
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

 بیمار توسط پزشک اورژانس به صورت زیر: مشخص شدن وضعیت تعریف شاخص:

 مرخص شدن بعد از اقدام تشخیصی و درمانی توسط پزشک اورژانس

 انتقال قطعی بیمار به یک سرویس درمانی مشخص جهت بستری توسط پزشک اورژانس

 دستور اعزام به سایر بیمارستان ها توسط پزشک اورژانس
 

  این شاخص بیانگر امکانات ، کیفیت و کمیت سطح خدمات در بیمارستان می باشد. رو: اهمیت موضوع و چالش پیش .

 فرآیندینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

 

 × )یک ماهه(ساعت در اورژانس در یک دوره زمانی 6تعداد بیماران بستری تعیین تکلیف شده ظرف مدت  فرمول شاخص:

100 

 تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره زمانی )یک ماهه(                                                 

 تعریف صورت شاخص:.

بیماری است که پس از تریاژ یا ویزیت اولیه توسط پزشک، پرونده بستری بخش اورژانس تشکیل داده و برای  بیماران بستری:

تشخیصی و درمانی نیاز به اقامت در اورژانس دارد. به عبارت دیگر، تمامی بیماران به جز مواردی که پزشکک انجام اقدامات 

فاصله بعد از ویزیت اولیه، با یا بدون دستور دارویی آنها را ترخیص میکند، جزء بیماران بستری محسوب می الاو رژانکس ب

 شوند

 ریاژ که احتیاج به پروسیجر تهاجمی دارند می باشندت 4تریاژ و سطح 1،2،3این بیماران شامل سطوح 

   : منظور از تعیین تکلیف بیمار، مشخص شدن وضعیت بیمار توسط پزشک اورژانس به صورت بیماران تعیین تکلیف شده:

 دستور ترخیص از بخش اورژانس بعد از انجام اقدام تشخیصی و درمانی الزم توسط پزشک اورژانس 

 دستور انتقال قطعی بیمار به یک سرویس درمانی مشخص جهت بستری توسط پزشک اورژانس 

 مرگ– دستور اعزام به سایر بیمارستانها توسط پزشک اورژانس  

 

 بیماران بستری در اورژانس در دوره زمانی یک ماههتعریف مخرج شاخص: 

 

 در پرونده و یا دفاترآمار  گیری شاخص:نحوه اندازه

پرونده الکترونیک یا کاغذی بیمار و منشی بخش این موارد را می تواند در دفتری ثبت کرده البته    گردآورندة شاخص: منبع و

 الزم است بین دستور ترخیص و ثبت منشی و تشکیل پرونده تاخیر نیافتد تا آمار قابل اعتماد باشد

 بازه زمانی اندازه گیری : ماهانه

                                             تعالی بسمه                                                                               

                                             

 تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس زیر شش ساعت:  شاخصعنوان 

 03کد شاخص : 

 

 1400اردیبهشت تاریخ ابالغ : 

 28/01/1400 تاریخ بازبینی:

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زینبیه خورموج



 

 اورژانسمسئول فرد مسئول: 

 

 و تیم مدیریت اجرایی     گزارش سه ماهه به واحد بهبود کیفیتنحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 سه ماهه تناوب گزارش دهی: 

 

 در کمیته های مرتبط در دوره های زمانی مصوب بازخورد نحوة ارائه بازخورد:. 

 

 سه ماههتناوب ارائه بازخورد: 

 

 ) ایده ال( هدف ارتقاء نسبت به دوره های قبل درصد Target :100میزان هدف 

 

  بستگی به صحت ثبت اطالعات داردکیفیت اطالعات: 
 

 برگزاری کمیته جهت بررسی شاخص و ارائه راه کار الزم برای رفع مشکالت موجود.اقدامات و ابتکارات اجرایی: 

 

 

 

 

 

 صدیقه صفری ) مسئول اورژانس( نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

 لیلی مظفری ) بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تأیید کننده :

 (دکتر علی بهنام مجرد ) ریاست بیمارستان نام و نام خانوادگی تصویب کننده :

 
 


