
  شاخص ها انواعجامعی از تعریف 

اي از اجزاء به هم پیوسته است که براي تحقق  این سیستم مجموعه.سازمان را باید به عنوان یک سیستم درنظر گرفت به طور خالصه 

  . اجزاء اصلی سیستم عبارت است از درون داد، فرآیند، برون داد، پیامد. هدف معینی استقرار می یابد

کنند حال براي سنجش  ادها پس از گذشتن از فرآیند تغییر و تحول هاي مناسب، برون داد مورد انتظار را حاصل میبدین ترتیب درون د

عملکرد یک سازمان می بایستی براي هر یک از اجزاء  سیستم یکسري شاخص تعریف نمود که این شاخص ها براي اندازه گیري میزان 

  .) IPPOالگوي(گیرد ن کننده در یک سازمان مورد استفاده قرار میدستیابی به آرمان ها یا اهداف از قبل تعیی

که شامل  آنچه به عنوان زیرساخت ضروري براي فعالیت مطلوب و ارتقاي سالمت مطرح است :دروندادي ساختاري یا شاخص هاي - الف

وجود ندارد،  و تامین اهداف احی و اجراي برنامه هاو بدون آنها امکان طر خواهد بود....منابع نیروي انسانی ، منابع تجهیزاتی ،منابع مالی و

 . در این گروه از شاخص ها جاي می گیرد

  نسبت تخت فعال به مصوب-          

  نسبت تعداد کادر پرستاري در بخشهاي بستري به تخت فعال-         

ستی است که مجموع آنها، اهداف اصلی برنامـه  الزمه فعالیت کارآمد و اثربخش ، اجراي درست فرآیندهاي در :شاخص هاي فرآیندي - ب

، تصویر نهایی خواهد بود که بدون هر کدام از آنها )قطعات پازل گونه( محصول هر یک از این فرآیندها. ها را دست یافتنی می سازد

  . امکان مشاهده آن تصویر وجود ندارد

 .ي دستیابی به اهداف سازمانی بکارگرفته شودنحوه ارائه خدمات،روش ها وبرنامه هایی است که باید برا         

  وجود کمیته هاي بیمارستانی -       

  HISوجود برنامه  -          

آنچه براي فعاالن عرصه سالمت و به ویژه براي تصمیم گیرندگان اهمیت دارد دستیابی به اهـداف  : یا بروندادي شاخص هاي پیامدي - ج  

بهـره  (و در نهایت ترکیبی از هـر دو  ) کارایی(و صرف هزینه کمتر براي دستیابی به آن اهداف ) خشیاثرب(مورد انتظار از برنامه ها 

واحدهایی که فرآیندهاي درستی را طراحی و اجرا کرده اند ولی با عملیاتی کردن آنها به نتایج مطلـوب دسـت پیـدا    . است) وري

معقول نبوده است، نباید انتظار حمایت مدیران حوزه سالمت از برنامه نکرده اند و یا هزینه صرف شده براي دستیابی به این اهداف 

  .هاي خود را داشته باشند

به بیان دیگر، نتایج مطلوب ونامطلوب مراقبت،کیفیت خـدمات ارائـه   . نتیجه چگونگی مراقبت ارائه شده می باشد          
                    .شده به بیمار را نشان می دهد

رگ و میر به کل ترخیص شده ها و فوت شده ها                                                                            نسبت تعداد م -
 نسبت ترخیص با رضایت شخصی به کل ترخیص شده ها -



ف
ردی

 

 عناوین شاخص
واحد 
 سنجش

 امتیاز  عملكرد  دوره زمانی استاندارد

   سالیانه 80 درصد نسبت تخت فعال به ثابت س1

   سالیانه 3 عدد نسبت کادر درمانی به تخت در بخش اورژانس س2

   سالیانه 4 عدد نسبت بیماران دیالیزي به تخت دیالیز س3

   ماهیانه 4 عددبھ روز نسبت اعمال جراحی انجام شده به تخت عمل پ4

   ماهیانه  روز فاصله چرخش تخت پ5

   ماهیانه 30 درصد شده از طریق سزارین میزان زایمان هاي انجام پ6

   ماهیانه 75 درصد ضریب اشغال تخت فعال پ7

   ماهیانه  روز متوسط اقامت بیمار بستري در بیمارستان پ8

   سالیانه 1 درصد میزان مرده زایی پ9

   سالیانه  عدد  میزان مرگ و میر نوزادان  پ10

   سالیانه  عدد  میزان مرگ کودکان پ11

   سالیانه  عدد  مرگ مادران دراثرعوارض بارداري وزایمان پ12

   سالیانه  عدد مادران در اثر عوارض زایمان  nearmissو  میزان موربیدیتی پ13

   ماهیانه 5 درصد میزان  عفونت بیمارستانی پ14

   ماهیانه 2 درصد نسبت فوت به کل بستري شدگان پ15

   سالیانه 1 درصد جراحیمرگ و میر بعد از عمل  پ16

 پ17
تعداد مشاوره هاي انجام شده به کل مشاوره هاي درخواست 

   ماهیانه 100 درصد شده

   ماهیانه 5 درصد تعداد ترخیص با رضایت شخصی از بخش اورژانس پ18

   ماهیانه 2 درصد تعداد ترخیص با رضایت شخصی از سایر بخش هاي بستري پ19

   ماهیانه 60 درصد اولیه به کل احیاهاي انجام شدهنسبت احیاءموفق  پ20

   ماهیانه 7 درصد نسبت احیاءموفق ثانویه به کل احیاهاي انجام شده پ21

   سه ماه  درصد میزان کسورات بیمه اي پ22

 پ23
) دارویی، سقوط از تخت(نسبت تعداد موارد خطاهاي پرستاري 

   ماهیانه  درصد به کل بیماران بستري



  

  :توضیحات

مدت زمان معین شده معیاربه صورت یک در مواردي که استاندارد تعریف نگردیده است ، الزم است در -1
  .شاخص عددي ارزیابی گردد تا درفاصله زمان هاي معین کارآیی آن ، مورد تحلیل قرارگیرد 

روز  5/4روز و تروما  19روز، روانپزشکی  5/3استانداردکشوري متوسط اقامت بیماران در بیمارستان جنرال  -2
 . تعیین شده است

روز می  1در بیمارستان هاي جنرال . ه به نوع بیمارستان متفاوت می باشداستاندارد فاصله چرخش تخت بست -3
 .باشد

 .شاخص هاي ساختاري ، پیامدي و فرآیندي می باشد:  "ف"و  "پ"،  "س"منظور از حروف  -4
  

  

  

ردی
 ف

 عناوین شاخص
واحد 
 سنجش

 امتیاز  عملكرد  دوره زمانی استاندارد

   ماهیانه  درصد نسبت تعداد موارد زخم فشاري در بیماران به کل بستري شدگان پ24

 پ25

جسمی، (نسبت تعداد کادر پرستاري که دچار آسیب هاي شغلی 
ناشی از حرفه در محیط کار شده اند به تعداد کل ) روحی، روانی

 در پرستاريکا
   سالیانه  درصد

 پ26

  میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی 

 )دراورژانس( 
   سه ماهه 90 درصد

 پ27

  میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی 

 )به جزاورژانس( 
   سه ماهه 95 درصد

   شش ماهه 90 درصد میزان رضایت پرسنل بر اساس پرسشنامه پ28

   شش ماهه 100 درصد زاري کمیته هاي بیمارستانی مطابق با دستورالعملمیزان برگ ف29

   ماهیانه 3 دقیقھ متوسط زمان انتظارحضور تیم احیا پس از اعالم کد احیا ف30

 ف31
متوسط زمان حضور بیمار از بدو پذیرش تا انتقال از اورژانس یا 

   ماهیانه 6 ساعت مرگ/انتقال بھ بخش ترخیص 

   ماهیانه 2 ساعت نجام مشاوره داخل بیمارستانیزمان ا ف32

   ماهیانه 6 ساعت زمان انجام مشاوره خارج بیمارستانی ف33

 ف34
متوسط زمان انتظار انجام پرتونگاري فوري از دستور پزشک تا 

   ماهیانه  ساعت دریافت نتیجه



  :دستورالعمل

  :براي محاسبه شاخص ها بایستی از فرمول یا دستور العمل زیر استفاده کرد

  100* تخت روز اشغالی        :     ل تخت ضریب اشغا   -1        

 تعداد روزهاي آن دوره* تخت فعال                                                   

  تخت روز اشغالی          :   متوسط اقامت بیماران بستري -٢
  تعداد کل مرخص شدگان                                                   

  تعداد تخت فعال          :    فعال به ثابت  نسبت تخت -٣
  تعداد تخت ثابت                                                       

  انجام رضایت سنجی از بیماران با استفاده از پرسشنامه: میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی  -4        

  

  تخت روز اشغالی –ت روز کل تخ        :   فاصله چرخش تخت -5    

 تعداد مرخص شدگان وفوت شدگان                                               

        

  تعداد سزارین*  100         :            میزان زایمان هاي انجام شده از طریق سزارین  -6
  تعداد کل زایمان هاي انجام شده                                                                                   

  ) هفتگی حاملگی تا زمان زایمان 22از (تعداد مرده زایی          :        میزان مرده زایی -7
  تعداد کل زایمان هاي انجام شده                                                                   

  

  1000) *روزاول زندگی 29در (تعداد نوزادان فوت شده           :میزان مرگ ومیر نوزادان -8
  تعداد موالید زنده                                                                                       

  در هزار تولد زنده 16:  استاندارد این شاخص

  1000) *ماه اول زندگی 59در (وت شده تعداد کودکان ف          : میزان مرگ و میرکودکان - 9
  تعداد موالید زنده                                                                     

  در هزار تولد زنده22: استاندارد این شاخص

 



 : مرگ مادران دراثرعوارض بارداري وزایمان   -10
تعداد مرگ مادران دراثرعوارض بارداري وزایمان دریکسال                                                                                                                                              

                                                                              
 دریکسال عداد کل موالید زندهت                                                                                               

 در صدهزار تولد زنده 20: استاندارد این شاخص

 :  زایمان مادران در اثر عوارض  nearmissمیزان موربیدیتی و  -11
هفته پس از  6تا ( تعداد مادرانی که دچار بیماري هاي  ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان : موربیدیتی

 .شده باشند)  زایمان

Nearmiss               : مادرانی که به علت عوارض ناشی از حاملگی و زایمان درICU بستري شده اند. 

 
  تعداد بیماران دیالیزي                             :سبت بیماران دیالیزي به تخت دیالیزن -12

  تعداد تخت دیالیز                                                                                              

  شده در بیمارستان در یک دوره تعداد عفونت هاي ایجاد         :   میزان  عفونت بیمارستانی   -13
  تعداد کل مرخص شدگان وفوت شدگان درهمان دوره                                                   

  

  تعداد کل فوت شدگان           :     نسبت فوت به کل بستري شدگان   -14
 تعداد کل مرخص شدگان                                                                              

  

  تعداد اعمال جراحی انجام شده      :        نسبت اعمال جراحی انجام شده به تخت عمل   -15
  تعداد روزهاي آن دوره*تعداد تخت عمل                                                          

 
  تعداد مرگ و میربعد از عمل                        :       مرگ و میر بعد از عمل جراحی    -16

 تعداد کل اعمال جراحی  انجام شده                                                                                  

       

  تعداد کل مشاوره هاي انجام شده             :     تعداد مشاوره هاي انجام شده به کل بستري-17

  تعداد کل مشاوره هاي درخواست شده                                                                                    

  



  

  تعداد بیماران ترخیص شده با رضایت شخصی                     :تعداد ترخیص با رضایت شخصی  - 18      

  تعداد کل مرخص شدگان از اورژانس                                                                                 

  

  احیاء موفق           :           نسبت احیاءموفق به کل احیاهاي انجام شده  - 19

  کل احیاهاي انجام شده                                                                                  

  .بیمارانی که با انجام عملیات احیاء جریان خون و نبض آنها برمی گردد: وفق اولیه احیاءم

بماند و یا زنده از بیمارستان خارج زنده  ساعت 24 بیمارانی که بعد از انجام عملیات احیاء: احیاء موفق ثانویه
  شوند

 

  در درمانیتعداد کا         :     نسبت کادر درمانی به تخت در بخش اورژانس  -20

  تعداد تخت اورژانس                                                                                                

از زمان درخواست مشاوره تا انجام مشاوره توسط پزشکان داخل : زمان انجام مشاوره داخل بیمارستانی   -21
  آن بیمارستان

از زمان درخواست مشاوره تا انجام مشاوره توسط پزشکان خارج از : بیمارستانی  زمان انجام مشاوره خارج -22
 آن بیمارستان

 

 
  



  

ف
ردی

 

  فرمول محاسبھ عناوین شاخص
واحد 
سنج
 ش

 استاندارد
دوره 
 زمانی

 عملكرد

 س1
نسبت تخت فعال به 

 ثابت
  تعداد تخت فعال

 تعداد تخت ثابت
  سالیانه 80 درصد

 س2

نسبت کادر درمانی به 
تخت در بخش 

 اورژانس

  تعداد کادر درمانی

 تعداد تخت اورژانس
  سالیانه 3 عدد

 س3
نسبت بیماران دیالیزي 

 به تخت دیالیز
  در یكسال تعداد بیماران دیالیزي

 در ھمان سال تعداد تخت دیالیز
  سالیانه 4 عدد

 پ4

نسبت اعمال جراحی 
انجام شده به تخت 

 عمل

  تعداد اعمال جراحی انجام شده

 داد تخت عملتع

عددبھ 
  ماهیانه 4 روز

 فاصله چرخش تخت پ5
  تخت روز اشغالی -تخت روز کل 

 تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان
  ماهیانه  روز

 پ6

میزان زایمان هاي 
انجام شده از طریق 

 سزارین

  تعداد سزارینھای انجام شده* ١٠٠

 تعداد کل زایمانھای انجام شده
  ماهیانه 30 درصد

 پ7
شغال تخت ضریب ا

 فعال
  ١٠٠*تخت روز اشغالی 

 تعداد روزھای آن دوره* تخت فعال 
  ماهیانه 75 درصد

 پ8
اقامت بیمار  میانگین

 بستري در بیمارستان
  تخت روز اشغالی بیماران

 )شامل فوت شدگان(کل مرخص شدگان
  ماهیانه  روز

 میزان مرده زایی پ9
  )ایمانھفتگی حاملگی تا زمان ز ٢٢از(تعداد مرده زایی

 تعداد کل زایمانھای انجام شده
  سالیانه 1 درصد

 پ10
میزان مرگ و میر 

 نوزادان
  ١٠٠٠)* روز اول زندگی  ٢٩در (تعداد نوزادان فوت شده 

 زنده موالید تعداد
  سالیانه  عدد

 میزان مرگ کودکان پ11
  ١٠٠٠)*ماه اول زندگی  ٥٩در (تعداد کودکان فوت شده 

 تعداد موالید زنده
  سالیانه  عدد

 پ12
میزان  عفونت 

 بیمارستانی
 تعداد  عفونتھای ایجاد شده در بیمارستان در یک دوره
 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در ھمان دوره

 پ14 ماهیانه 5 درصد

 پ13

مرگ مادران 
دراثرعوارض بارداري 

 وزایمان

  کسالتعداد کل مرگ و میرمادران در اثر عوارض بارداری و زایمان در ی

 تعداد کل موالید زنده در یک سال
  سالیانه   عدد



 پ14

و  میزان موربیدیتی
nearmiss   مادران در

 اثر عوارض زایمان

مادران در اثر عوارض  nearmissمیزان موربیدیتی و 
 زایمان

  سالیانه  عدد

 پ15
نسبت فوت به کل 

 بستري شدگان
  تعداد کل فوت شدگان

 شدگان مرخص کل تعداد
  ماهیانه 2 درصد

 پ16
مرگ و میر بعد از عمل 

 جراحی
  تعداد مرگ و میر بعد از عمل

 تعداد کل اعمال جراحی انجام شده
  سالیانه 1 درصد

 پ17

تعداد مشاوره هاي 
انجام شده به کل 

مشاوره هاي 
 درخواست شده

  تعداد مشاوره ھای انجام شده

 تعداد کل مشاوره ھای درخواست شده
  ماهیانه 100 درصد

 پ18

تعداد ترخیص با 
رضایت شخصی از 

 بخش اورژانس

  تعداد موارد ترخیص با رضایت شخصی از بخش اورژانس

 تعداد کل مرخص شدگان از اورژانس
  ماهیانه 5 درصد

 پ19

تعداد ترخیص با 
رضایت شخصی از سایر 

 بخش هاي بستري

  تعداد موارد ترخیص با رضایت شخصی از بخش

 تعداد کل مرخص شدگان
  ماهیانه 2 درصد

 پ20

نسبت احیاءموفق اولیه 
به کل احیاهاي انجام 

 شده

  )بماند زنده ساعت یک تا احیاء از پس بیمار کھ درصورتی( اولیھ موفق احیاء

 شده انجام احیاھای کل
  ماهیانه 60 درصد

 پ21

نسبت احیاءموفق ثانویه 
به کل احیاهاي انجام 

 شده

  )بماند زنده ساعت یک تا احیاء از پس بیمار کھ درصورتی( اولیھ موفق احیاء

 شده انجام احیاھای کل
  ماهیانه 7 درصد

 پ22

  میزان کسورات

 بیمه اي
  سه ماه  درصد 

 پ23

نسبت تعداد موارد 
زخم فشاري در بیماران 

 به کل بستري شدگان

  فشاری زخم موارد تعداد

 شدگان بستری کل
  ماهیانه  درصد

 پ24

نسبت تعداد موارد 
اري خطاهاي پرست

دارویی، سقوط از (
به کل بیماران ) تخت

 بستري

  پرستاری خطاھای کل تعداد

 شدگان بستری کل
  ماهیانه  درصد

 پ25

نسبت تعداد کادر 
پرستاري که دچار 
آسیب هاي شغلی 

جسمی، روحی، (

  سالیانه  درصد 



ناشی از حرفه ) روانی
در محیط کار شده اند 

به تعداد کل کادر 
 پرستاري

 پ26

رضایت بیماران میزان 
  از خدمات بیمارستانی

 )دراورژانس( 
  سه ماهه 90 درصد نامھ پرسش از استفاده با بیماران سنجی رضایت انجام

 پ27

میزان رضایت بیماران 
  از خدمات بیمارستانی

 )به جزاورژانس( 
  سه ماهه 95 درصد نامھ پرسش از استفاده با بیماران سنجی رضایت انجام

 پ28
پرسنل بر  میزان رضایت

 90 درصد نامھ پرسش از استفاده با پرسنل سنجی رضایت انجام اساس پرسشنامه
شش 
  ماهه

 ف29

میزان برگزاري کمیته 
هاي بیمارستانی مطابق 

 با دستورالعمل
 100 درصد 

شش 
  ماهه

 ف30

متوسط زمان 
انتظارحضور تیم احیا 
 پس از اعالم کد احیا

  ماهیانه 3 دقیقھ احیاء کد اعالم از پس احیاء تیم انتظار زمان متوسط

 ف31

متوسط زمان حضور 
بیمار از بدو پذیرش تا 
انتقال از اورژانس یا 

انتقال بھ بخش ترخیص 
 مرگ/

 انتقال تا پذیرش بدو از بیمار حضور زمان متوسط
 اورژانس از فوت یا ترخیص/

  ماهیانه 6 ساعت

 ف32
زمان انجام مشاوره 
 داخل بیمارستانی

 پزشکان توسط مشاوره انجام تا مشاوره نجاما زمان از
 بیمارستان آن داخل

  ماهیانه 2 ساعت

 ف33
زمان انجام مشاوره 

 خارج بیمارستانی
 پزشکان توسط مشاوره انجام تا مشاوره انجام زمان از

 بیمارستان آن از خارج
  ماهیانه 6 ساعت

  پ34

نسبت بیمار پذیري به 
تفکیک بخش یا 

  تخصص

  گان در یك بخش یا تخصص در یك دوره زماني معینتعداد بستري شد

  دوره زماني ھمانبخش یا تخصص در  ھماندر  متوسط تخت فعال
   ماهیانه    عدد

  درصد نیدل استیک  پ35
  ١٠٠* تعداد كاركنان نیدل استیك در یك دوره زماني معین

  تعداد كل كاركنان در ھمان دوره زماني
  ماهیانه   درصد

 ف36

ار متوسط زمان انتظ
انجام پرتونگاري فوري 

از دستور پزشک تا 
 دریافت نتیجه

  ماهیانه  ساعت 

 تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت در یک دوره زمانی معین   *  100در صد بیماران تعیین   ف37
کل بیماران اورژانس در همان دوره زمانی                

  ماهیانه  درصد



 

  

 6تکلیف شده زیر 
  ساعت

  ف38

در صد بیماران انتقال 
در کمتر یافته به بخش 

خروجی (ساعت  12 از
  )اورژانس 

تعداد بیماران انتقال یافته به بخش زیر 12 ساعت  در یک دوره زمانی معین *  100     
 تعدادکل بیماران بستري موقت در اورژانس در همان دوره زمانی

  ماهیانه  درصد

  ف39

ترخیص در صد 
 رژانس دراز اوبیماران 

  ساعت  12 کمتر از

 تعداد بیماران ترخیص شده زیر 12 ساعت  در یک دوره زمانی معین *  100
 تعدادکل  بیماران ترخیص شده از اورژانس در همان دوره زمانی

  ماهیانه   درصد

 تعداد بیمارانی که از تخت افتاده اند در یک دوره زمانی معین  * 100  در صد افتادن از تخت  پ40
بیماران در همان دوره زمانی کل  

  ماهیانه   درصد


