات فرمول نويسي درب 3به فرم شماره  2درخصوص انتقال اطالعات ازستون جمع فرم شماره  نكته :

   .بايستي اطالعات قبل ازارسال به معاونت درمان درهردوفرم كنترل گرديده وازصحت آمارهااطمينان حاصل كردد

 ( فعال شدن بخش جديد وياغيرفعال شدن يك بخش) نكته مهم : درصورت هرگونه تغيير درتعداد بخشها ، عناوين بخشها ، تعدادتختها و ......

  ذكر گردد. مموارد بصورت توضيح در پايين فر

  (برحسب تعداد روزهاي ماه) 29ا ي 30ا ي 31تقسيم بر  2جمع ستون تعداد تخت فعال فرم شماره  عبارت است از متوسط تخت فعال درماه :

ذكراست مجموع بيماران بستري الزم به . بدست مي آيد 2از جمع ستون مربوطه در فرم شماره  تعداد بيماربستري درزمان سرشماري:

  ساعت دربخش، برابر باتعداد تخت روز اشغالي بخش مي باشد. 24دربخش درزمان سرشماري وبيماران بااقامت كمتر از

يا از بخش ديگر به  واز بيمارستان ديگر مستقيماًشامل كليه بيماراني مي باشد كه در ماه موردنظر : تعداد بيمار بستري شده جديد در بخش

بيمارستان منتقل و بستري شده اند و يا جديداً به بيمارستان مراجعه و پذيرش (بستري شدن در بخش را) گرفته اند كه به تفكيك  از ين بخشا

  . بدست مي آيد 2بيمارستان از جمع ستونهاي مربوطه در فرم شماره فعال بخشهاي 

كه در ماه موردنظر از بخش به بيمارستان ديگري يا از بخش به بخش ديگر شامل كليه بيماراني مي باشد  : بخش ازتعداد بيمار مرخص شده 

  بدست مي آيد.  2منتقل شده يا كالً از بيمارستان مرخص شده اند به تفكيك بخشهاي بيمارستان از جمع ستونهاي مربوطه درفرم شماره 

وارد شده وياخارج شده ازبيمارستان نمي باشند ، بنابراين هنگام باتوجه به اينكه بيماران منتقل شده بين بخشها شامل بيماران  : مهم نكته

 از انتقالي و مستقيم مراجعه هاي ستون مجموع فقط ، جديد شده بستري بيماران كل تعداد ، بيمارستان مربوط به كل هاي شاخص اسبهمح

 ، بيمارستان از شده مرخص هاي ستون مجموع فقط ، بيمارستان شده مرخص بيماران كل تعداد و . شود مي گرفته نظر در ديگر بيمارستان

 .شوند مي گرفته نظر در شده فوت بيمار تعداد و ديگر بيمارستان به انتقالي

 يعني انتقال به يك بخش ازبخشهاي  .شود مي گرفته نظر در نيز بخشي بين انتقاالت مربوط به هربخش هاي شاخص محاسبه در

 .شدگان بخش مبدا درنظرگرفته مي شود ديگر جزو بستري شدگان اين بخش ومرخص
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٢١ 
 

 .اين موضوع درثبت فرمولهاي مربوط به محاسبه شاخصها درنظر گرفته شده است 

  نكته مهم: مسئولين آماربايد دقت داشته باشند كه جمع ستون مربوط به تعداد موارد انتقال به بخشها وانتقال ازبخشها درپايان ماه

 بايستي برابر باشد. 

ساعت اول ورود به بخش فوت كرده اند  24ساعت اول ورود يا بعد از  24شامل بيماراني ميباشد كه يا قبل از  فوت شده در بخش: تعداد بيمار 

 2ك از ستونهاي مربوطه به تفكيك بخشهاي موجود در بيمارستان قيد مي گردد و از جمع ستونهاي مربوطه در فرم شماره يكه تعداد آن در هر 

  بدست مي آيد.

ساعت بستري شده اند در افزايش شاخصهاي اشغال  24با توجه به اينكه تعداد افرادي كه كمتر از ساعت:  24تعداد بيمار با اقامت كمتر از  - 

     . %)درنظر گرفته شده است100تخت موثر مي باشند اين ستون جهت توجيه باال بودن شاخص ها (خصوصاً اشغال بيش از 

   ) از حاصل ضرب (متوسط تخت فعال بخش در ماه ) در (تعدادروزهاي همان ماهعبارت است تخت روز كل : 

ساعت  24درزمان سرشماري + تعداد بيماران بااقامت كمتر از تعداد بيمار بستري( جمع ستونحاصل ز عبارت است ا تخت روز اشغالي:

   به تفكيك هر بخش بدست مي آيد.كه  2فرم شماره  دربخش)

     . الزامي مي باشددراين فرم ستان ، ماه وسال گزارش رتكميل اطالعات مربوط به نام بيما نكته :
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٢٢ 
 

  

  )4دستورالعمل تكميل فرم فعاليت ساليانه بخش (فرم شماره 

  ، اين فرم درجهت دسترسي به آمارعملكرد وشاخصهاي مربوط به هربخش تخصصي دربازه هاي مختلف زماني (فصلي ، شش ماهه

 . رنظر گرفته شده استدساليانه ) 

   ي منتقل م ( قسمت مربوط به همان ماه ) به اين فرم 3اطالعات مربوط به عملكرد ماهيانه هربخش درپايان هرماه عيناً ازفرم شماره

 . گردد

 اين فرم جهت ثبت آمارهر بخش به مدت يكسال درنظر گرفته شده است  

 الزامي مي باشددراين فرم وسال گزارش نام بخش  ستان ،رتكميل اطالعات مربوط به نام بيما .   

  

  

  

  )5(فرم شماره  مارستانيدستورالعمل تكميل فرم فعاليت ساليانه ب

  

  دربازه هاي مختلف زماني (فصلي ، شش ماهه ، ساليانه  بيمارستان كل وشاخصهاي مربوط بهاين فرم درجهت دسترسي به آمارعملكرد

 . رنظر گرفته شده استد) 

   قسمت مربوط به همان به اين فرم  3فرم شماره ستون جمع درپايان هرماه عيناً از كل بيمارستاناطالعات مربوط به عملكرد ماهيانه)

 . منتقل مي گرددماه ) 

  به مدت يكسال درنظر گرفته شده است كلي بيمارستانجهت ثبت آماراين فرم  

 الزامي مي باشددراين فرم سال گزارش  و ستانرتكميل اطالعات مربوط به نام بيما .   
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  )6دستورالعمل تكميل فرم مراجعين سرپايي ( درمانگاه ،كلينيك ، پلي كلينيك )(فرم شماره 

ملكرد ماهيانه مراجعين سرپايي به بيمارستان در كليه قسمتهاي بيمارستان اعم از درمانگاه ، كلينيك و پلي اين فرم درجهت ثبت وگزارش آمارع

 كلينيك كه مراجعه سرپايي دارند درنظرگرفته شده است .

، پلي  ، كلينيك مختص آمار مراجعين عادي درمانگاه ان ،و پيراپزشك (درتخصصهاي مختلف) متخصص انمربوط به مراجعين به پزشك آمار: نكته

  . نميباشد نس ويزيت مي شوند)ژا(كه دربخش اور كلينيك بوده و شامل آمار بيماران اورژانس

درخصوص پزشكان متخصصي كه به هردليلي درواحد اورژانس بيمارستان مستقرمي باشند ودراين واحد بيماران راويزيت مي نكته : 

تانهاي باهنر ، كمالي ،و....) ، عملكرد اين پزشكان دراين فرم درقسمت تخصص مربوطه درنظرگرفته مي شود. ضمناٌ درصورتيكه نمايند(بيمارس

نيز درنظر گرفته مي  9كليه مراجعين به اين پزشكان متخصص بيماراورژانس باشند، عملكرد آنها در قسمت مراجعين به اورژانس درفرم شماره 

  شود. 

اين پزشكان دربخش اورژانس بيمارستان مستقرمي باشند ، منظورازتعداد ويزيت پزشك عمدتاً : درخصوص پزشكان عمومي باتوجه به اينكه نكته 

الزم به ذكراست عملكرد پزشكان عمومي مستقردرواحد  مي باشد. (اورژانس ودرمانگاه) عمومي ، تعدادكل ويزيت انجام شده توسط اين پزشكان

  نيز درنظر گرفته مي شود. 9قسمت مراجعين به اورژانس درفرم شماره  اورژانس ، در

 ويزيت به اقدام ماه درطي كلينيك پلي و كلينيك ، درمانگاه در كه باشد مي يپزشكان تعدادمنظور  (متخصص): پزشك تعداد

  .اند بيمارنموده

در صورت آموزشي بودن  .ضمناٌبيمارستان است  و درمانگاه منظور تعداد پزشك عمومي مستقر در واحد اورژانس : تعداد پزشك عمومي

 . بيمارستان تعداد رزيدنت مستقر در واحد اورژانس را نيز شامل مي شود

در صورتي كه رزيدنت بيمارستاني در يك كلينيك تخصصي بيمار را ويزيت نمايد بايد در محاسبه تعداد متخصصين آن كلينيك محاسبه 

 گردد.

تعداد شيفتهاي فعاليت پزشك را بيان ميكند. در محاسبه روز كاركرد شيفت صبح  و عصر و شب هر كدام يك روزكاركرد  : روزكاركرد

 روز كاركرد محاسبه گردد. 3بودن يك پزشك بايد براي وي ساعته  24محاسبه مي گردد. در صورت 

  صص جديد به كليلنيك هاي بيمارستان، تخصص جديد درصورت اضافه شدن تخليست كلينيكهاي داخلي وجراحي تفكيك گرديده است و

 . به انتهاي ليست اضافه شود

 .گردد مي قيد مربوطه دررديف كه پزشك تخصص نوع تفكيك به پزشك به كننده مراجعه بيماران تعداد  :مراجعين تعداد

  . ها آن همه به كننده مراجعه تعداد بامجموع است برابر مراجعين تعداد ، ندباش داشته فعاليت پزشك چندين تخصص، يك در درصورتيكه

  .  باشد مي بيمارستان اطالعات سيستم از استخراج قابل ، وتاريخ تخصص ، پزشك نام به باتوجه پزشكان توسط گرفته انجام ويزيت تعداد

 . باشد مي ها آن فعاليت رشته حسب بر واحدها از يك درهر مستقر پيراپزشكان تعدادمنظور :پيراپزشك تعداد
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٢۴ 
 

 .گردد مي قيد مربوطه رديف در كه فعاليت رشته نوع تفكيك به پيراپزشكان به كننده مراجعه بيماران تعداد :پيراپزشك به مراجعين عدادت

  .ها آن همه به كننده مراجعه تعداد مجموع با است برابر مراجعين تعداد ، باشيم داشته پيراپزشك چندين تخصص، يك در اگر كه معني اين به

 مي بيمارستان اطالعات سيستم از استخراج قابل ، وتاريخ فعاليت رشته ، پيراپزشك نام به باتوجه  پيراپزشكان به كننده مرجعه بيماران تعداد

   . باشد

 افزودن جهت جداولي حال بااين.  شود داده پوشش استان تخصصهاي موجوددربيمارستانهاي كليه است گرديده سعي فرم دراين 

 است شده درنظرگرفته ، گردد مي فعال دربيمارستان كه كلينيكي جديد تخصصهاي

 الزامي مي باشددراين فرم سال گزارش  و، ماه  ستانرتكميل اطالعات مربوط به نام بيما .  
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٢۵ 
 

  ) 7جعين پاراكلينيك ( فرم شمارهادستورالعمل تكميل فرم مر

  درنظرگرفته شده است .بخشهاي پاراكلينيك بيمارستان به كليه وبستري اين فرم درجهت ثبت وگزارش آمارعملكرد ماهيانه مراجعين سرپايي 

  .شود مي ارائه سرپايي مراجعين و يبستر بيماران براي ستانبيمار در كه است پاراكلينيكي هاي فعاليت نوع منظور : خدمت نوع

 گردد ذكر نيز مصرفي هاي كليشه تعداد ، مراجعين تعداد بر عالوه بايستي راديولوژيبا درارتباط.   

 گردد قيد نيز آزمايش تعدادموارد ، مراجعين تعداد بر عالوه بايستي پاتولوژي و آزمايشگاه به مربوط هاي قسمت  با درارتباط. 

 بخش به خدمات اين گرفتن جهت روتين طور به كه افرادي  ...و درماني شيمي ، دياليز ، تاالسمي ، هموفيلي مانند خدماتي براي 

 .شود مي گرفته درنظر شان مراجعين )دفعات( جلسات تعداد ، نمايند مي مراجعه بيمارستان درمانگاه از مربوطه

 گردد مي ثبت مربوطه درقسمت كه باشد موردنيازمي نيز بيمار تعداد ، درماني شيمي ، دياليز ، تاالسمي ، هموفيلي باقسمت درارتباط . 

 به مربوط محل در بايستي تعدادشان ، شوند مي منتقل فوق هاي سرويس گرفتن براي بيمارستان هاي بخش از كه بستري بيماران 

 .گردد ثبت بستري

  شود. ش كليه خدمات انجام شده به تفكيك سرپايي و بستري گزار 

  ERCP=Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography  بيمار يك آندوسكوپ را (كه لوله اي انعطاف پذير، دراز و

چراغ دار است و به يك كامپيوتر و نمايشگر تلويزيوني متصل است) فرو مي دهد. پزشك آندوسكوپ را به معده و سپس به درون روده 

وقت مجاري دستگاه صفراوي را رنگي مي نمايد. اي آر سي پي هدايت مي كند. سپس ماده رنگي خاصي را تزريق مي نمايد كه به طور م

 براي مشخص كردن محل و برداشتن سنگها از مجاري استفاده مي شود.

 خدمات افزودن جهت جداولي حال بااين.  شود داده پوشش استان دربيمارستانهاي جاري خدمات كليه است گرديده سعي فرم دراين 

 . است شده درنظرگرفته ، گردد مي فعال دربيمارستان كه پاراكلينيكي جديد

 . تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال گزارش دراين فرم الزامي مي باشد 
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٢۶ 
 

  )  8( فرم شماره ، تختهاي ستاره دار و ...مواليد  ، زايمان و دستورالعمل تكميل فرم آمار عملكرد جراحي

بيمارستان درحوزه هاي جراحي ، زايمان ومواليد ، تختهاي ستاره دار ، بيمه شدگان واتباع اين فرم درجهت ثبت وگزارش آمارعملكرد ماهيانه 

  درنظرگرفته شده است .خارجي 

  .  است شده گرفته درنظر جدول دو جراحي آمارعملكرد ثبت جهت : جراحي)  الف

 سرپايي( دوتفكيك به) وسرپايي بستري عمل هاي اتاق كليه(  دربيمارستان شده انجام هاي جراحي كل تعداد : اول درجدول 

  .  گردد مي ثبت) واورژانس عادي( و)  وبستري

 علت به يا شده ديده موارد دربيشتر كه چرا ، بنمايند فرم اين در موجود جراحي اعمال انواع تفكيك در را الزم دقت بايستي آمار مسئولين

 .شوند مي گزارش اشتباه به و بوده ادغام يكديگر با آمارها ، توجهي بي يا و ها آيتم اين تعريف از صحيح درك نداشتن

 .شوند مي انجام عمل اتاق در قبلي وقت تعيين اب عمدتاً و فوريت وجود بدون  كه شود مي اطالق جراحي اعمال به  :عادي جراحي اعمال  

 و اند بوده اورژانس بخش از انتقالي اورژانسي صورت به كه بيماراني از اعم . است اورژانسي جراحي اعمال منظور  : اورژانس جراحي اعمال  

  .اند گرفته قرار جراحي عمل تحت ، عمل اتاق رد اورژانس بيمار عنوان تحت پزشك تشخيص به كه بيماراني يا

 ساعت چند ظرف حداكثر جراحي ازانجام پس بيمار و بوده موضعي حسي بي با و بيهوشي بدون كه جراحي اعمال : سرپايي جراحي اعمال

  ) . گيرد انجام عمل ويادرسايراتاقهاي سرپايي عمل دراتاق است ممكن اعمال اين( .بشود مركز ترك به قادر

  . باشد بستري دربيمارستان بايستي جراحي ازانجام پس بيمار و بوده بيهوشي با معموالً كه جراحي اعمال : بستري جراحي اعمال

 جراحي اعمال تعداد جدول دراين . گردد مي ثبت مختلف تخصصهاي تفكيك به شده انجام جراحي اعمال تعداد:   دوم درجدول 

  . گردد مي ثبت نيز) گيرد مي انجام اورژانس سرپايي عمل دراتاق غالباً كه( عمومي پزشك توسط شده انجام

  .  باشد برابر بايكديگر بايستي جراحي اعمال به مربوط جدول دو اين جمع حاصل : نكته

.  گردد مي ثبت درجدول موجود تفكيكهاي به باتوجه ومير مرگ و مواليد ، زايمان تعداد به آمارمربوط جدول دراين:  ومواليد زايمان)  ب

  . گردد مي ثبت جدول درانتهاي وغيرافغاني افغاني تفكيك به خارجي اتباع متولدين همچنين

 و اورژانسي غير و اورژانسي هاي سزارين  تفكيك به شده انجام سزارين  تعداد به مربوط آمار،  جدول درانتهاي موضوع اهميت دليل به 

تعداد  به مربوط درجداول اعمال اين ذكراست به الزم.  گردد مي ثبت دربيمارستان شده انجام ووازكتومي ال تي تعداد همچنين

  . اند شده نيزدرنظرگرفته جراحي اعمال

  . گردد مي وارد جداگانه خود، به مخصوص ستون در و شود نمي محسوب جراحي اعمال جز طبيعي زايمان : نكته

  تخت :آمارتعداد ج ) 

به تفكيك  همچنين سايرتختهاي هزينه بربيمارستان و دراين جدول تعداد تختهاي فعال موجود دربخشهاي ستاره دار مختلف بيمارستان

 عمل اصلي واورژانس بيمارستان ثبت مي گردد. هايدرانتهاي جدول تعداد اتاق نوع تخت ثبت مي گردد .
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٢٧ 
 

 : تا بيماران را  مي باشد ، تحت نظر  بيمارستان موجود تعداد تختهايي كه در بخش اورژانس  تعداد تختهاي تحت نظر اورژانس

بيمار پرونده بستري تشكيل نشده است و بيمار براي د هنوز براي ر. در اين گونه موا براي چند ساعت يا مدتي تحت نظر قرار دهند

 . ن يا اين قبيل كارها تحت نظر قرار مي گيردژساعت ) براي سرم تراپي ، درمان بوسيله اكسي 6چند ساعت محدود ( كمتر از 

 :ه هاي دياليز است دقت كنيد كه ممكن است بعضي از دستگا تعداد دستگاه فعال در سطح بيمارستانمنظور  تعداد تخت دياليز

ممكن است در بخش دياليز دستگاه موجود باشد اما  "ضمنا . در بخشهاي مختلف پراكنده باشند كه بايد در آمار مربوطه وارد شوند

مي باشد . مثال اگر بيمارستاني فعال در اين حالت مالك تعداد تخت همان تعداد دستگاه  . دستگاه هاي رزرو "مثال تخت نداشته باشد

تخت گزارش  12دستگاه فعال و مورد بهره برداري است ، بايد تعداد تخت دياليز 12تخت مصوب  دياليز مي باشدو  عدد  15داراي 

مثال ديگر : چنانچه دستگاه دياليز در بخشي ديگر مثل بخش داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد بايد در اين آمار محاسبه مي  . شود

 شود.

 : خت هايي كه براي ارائه سرويس هاي انتقال خون به بيماران تاالسمي در نظر گرفته شده استتعداد ت تخت هاي تاالسمي . 

 : ( كات نوزاد ) منظور تعداد تختهايي است كه نوزاد سالم تا زمان ترخيص مادر از بيمارستان در آن و در كنار مادر  تخت نوزاد سالم

  . قرار دارد

 : بيمارستان ( يعني اطاق عملهاي سرپايي يا  عمل اصلي در اطاق عمل يا اطاق هايتعداد تخت موجود  تعداد تخت اتاق عمل

 اورژانس مد نظر نيست )  كه در حال حاضر فعال بوده و بر روي آن بيمار مورد عمل جراحي قرار مي گيرد.

 : ورت مي گيرد.بر روي آن ص زايمان طبيعيمنظور تعداد تخت فعالي است كه در اطاق زايمان ،  تعداد تخت زايمان 

 : تختهاي موجود در اطاق عمل اورژانس ( در صورتي كه در بيمارستان چنين تختهايي وجود  دتعدا تعدادتخت اطاق عمل اورژانس

صورت مي گيرد.( تختهاي موجود در بخش اورژانس كه  پزشكانداشته باشد ) بيمارستان كه بر روي آن جراحي اورژانس با حضور 

اعمالي مثل پانسمان ، بخيه زدن و . . . توسط بهياران و يا پرستاران بر روي آنها صورت مي گيرد بعنوان تخت اورژانس محسوب نمي 

 . شوند)

 : اردتعداد تختهاي فعالي كه در بخش هاي مربوطه وجود د تعداد تخت ليبر( درد) و پست پارتوم . 

 : ( ژنيكولوژي ) تختهاي مخصوص معاينه زنان ( غير باردار و باردار ) تخت مامايي . 

 :چنانچه به داليل مختلف به  ، موقتا براي استفاده در بيمارستان فراهم مي گردد تختي است كه هنگام افزايش بيماران تخت اكسترا .

 . نمي آيدبه حساب  ، اين تخت جزء تخت هاي فعال يك بخش تخت موقت اضافه شود

  د) بيمه شدگان :

 . دراين جدول تعداد بيماران مرخص شده ازبيمارستان به تفكيك نوع بيمه درماني جهت محاسبه هزينه بيمار ثبت مي گردد

 .نمايد وارد فرم در بيمه نوع تفكيك به و دريافت حسابداري واحد از را شدگان بستري اي بيمه موارد تعداد آمار بايستي آمار مسئول

 در اي بيمه موارد باقي و مربوطه هاي رديف در مسلح ونيروهاي ارتش و امداد كميته درماني، خدمات اجتماعي، تامين هاي بيمه

 .شوند مي ثبت ساير، رديف
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٢٨ 
 

  ه) مراجعين اتباع خارجي :

  ثبت مي گردد . دراين جدول تعداد مراجعين غيرايراني به دوتفكيك افغاني وغيرافغاني وهمچنين سرپايي وبستري

منظور ازمراجعين تعدادكل مراجعين سرپايي و بستري مي باشد . جهت دسترسي به آمارمراجعين اتباع خارجي ضروريست درواحد 

  پذيرش ، درهنگام پذيرش بيمار ، قسمت مربوط به مليت بيمار بادقت ثبت گردد .

  را ازواحدهاي مربوطه جمع آوري وعملكرد ماهيانه دراين فرم مسئول آماربيمارستان مي بايست اطالعات قسمتهاي مختلف اين فرم

 ثبت گردد . 

 . تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال گزارش دراين فرم الزامي مي باشد  
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٢٩ 
 

  )9دستورالعمل تكميل فرم عملكرد و شاخصهاي اولويت دار اورژانس (فرم شماره 

  آمارعملكرد بخش اورژانس تحت نظر وهمچنين شاخصهاي اولويت دار اورژانس درقالب دو جدول طراحي گرديده است . اين فرم جهت ثبت وگزارش

  دراين جدول تعداد مراجعين وخدمات ارائه شده توسط بخش اورژانس باتوجه به عناوين مشخص شده درجدول ثبت مي گردد . عملكرد اورژانس :

ادي است كه در طول يك ماه به اورژانس بيمارستان مراجعه كرده يا آورده شده اند، اعم از اينكه در كليه افر : اورژانس مراجعين تعداد

  كرده باشند .مراجعه  درماني ريگيپ جهت اي ماريب بعنوان ممكن اورژانس واحد به مراجعين   . خير تحت نظرقرار بگيرند يا اورژانس

  . ز جزء اين آمار محاسبه مي شوديبه اورژانس مرده اعالم شده اند ن موارديكه در هنگام آورده شدن

پس از ويزيت اوليه توسط پزشك ، براي انجام  بيماراني است كه بيماران تحت نظر( بستري موقت ) منظوراز   :نظر تحت بيماران تعداد 

ساعت در واحد اورژانس براي آنان  6و بطور عمده كمتر از بوده  كوتاهمدت اقدامات تشخيصي و درماني نياز به اقامت در اورژانس دارندكه اين 

ساعت  12ساعت نيز باشد اما بطور استاندارد نبايد بيش از  6. هرچند ممكن است توقف در تخت هاي تحت نظر بيشتر از  خدمت ارائه مي گردد

  .  بطول بينجامد

  .شوند بستري تخصصي بخش يك در است ضروري ،مورد برحسب كه بيماراني تعداد : بخش به انتقال

كليه بيماراني است كه در طول يك ماه به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كنند و از اورژانس  تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ويژه :

  مي گردند.و هر نوع بخش مراقبت ويژه ديگر) منتقل  ICU ،CCU ،NICU ،PICUبخش هاي ويژه همان بيمارستان (اعم از ز به يكي ا

   .گردند مي منتقل عمل اتاق به عمل جهت اورژانس بخش از كه است بيماراني تعداد منظور  :عمل اتاق به انتقال

 كه اند شده آورده 115 اورژانس توسط كه هستند تعدادي اند، شده پذيرش اورژانس در كه بيماراني كل تعداد از 115:  از پذيرش تعداد 

  .گردد مي ثبت قسمت اين در

  بيماراني كه توسط آمبوالنس هاي خصوصي و يا آمبوالنس هاي متعلق به مراكز درماني و ... به اورژانس آورده مي شوند، در اين آمار

 . دنسبه نمي شومحا

تعداد بيماراني است كه در طول يك ماه از بيمارستان هاي ديگر جهت ادامه درمان به اورژانس اعزام  تعداد بيماران ارجاع شده از ساير مراكز:

 شده اند (اعم از با هماهنگي يا بدون هماهنگي).

 در بر نمي گيرد،  اين آمار بيماراني را كه از يك مركز درماني ديگر با رضايت شخصي خارج شده و به اورژانس مراجعه مي كنند . 

از مركز فرم ارجاع اكه اين موارد به عنوان پذيرش جديد به مركز محاسبه مي گردند. به عبارتي شامل مواردي است كه بيمار با چر

  . درماني ديگر به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كند

  ا ساير مراكزي كه تحت عنوان بيمارستان تلقي نمي گردند، پذيرش شوند، در اين آمار يچنانچه بيماراني از مراكز بهداشتي درماني

 .محاسبه نمي گردد

در هنگام آورده شدن به  كليه بيماران مراجعه كننده در طول يك ماه به بخش اورژانس است كه تعداد موارد فوتي در هنگام مراجعه :

  .صورت نمي گيرداورژانس عاليم مرگ قطعي را دارا مي باشند و هيچ اقدام درماني براي آنها 
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  باتوجه به اينكه بيمارستانها جهت اطمينان ازانجام خدمات موردنيازبيمار وانجام وظايف قانوني خود، براي كليه بيماراني كه عالئم

، ملزم به انجام عمليات احياء مي باشند ، وازآنجايي كه تعدادي ازاين بيماران ممكن است درهنگام حياتي آنها درمعرض خطرمي باشد

، بخش اورژانس بايستي اين بيماران راازسايربيماران  مراجعه فاقد عالئم حياتي باشند ولي بايد عمليات احياء برروي آنها انجام پذيرد

  تفكيك نموده وبه عنوان فوتي هنگام مراجعه گزارش نمايد.

كليه بيماراني است كه در طول يك ماه به اورژانس بيمارستان مراجعه كرده اند ولي در هر مرحله اي  تعداد موارد ترك با رضايت شخصي :

 .اورژانس را ترك كنند ، عليرغم توصيه پزشكي  ، ژانسبعد از ويزيت شدن توسط پزشك اور

 و يا مواردي كه پس از انتقال  ، اورژانس را ترك مي كنند بديهي است اين تعريف موارديكه بيماران قبل از ويزيت شدن توسط پزشك

  .در بر نمي گيرد وبيمارستان راترك مي كنند ، بيمار به بخش هاي ديگر بيمارستان رضايت شخصي داده

كليه بيماراني است كه در طول يك ماه به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كنند و پس از اقدامات اوليه  : به مراكزديگر تعداد بيماران اعزامي

  جهت ادامه درمان و بستري (در بخش هاي عادي يا ويژه) به ساير مراكز اعزام مي گردند.

  ،شامل نمي شوداين تعريف مواردي كه بيمار با رضايت شخصي اورژانس را براي مراجعه به مركز درماني ديگري ترك مي كند.  

  ،در بر نمي گيرداين تعريف همچنين مواردي را كه بيمار براي انجام مشاوره هاي تخصصي به مراكز ديگر ارجاع و بازگردانده مي شود. 

كليه بيماراني است كه در طول يك ماه به اورژانس مراجعه مي كنند و بعد از مراجعه به اورژانس در بخش  شده دراورژانس : تعداد فوت

  . اورژانس فوت مي كنند

  اورژانس به اتاق عمل منتقل مي شوند و در اتاق عمل فوت بعد از مراجعه به اورژانس، از  شامل بيماراني مي شود كهاين آمار همچنين

  . مي كنند

  اينكه براي اين بيماران  باوجود(است اين آمار مواردي را كه بيمار در بدو مراجعه به اورژانس دچار عاليم مرگ قطعي بوده استبديهي

، و نيز مواردي را كه بيمار از اورژانس به يكي از بخش هاي عادي يا ويژه همان مركز يا ساير مراكز  عمليات احياء صورت گرفته است)

 . در بر نمي گيرداعزام شده و در آنجا فوت نموده است، 

نداشته باشند و و بستري بعد از عمل  اعمال سرپايي شامل تعداد جراحيهاي كوچك و اعمالي است كه نياز به بيهوشي  تعداد اعمال سرپايي :

 جزء اين آمار محاسبه مي گردند. بخيه ها. شايان ذكر است كه  بيمار پس از انجام جراحي حداكثر ظرف چند ساعت قادر به ترك مركز باشد

 . منظور تعداد اعضاء گچ گرفته شده مي باشد : گچ گيريتعداد

  مي باشد .تعداد تزريقات انجام شده  : تزريقاتتعداد

 .  تعداد موارد پانسمان انجام شده مد نظر مي باشند : پانسمانتعداد
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  شاخصهاي اولويت دار اورژانس : 

دراين جدول براي نوشتن فرمول   .شاخص) 5(اين جدول جهت دسترسي ماهيانه به شاخصهاي اولويت دار اورژانش درنظرگرفته شده است 

به صورت كسر، سطر دوم مربوط به مخرج كسر وسطرسوم مربوط به هرشاخص سه سطردرنظرگرفته شده است كه  شامل سطراول مربوط 

  اعداد مربوط به هرشاخص بعدازانجام محاسبات الزم درمحل مربوطه ثبت مي گردد .نتيجه شاخص مي باشد .

ل ئوشده به مستاييد  تهيه شده و داده هاي مورد نياز در قسمت شاخص هاي بخش اورژانس بايد توسط سوپروايزر اورژانس بصورت ماهيانه

دستورالعمل مربوط به شاخصهاي اولويت دار اورژانس قبالً به واحدهاي اورژانس ابالغ گرديده است همچنين . (  آماربيمارستان ارايه گردد

دستور العمل استخراج اطالعات مربوط به شاخصهاي برگزارگرديده است .ضمناً  سوپروايزر اورژانس كالس آموزشي دراين خصوص براي

  . ژانس در وب سايت دانشگاه قابل مشاهده است)اور

  ميانگين مدت زمان ترياژ  - 1

  ميانگين مدت زمان بين ترياژ اوليه پرستار و ويزيت اوليه پزشك بر اساس سطح ترياژ بيمار . تعريف شاخص :

 "براساس روش ترياژي كه در هر بيمارستان مورد استفاده قرار ميگيرد ، اين سطوح ممكن است متفاوت باشد . معموال تعريف سطوح اورژانس :

ترياژ از وخامت حال بيمار كاسته  5ترياژ نشان دهنده وضعيت اورژانسي بيمار است و با رفتن به سطح  1سطوح ترياژ به اين ترتيب است كه سطح 

  . ضعيت مناسبتري نسبت به سطوح قبل مي باشدمي شود و بيمار داراي و

  مجموع مدت زمان ترياژ بيماران يك سطح ترياژ ( سطح يك ، دو ، سه ، چها يا پنج )                                             

  فرمول كلي شاخص : 

  تعداد كل بيماران همان سطح ترياژ                                                                    

  محاسبه مي شود.  ي و بستري موقتيسرپااست . اين شاخص براي تمام بيماران از جمله بيماران  دقيقهواحد اندازه گيري اين شاخص

ياژ را پر مي كند و آن را منبع جمع آوري داده ها ، پرونده بيمار و برگه ترياژ است و زمان ترياژ پرستار از روي زماني كه پرستار برگه تر

ت پزشكي كه در پرونده بيمار است محاسبه مي ويزيامضا مي كند ، مشخص مي شود و زمان ويزيت پزشك نيز از روي ساعت اولين 

  . شود.الزم است برگه ترياژ به پرونده تمام بيماران الصاق باشد و اين شامل بيماران سرپايي و بستري مي باشد

  ساعت  6عيين تكليف شده ظرف مدت درصد بيماران ت -  2

ساعت تعيين تكليف شده اند به كل بيماران  6نسبت بيماراني كه در بخش اورژانس بستري موقت شده اند و ظرف مدت  تعريف شاخص :

  بستري موقت در بخش اورژانس در يك دوره معين . 
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منظور بيماري است كه پس از ويزيت اوليه توسط پزشك ، براي انجام اقدامات تشخيصي و درماني نياز به  تعريف بيماران بستري موقت :

به عبارت ديگر ، كليه بيماران بجز مواردي كه كه پزشك اورژانس بالفاصله بعد از ويزيت اوليه ، با يا بدون دستور داروئي  . اقامت در اورژانس دارد

  ء بيماران بستري موقت محسوب مي شوند.آنها را ترخيص مي كند ، جز

  منظور از تعيين تكليف بيمار ، مشخص شدن وضعيت بيمار توسط پزشك اورژانس به صورت  تعريف بيماران تعيين تكليف شده :

 دستور مرخص شدن از بخش اورژانس بعد از انجام اقدام تشخيصي و درماني الزم توسط پزشك اورژانس . .١

 ار به يك سرويس درماني مشخص جهت بستري توسط پزشك اورژانس .دستور انتقال قطعي بيم .٢

 دستور اعزام به ساير بيمارستانها توسط پزشك اورژانس . .٣

 مرگ  .۴

 : بيماران  پرونده در پزشك اورژانساست كه توسط  دستوري مبناي محاسبه زمان تعيين تكليف بيمار در اين شاخص ، نكته مهم

  . بستري موقت ثبت مي شود

) است كه همان صدور دستوربستري موقت مي order(  اولين دستور پزشكساعت ،  6مبناي ابتداي زمان  ساعت : 6ظرف مدت تعريف 

دستور ترخيص بيمار باشد. اين دستور توسط پزشك در پرونده بيمار درج مي شود و بايد از پرونده بيمار استخراج شود و مبناي انتهاي زمان نيز 

  بيمار است .  پرونده ژانس است ، كه قابل استخراج ازاز بخش اور توسط پزشك

  100× ساعت در اورژانس در يك دوره زماني   6تعداد بيماران بستري موقت تعيين تكليف شده زير                                            

  فرمول شاخص :  

  تعداد كل بيماران بستري موقت در اورژانس در همان دوره زماني                                                             

 .بديهي است بيماران سرپايي در اين آمار منظور نمي گردند  

  واحد اندازه گيري شاخص  درصد مي باشد. منبع جمع آوري داده تا زماني كه پرونده بيمار بصورت الكترونيك در نيامده ، پرونده

كه در اورژانس  دفتري وجود دارد كه موارد مورد نياز براي محاسبه شاخص ( دستور تشكيل پرونده كاغذي بيمار است و در صورتي 

بستري موقت و دستور ترخيص از بخش اورژانس توسط پزشك مسئول ) در آن ثبت مي شود ، منشي مي تواند اين موارد را يادداشت 

ر ترخيص و ثبت منشي تاخير زماني اتفاق نيافتد تا آمار قابل اعتماد  و و استخراج كند  كه البته الزم است بين تشكيل پرونده و دستو

  قياس باشد.

   ساعت 12درصد بيماران بستري موقت خارج شده از اورژانس ظرف مدت  -  3

شك ساعت از بدو ورود ، عالوه بر تعيين تكليف از سوي پز 12منظور نسبت بستري موقت در اورژانس است كه ظرف مدت  تعريف شاخص :

  اورژانس ، از بخش اورژانس بصورت فيزيكي خارج شده اند به كل بيماران مراجعه كننده بستري موقت اورژانس در يك دوره زماني معين .
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بجز رضايت شخصي و ترك منظور از خروج بيماران ، ترك فيزيكي بخش اورژانس به هر دليلي  تعريف بيماران خارج شده از اورژانس :

اين بيماران افرادي را شامل مي شوند كه اوال از نظر نوع بستري از نظر پزشك اورژانس بستري موقت تشخيص داده مي . بدون اطالع است

توسط پزشك اورژانس تعيين تكليف شده و  "ساعت اقدامات درماني الزم برايشان انجام شده است .ثالثا 12ظرف مدت كمتر از  "شوند ، ثانيا

اورژانس را به صورت فيزيكي ترك كرده اند يعني يا به خانه رفته اند يا  "در پرونده ايشان ثبت شده است و رابعادستور ترخيص از بخش اورژانس 

بديهي است به منظور مخدوش نشدن اطالعات ،  . به يكي از بخشهاي همان بيمارستان منتقل شده  و يا به بيمارستان ديگر اعزام شئپده اند

  اطالع بايد از اين آمار حذف شود.موارد رضايت شخصي و ترك بدون 

  100× ساعت در يك دوره زماني  12بيماران بستري موقت تعيين تكليف شده خارج شده از بخش اورژانس زير  تعداد                                  

  فرمول شاخص : 

  ن بستري موقت در اورژانس در طول همان دوره زماني تعداد كل بيمارا                                                            

  

 .بديهي است بيماران سرپايي در اين آمار منظور نمي گردد  

از بخش  تعيين تكليف شدن بيمار و دستور ترخيص بيمارتفاوت اين شاخص باشاخص قبلي در اينست كه شاخص اول مربوط به نكته مهم : 

  مي باشد.  خروج فيزيكي بيمار از بخش اورژانستوسط پزشك اورژانس است و شاخص دوم مربوط به 

 منبع جمع آوري داده پرونده بيمار است و در صورتي كه در اورژانس  دفتري وجود دارد  . واحد اندازه گيري شاخص درصد مي باشد

ل پرونده بستري موقت و دستور ترخيص از بخش اورژانس توسط پزشك كه موارد مورد نياز براي محاسبه شاخص ( دستور تشكي

) در آن ثبت مي شود ، منشي مي تواند اين موارد را يادداشت و استخراج كند  كه البته الزم است بين  و خروج بيمارازاورژانس مسئول

. البته براي ثبت خروج  قابل اعتماد  و قياس باشد تشكيل پرونده و خروج فيزيكي بيمار و ثبت منشي تاخير زماني اتفاق نيافتد تا آمار

فيزيكي بيمار مي توان از ثبت موارد خارج شده از اورژانس توسط نگهبان اورژانس كه با برگه خروج مشخص مي شود نيز استفاده كرد 

  كه در اين مورد آموزش نگهبان اورژانس و تشريح اهميت موضوع الزم وضروري است.

  ناموفق  CPRدرصد  - 4

  . هاي انجام شده در يك دوره زماني مي باشد  CPR ناموفق در اورژانس به كل   CPRمنظور نسبت  تعريف شاخص :

دقيقه  20است كه پس از آن بيمار گردش خون خودبخودي پيدا كند و حداقل  يياه CPRموفق ،  CPRمنظور از  موفق :  CPRتعريف 

دقيقه گردش خون خودبخودي پيدا  20،  ه عبارت ديگر ، اگر بيماري در فاصله بعد از انجام عمليات احياءنياز به احياي مجدد نداشته باشد يا ب

  موفق محسوب مي شود. CPRپيدا نكرد ، يك  CPRكرد و نياز به 
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  100× ناموفق در اورژانس در يك دوره زماني  CPRتعداد موارد                                                    

    فرمول شاخص : 

  در اورژانس در همان دوره زماني  CPR  تعداد كل موارد                                                        

  واحد اندازه گيري شاخص درصد مي باشد.منبع جمع آوري داده دفاتر و فرم هايCPR رستاري ) است(موجود در دفتر پ .  

   درصد ترك بيماران از اورژانس با مسئوليت شخصي - 5

است كه با مسئوليت شخصي و عليرغم توصيه پزشك بخش اورژانس را ترك كرده  بستري موقت منظور نسبت تعداد بيماران تعريف شاخص :

  اند ، به كل بيماران بستري موقت اورژانس.

بيماري است كه از ادامه معالجه توسط تيم درماني عليرغم توصيه پزشك امتناع مي كند و جهت سلب  تعريف ترك با مسئوليت شخصي :

  مسئوليت از اورژانس ، فرم ترك با مسئوليت شخصي ( فرم رضايت شخصي سابق ) را امضا مي كند.

                                                 

  100× تعداد موارد ترك با مسئوليت شخصي از بخش اورژانس در يك دوره زماني                                                   

  فرمول شاخص : 

  تعداد كل بيماران بستري موقت در اورژانس                                                                            

  و بيماراني كه از معالجه امتناع كرده ولي بيمارستان را نيز ترك نمي منظور نمي گردندبديهي است بيماران سرپايي در اين آمار

  كنند در اين آمار محاسبه نمي شوند.

  واحد اندازه گيري شاخص درصد مي باشد و منبع جمع آوري داده پرونده بيماراست و در صورتيكه در اورژانس دفتري وجود دارد كه

ر آن ثبت مي شود ، منشي مي تواند اين موارد را يادداشت كندكه البته الزم است حتما تمامي موارد دشخصي موارد ترك با مسئوليت 

  در اين دفتر ثبت شوند.

  ازجمله مواردي كه در تحليل داده ها مد نظر قرار گيرد عبارتند از :

 مي كنند در اين شاخص محاسبه نمي  مواردي كه بستري نشده و هنوز براي آنها پرونده اي تشكيل نشده است و اورژانس را ترك

 شوند.

 مي شوند.در اين شاخص محاسبه  دمواردي كه فرم ترك با مسئوليت شخصي را هنگام رفتن به مركز فوق تخصصي امضا مي كنن 

 . طبقه بندي علتي براي ترك با مسئوليت شخصي در شاخص منعكس نيست  

  گزارش دراين فرم الزامي مي باشد .تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال  
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٣۵ 
 

  )10مشخصات فوت شدگان (فرم شماره  ودستورالعمل تكميل فرم آمار

اين فرم درجهت ثبت وگزارش آمارومشخصات فوت شدگان دربيمارستان درنظر گرفته شده است . اطالعات فوت شدگان دربيمارستان درطول ماه 

  باتوجه به موارد مندرج درفرم ثيت مي گردد .

 . (مرگ ومير نوزادان ، مرگ ومير مادران وسايرموارد مرگ ومير ) اين فرم شامل تمامي موارد مرگ ومير مي گردد  

  را دربرنمي گيرد .دچار عاليم مرگ قطعي بوده است  بيمارستانبديهي است اين آمار مواردي را كه بيمار در بدو مراجعه به  

 هاي بيمارستان (بخشهاي بستري واورژانس تحت نظر) در صورت داشتن فوتي ، توسط ت اين فرم بطور روزانه در كليه بخش اطالعا

 منشي بخش تكميل شده و در پايان ماه به مسئول واحد آمار بيمارستان تحويل مي گردد .

 بخشها  باتوجه به اهميت اطالعات مربوط به مرگ ومير تكميل تمامي ستونهاي فرم بانهايت دقت وكنترل اطالعات توسط مسئولين

 الزامي مي باشد . 

 .تكميل ستون علت فوت براساس علت مستقيم فوت ثبت شده درگواهي فوت صادرشده براي بيمار ثبت مي گردد 

  درزيرفرم ثبت گردد. "گزارش نشده است فوترد امو" دربيمارستان ،  بايستي عبارتفوت درصورت عدم وجود موارد 

  ، اين قابليت درفرم درنظر گرفته شده است .درصورت نياز به افزايش سطر دراين فرم 

 . تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال گزارش دراين فرم الزامي مي باشد  
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٣۶ 
 

  

  )11دستورالعمل تكميل فرم آمار موارد خودكشي  (فرم شماره 

بيماراني كه به دليل اقدام به دربيمارستان درنظر گرفته شده است . اطالعات موارد خودكشي اين فرم درجهت ثبت وگزارش آمارومشخصات 

  درطول ماه باتوجه به موارد مندرج درفرم ثيت مي گردد . خودكشي به بيمارستان منتقل شده اند ،

 بستري) در صورت  اورژانس تحت نظروساير بخشهاي ت اين فرم بطور روزانه در كليه بخش هاي بيمارستان ( بخش مسموميت ،اطالعا

 پذيرش موارد خودكشي ، توسط منشي بخش تكميل شده و در پايان ماه به مسئول واحد آمار بيمارستان تحويل مي گردد .

  تكميل تمامي ستونهاي فرم بانهايت دقت  خودكشي ونيازبه گزارشات تحليلي دراين خصوص ،باتوجه به اهميت اطالعات مربوط به

 ولين بخشها الزامي مي باشد . وكنترل اطالعات توسط مسئ

  باتوجه به طراحي فرم بصورت انتخابي ضروريست كليه موارد درخصوص هربيمار ازمواردموجود انتخاب گرديده وازارائه توضيحات

 خودداري گردد.

 عالمت  درجهت امكان گزارشگيري ازاطالعات اين فرم درسطح استاني ، ضروريست درانتخاب ستونهاي مورد نظر از

 گردد). استفادهستاره 

  . اخذ كليه اطالعات مندرج درفرم ازبيمارياهمراهان وي دريخش مربوطه ضروري مي باشد 

  اطالعات مربوط به موارد خودكشي جنبه محرمانه داشته ومسئول آماربيمارستان مجاز است اين اطالعات رافقط درقالب آمارماهيانه

 اردهد . واز ارائه آن به سايرادارات وهمچنين ساير قسمتهاي دانشگاه خودداري نمايد .دراختيار واحد آمارمعاونت درمان قر

  مسئول آماربيمارستان وپرسنل ومنشي هاي بخشها بايستي ازدسترسي سايرافراد به اطالعات خودكشي وهمچنين افشاي اين اطالعات

 خودداري نمايند .

  ثبت باالتر ، راهنمايي ، دبيرستان ، ديپلم ، فوق ديپلم ، ليسانس ،ابتدايي  ، بيسواد دراين ستون بايستي يكي ازموارد (: تحصيالت (

    گردد .

 ثبت گردد .بازنشسته و ساير ، خانه دار، محصل  ،بيكار ، شاغل باذكرنوع شغل دراين ستون بايستي يكي ازموارد ( : وضعيت اشتغال ( 

  : نتيجه  درمان و ترخيص بيمار ويااعزام به ساير مراكزدر صورت فوت شخص ، نتيجه خودكشي موفق و در صورت نتيجه خود كشي ،

 . موفق در نظر گرفته مي شودنا خودكشي

 درزيرفرم ثبت گردد. "رد خودكشي گزارش نشده استامو" درصورت عدم وجود موارد خودكشي دربيمارستان ،  بايستي عبارت  

 فزايش سطر دراين فرم ، اين قابليت درفرم درنظر گرفته شده است .درصورت نياز به ا 

 . تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال گزارش دراين فرم الزامي مي باشد 

  



  
    

   آماربيمارستاني                                          گروه آمارومدارك پزشكي _ معاونت درمان _ ماني البرزبهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات

٣٧ 
 

  

  )12( فرم شماره  پزشكان عملكرددستورالعمل تكميل فرم 

پزشكان شاغل دربيمارستان  عملكرد ماهيانه پزشكان شاغل درمراكز به تفكيك نوع استخدام وهمچنين آمار دسترسي بهاين فرم درجهت 

  . درنظرگرفته شده استدرحوزه هاي سرپايي ، بستري و جراحي 

  مسئول آماربيمارستان بايستي با همكاري اموراداري نسبت به تكميل اين فرم اقدام نمايد .

شكاني كه دربيمارستان فعاليت درماني انجام مي دهند دراين فرم ثبت مي گردد. بنابراين اين فرم شامل عملكرد ماهيانه كليه پز نكته :

عملكرد كليه پزشكاني كه دربخشهاي سرپايي ، بستري واتاق عمل فعاليت مي نماين مي باشد.(پزشكان بيهوشي ، راديولوژيست ، 

  ).آزمايشگاه ، سونوگرافي ، عمومي ، دندانپزشك و ......

تعداد شيفتهاي فعاليت پزشك را بيان ميكند. در محاسبه روز كاركرد شيفت صبح  و عصر و شب هر كدام يك روزكاركرد  روزكاركرد :

   روز كاركرد محاسبه گردد. 3بودن يك پزشك بايد براي وي  24محاسبه مي گردد. در صورت 

  .  باشد مي دربيمارستان ماه درطي پزشك يك حضور ساعات مجموع منظور تعداد ساعات كاركرد درماه :

 درصورت نياز به افزايش سطر دراين فرم ، اين قابليت درفرم درنظر گرفته شده است. 

 تكميل اطالعات مربوط به نام بيمارستان ، ماه و سال گزارش دراين فرم الزامي مي باشد.  

                           

 

  

  

  


