
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

 های انجام شده در یک دوره زمانی . CPRموفق در اورژانس نسبت به کل  CPRنسبت موارد  تعریف شاخص:

. 

 : در تحلیل و تفسیر باید نوع بیمارستان  و الگوی فصلی نیز در نظر گرفته شود رو اهمیت موضوع و چالش پیش

 . پیامدینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

 100× موفق در اورژانس در یک دوره زمانی ) یک ماهه(  CPR تعداد موارد  فرمول شاخص: 

 در اورژانس در همان دوره زمانی CPRتعداد کل موارد                                    

دقیقه نیاز  20های است که پس از آن بیمار گردش خون خودبخودی پیدا کند و حداقل  CPRمنظور تعریف صورت شاخص:.

 به احیای مجدد نداشته باشد .

انجام اقدامات احیاء قلبی ریوی برای یک بیمار در بازه های زمانی کوتاه و مکرر در نهایت یک مورد محسوب می گردد و لیکن 

 .محاسبه شاخص دو مورد محسوب خواهد شد  اگر فاصله زمانی بیش از هشت ساعت باشد در

 

 در طول یک ماهCPR    تعداد کل مواردتعریف مخرج شاخص: 

 

     HIS  آمار موجود در سیستم-دفاتر گیری شاخص:نحوه اندازه

     HISآمار موجود در سیستم  -دفاتر : منبع و گردآورندة شاخص:

 بازه زمانی اندازه گیری : ماهانه

 

 اورژانسمسئول فرد مسئول: 

 

 و دا نشگاه و تیم مدیریت اجرایی گزارش سه ماهه به واحد بهبود کیفیت نحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 سه ماه  تناوب گزارش دهی: 

 

 در کمیته های مرتبطبازخورد سه ماهه نحوة ارائه بازخورد:. 

 

 سه ماههتناوب ارائه بازخورد: 

 

                                             تعالی بسمه                                                                               

                                             

 موفق در اورژانس CPRدرصد  :  شاخصعنوان 

 04کد شاخص : 

 

 1400ارديبهشت تاريخ ابالغ : 

 28/01/1400 تاريخ بازبینی:

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زينبیه خورموج



درصد  55قلبی ریوی بطور میانگین در تمامی انواع صدمات تهدید کننده حیات در مجموع در شاخص نرمال احیاء : Targetمیزان هدف 

   احیاء موفق می باشد و تالش برای افزایش این موارد و کاهش مرگ و میر ناشی از تاخیر دسترسی به خدمات درست خواهد بود

 

 نحوه ثبت اطالعات در سیستم بستگی داردبه کیفیت اطالعات: 
 

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

 

 

 

 

 

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

 لیلی مظفری ) مسئول بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تأيید کننده :

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


