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فرم فعالیت بیمارستان

" بِ ًبم خذاًٍذ بخشٌذُ ٍ هْرببى "
هقذهِ :
ثیوبسػتبى هَػؼِ ای اػت وِ داسای اهىبًبت دائوی خْت تبهیي خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ثشای افشاد اػت ٍ ثْجَد ػولىشد آى ٍ یب ثْجَد
ویفیت هشالجت ثیوبسػتبى دس گشٍ تلوین گیشی ّبی ػیٌی هذیشاى ٍ هؼئَلیي ثیوبسػتبى هی ثبؿذ .تلوین گیشی ػیٌی هجتٌی ثش یبفتِ ّبی
حبكل اص ؿوبسؽ ،اًذاصُ گیشی ،هحبػجِ ٍ ثشسػی دلیك اػت ٍ ًتبیح ایي تلویوبت هؼلوبً هَفمیت آهیضتش ٍ هؼتجشتشاص ًتبیح حبكل اص تلوین
گیشی ّبی رٌّی هی ثبؿذ .آهبس ٍ اعالػبت حبكل اص خذهبت اسائِ ؿذُ تَػظ ثیوبسػتبى ثْتشیي اثضاس ثشای ووه ثِ تلوین گیشی ٍ ثشًبهِ سیضی
هذیشاى ٍ ػیٌی تش وشدى ایي تلویوبت هی ثبؿذ ،اص عشف دیگش ایي آهبسّب تٌْب صهبًی داسای هفَْم ٍ هؼٌی ّؼتٌذ وِ وبسؿٌبػبى آهبس ،هذیشاى ٍ
اسائِ وٌٌذگبى خذهبت داسای دسن هـتشن اص تؼبسف ػجبسات ثىبسگشفتِ ؿذُ ً ،حَُ خوغ آٍسی دادُ ّب ٍ هیضاى دلت اعالػبت ثبؿٌذ .دس كَستی
وِ هذیشاى اص كحت ػولیبت آهبسی اعویٌبى حبكل ًىٌٌذ ،تىیِ ثش اعالػبت ٍ آهبس ثشای هذیشاى ػْل ٍػبدُ ًخَاّذ ثَد .دسایي ساػتب اداسُ آهبس
داًـگبُ ثب ّوىبسی اداسُ آهبس هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ الذام ثِ تذٍیي ایي وتبثچِ دس لبلت ػِ ثخؾ ًوَدُ اػت وِ ایي ػِ ثخؾ ؿبهل مفاَیم
آماربیمارستاوی  ،ضاخص َای آماربیمارستاوی ي دستًرالعمل تکمیل فزمُای آمار بیمارستاوی هی ثبؿذ ّ .ذف اصتذٍیي ایي وتبثچِ آؿٌب
ػبصی وبسؿٌبػبى آهبس ثیوبسػتبًْبی اػتبى ثب هفبّین آهبس ٍ ؿبخق ّبی آهبسی ٍ ًْبیتبً دػتَسالؼول تىویل فشم فؼبلیت ثیوبسػتبى هی ثبؿذ.
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هفبّین آهبربیوبرستبًی

ثغَس ولی خوغ آٍسی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل آهبسّب دس ّش ثیوبسػتبى ثب دٍ ّذف اًدبم هی گیشد:
 .1فزاَم ومًدن اطالعات مًرد ویاس جُت ادارٌ کزدن بیمارستان ي مزاقبت اس بیماران.
 .2فزاَم ومًدن گشارضات مًرد ویاس دستگاٌ َای مافًق ي سایز دستگاٌ َا ي افزاد مجاس.
ػبصهبى خْبًی ثْذاؿت ( (WHOدس ػبل  3691دس گضاسؽ خَد آهبس ثیوبسػتبًی سا ثِ دٍ ثخؾ تمؼین وشدُ اػت :

 .1آهبر هربَط بِ بیوبرستبى
 .2آهبر هربَط بِ بیوبر
 . 1آمار مزبًط بٍ بیمارستان :ایي ػبصهبى آهبس هشثَط ثِ ثیوبسػتبى سا ثِ چْبس ثخؾ تمؼین هی ًوبیذ.
الف) مىابع بیمارستان

ب) بُزٌ بزداری اس مىابع بیمارستان

ج) دادٌ َای مزبًط بٍ کیفیت مزاقبت

د) دادٌ َای اداری ي مالی

 . 2آمارَای مزبًط بٍ بیمار :ایي ػبصهبى آهبسّبی هشثَط ثِ ثیوبس سا ثِ دٍ ثخؾ تمؼین هی ًوبیذ.
الف) قلمزي آمارَای مزبًط بٍ بیمار

ب) دادٌ َای تکمیلی

 . 1آهبرّبی هربَط بِ بیوبرستبى:

 . 1الف  .هٌببع بیوبرستبًی :وِ ؿبهل ػِ ثخؾ هی گشدد.
* مىابع مادی  :ثِ دٍ لؼوت تمؼین هی گشدد.

 . 1تعذاد تخت َای بیمارستاوی  :تختْبی ثیوبسػتبًی هْوتشیي هٌبثغ ثیوبسػتبًی ثـوبس هی آیٌذ.
 . 2سایز تسُیالت ي امکاوات تطخیصی ي درماوی مًجًد در بیمارستان  :ؿبهل آصهبیـگبُ  ،سادیَلَطی  ،اتبق ػول  ،اتبق صایوبى ،
خذهبت تَاًجخـی  ،خذهبت هذدوبسی اختوبػی  ،خذهبت اٍسطاًغ ٍ ...
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* مىابع اوساوی :ثیوبسػتبى ثبیذ آهبس هـخلی اص پشػٌل خَد ثِ تفىیه هَاسد صیش تْیِ ًوبیذ .تْیِ آهبس خضئی تش دس اختیبس وـَسّب هیجبؿذ.
 . 1کارکىان پشضکی
 . 2کارکىان پزستاری
 . 3سایز کارکىان متخصص مزاقبتی -درماوی
 . 4کارکىان خذمات عمًمی ي اداری بیمارستان
* تسُیالت آمًسضی  :ؿبهل ٍخَد یب فمذاى هؤػؼبت آهَصؿی ( پشػتبسی ٍ  )...هیجبؿذ.
 . 1ة  .بْرُ برداری از هٌببع بیوبرستبًی :ثش اػبع حدن خذهبت اسائِ ؿذُ ثیبى هیگشددٍثِ ػِ دػتِ تمؼین هی گشدد.
* آمارَای مزبًط بٍ چزخٍ حزکت بیمار :ایي آهبس ثیبًگش ؿبخلْبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ثشداسی اص تخت ثیوبسػتبى دس یه دٍسُ خبف هیجبؿذ.
حذالل آهبسّبی هشثَط ثِ چشخِ حشوتی ثیوبس ثبیذؿبهل هَاسد صیشثبؿذ :
الف) تعذاد بیماری کٍ در آغاس سال در بیمارستان بستزی َستىذ
ب) تعذاد بیماران پذیزش ضذٌ درخالل سال
ج) تعذاد بیمار تحت مزاقبت درطًل سال
د) تعذا بیمار تزخیص ضذٌ در طًل سال
ٌ) تعذاد بیماراوی کٍ در پایان سال در بیمارستان بستزی اوذ

دس خلَف ًَصاداًی وِ دس ثیوبسػتبى هتَلذ هیـًَذ آهبس ًَصاداى ثبیؼتی ثلَست خذاگبًِ هٌظَس ٍ گضاسؽ ؿَد.
* آمارَای مزبًط بٍ ريسَای مزاقبت (ريس بیمار) :یىی دیگش ا صؿبخلْبی اًذاصُ گیشی خذهبت هشثَط ثِ تخت ثیوبسػتبًی تؼذاد سٍصّبی
هشالجت دس عَل ػبل هیجبؿذ .ایي ؿبخق اص ػشؿوبسیْبی سٍصاًِ ثیوبساى ثذػت هی آیذ  .دس هحبػجِ ایي ؿبخق ثشای ّش ثیوبس وِ دس
ػشؿوبسی سٍصاًِ هغشح گشدد یه سٍص ثیوبس دسًظش گشفتِ هیـَد .دس استجبط ثب ًَصاداى ایي آهبس ثبیذ خذاگبًِ گضاسؽ گشدد .
* آمارَای خذمات حزفٍ ای :ؿبهل آصهبیـبت  ،سادیَگشافی ّب  ،اػوبل خشاحی  ،صایوبًْب  ،هؼبیٌبت ػشپبیی ٍ ......
ثبتَخِ ثِ تٌَع خذهبت ٍ پیچیذگیْبی هَخَد تؼییي حذالل فْشػت پبیِ آهبسی دس ایي صهیٌِ اهىبى پزیش ًجَدُ ٍ ثِ ػْذُ ثیوبسػتبًْبػت.
 . 1ج  .دادُ ّبی هربَط بِ کیفیت هراقبت :

ؿبهل هیضاى اتَپؼی  ،هیضاى ػفًَت ثؼذ اص ػول یب ثؼتشی( 27ػبػت ثؼذ اص ثؼتشی یب ػول)  ،هیضاى هشي ٍ هیش پغ اص ػول خشاحی  ،تؼذاد
ػفًَتْبی اػتب فیلَوَوی دس ًَصاداى ٍ تؼذاد هشي ٍهیش ًَصاداى خضء ؿبخلْبی اًذاصُ گیشی ویفیت هشالجت ثـوبس هیشًٍذ.
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 . 1د  .دادُ ّبی اداری ٍ هبلی:

ؿبهل تؼذا غزای تْیِ ؿذُ دس ّش ٍػذُ  ،تؼذاد هلحفِ ّبی ؿؼتِ ؿذُ ثش حؼت ویلَگشم  ،تؼذاد هىبلوبت تلفٌی ّ ،ضیٌِ سٍص ثیوبس  ،دسآهذ ول
ػبلیبًِ ثیوبسػتبى  ،ول ّضیٌِ ػشهبیِ ای ثیوبسػتبى  ،ول ّضیٌِ ػولیبتی ػبالًِ ثیوبسػتبى.
.2آهبرّبی هربَط بِ بیوبر:

ایي آهبس ؿبهل ؿوبسؽ ثیوبساى هشخق ؿذُ ٍ هحبػجِ سٍصّبی ثؼتشی آًْب اص صهبى پزیشؽ ثش حؼت تـخیق  ،ػي  ،خٌغ ٍ ّوچٌیي عجمِ
ثٌذی تـخیق ّب ثش اػبع عجمِ ثٌذی ثیي الوللی ثیوبسی هیجبؿذ .
اّذاف ٍیصُ (کبربرد ّبی) آهبر بیوبرستبًی :

 . 3هذیشیت ٍ ػولىشد ػَدهٌذ ثیوبسػتبى ثِ هٌظَس تأهیي هشالجت وبهل ثشای ثیوبساى .
 . 7ػبصهبًذّی ّ ،وبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی خذهبت ثیوبسػتبًی دس یه هحذٍدُ هذیشیتی .
 . 1ثْشُ ٍسی التلبدی اص تؼْیالت ثیوبسػتبًی دس ثشًبهِ ثْذاؿت ولی اختوبػی  ،هٌغمِ ای ٍ هلی .
 . 4اسصیبثی ٍضؼیت ثیوبسی دس خوؼیت هبًٌذ ٍضؼیت اپیذهیَلَطیه ثیوبسیْب .
تعریف برخی از ٍاشُ ّبی آهبری:

بیماربستزی  :ثیوبس ثؼتشی وؼی اػت وِ ثِ ػٌَاى ثضسگؼبل یب خشدػبل دس ثیوبسػتبى پزیشفتِ هی ؿَد ٍ تختی سا ثِ هٌظَس ثشسػی  ،تـخیق
یب دسهبى دس ثیوبسػتبى اؿغبل هی وٌذ .
بیمار سزپایی  :فشدی اػت وِ اص خذهبت تـخیلی ٍ دسهبًی ثخؾ ػشپبیی ثیوبسػتبى اػتفبدُ هی وٌذ ٍلی تخت ثیوبسػتبًی هـخلی سا
اؿغبل ًوی وٌذ .
پذیزش (بٍ بیمارستان) :پزیشفتي یه ًفش ثِ ػٌَاى ثیوبس ثؼتشی تَػظ ثیوبسػتبى .
تزخیص (اس بیمارستان)  :پبیبى دٍسُ هشالت ثیوبس دس ثیوبسػتبى  .اػن اص آًىِ ثیوبس ثِ خبًِ خَد ثشٍد یب ثِ هَػؼِ ٍ یب ثیوبسػتبى دیگش هٌتمل
گشدد ٍ یب ایٌىِ فَت وٌذ .
تخت بیمارستاوی  :تخت ثیوبسػتبًی  ،تختی اػت وِ ثشای اػتفبدُ  74ػبػتِ ثیوبساى ثؼتشی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد .
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شبخص ّبی آهبر بیوبرستبًی

شبخص :آًچِ وِ ثِ یه حمیمت یب ًتیدِ خبف اؿبسُ هی وٌذ  .ثغَس ولی اص ؿبخق ثشای اًذاصُ گیشی یه وویت دادُ ؿذُ اػتفبدُ هی گشدد ،
اهب دس حبلت خبف تش ،ؿبخق ًؼجتی اػت وِ اسصؽ یه وویت دادُ ؿذُ سا ًؼجت ثِ یه هجٌب ًـبى هی دّذ ٍ ثغَس هتؼبسف ثلَست دسكذ
ثیبى هی گشدد .
 هتغیشی اػت وِ ثِ اًذاصُ گیشی تغییشات ووه هی وٌذ .ضاخص َای مختلف بیمارستاوی تحت دي عىًان اصلی طبقٍ بىذی میطًوذ :
 . 1شبخص ّبیی کِ بِ دادُ ّبی بیوبرستبًی هربَط هی شًَذ  :ؿبهل هیبًگیي هذت البهت  ،هیضاى اؿغبل تخت  ،هیبًگیي صهبًْبی خبلی
ثَدى ثَدى تخت دسسٍص  ،ؿبخق ػشؿوبسی ثیوبساى  ،ؿبخلْبی هشي ٍهیشٍاتَپؼی .
 . 2شبخص ّبیی کِ بِ جوعیت در هعرض خطر هربَط هی شَد  :ؿبهل ثیوبس پزیشی ( هیضاى ثؼتشی ثشای ّش ً 3111فش خوؼیت) ،
هیضاى پزیشؽ ً ،ؼجت اؿغبل تخت  ،ؿبخق تخت ثِ خوؼیت .
عببرات هَجَد در عٌبٍیي شبخصْب :

هیساى ()rate

ًسبت()ratio

تعذاد()proportion

درصذ()percentage

ػجبسات فَق اص لحبػ هؼبًی داسای هشصّبی هـتشوی ّؼتٌذ ٍ ّوگی ثب اًذوی اختالف  ،تؼذاد دفؼبتی سا وِ یه چیض اتفبق افتبدُ اػت  ،دس استجبط
ثب تؼذاد دفؼبتی وِ آى چیض هی تَاًذ اتفبق افتذ سا ًـبى هیذٌّذ .
تؼذا دفؼبت هَخَد
تؼذاد دفؼبت هوىي
اص ًىبت هْن ایي اػت وِ اٍالً تؼشیف ثىبس ثشدُ ؿذُ ثشای كَست ٍ هخشج وؼش ثبیذ هحىن ٍ هٌغمی ثبؿذ  .ثبًیبً تالؽ دس خْت هـخق وشدى
تفبٍت هیبى آًْب هی تَاًذ هَخت ػَء تفبّن ٍ اثْبم گشدد ٍ .ثغَس ولی توبهی آًْب تحت هفَْم ًؼجت ( )ratioلشاس هی گیشًذ .
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شبخص ّبی آهبر بیوبرستبًی عببرتٌذ از:
* شبخص ّبی سرشوبری بیوبراى
* شبخص ّبی تخت بیوبرستبًی
* شبخص ّبی هرگ ٍهیر
* شبخص ّبی هیبًگیي بستری یب هذت اقبهت بیوبر
* شبخص ّبی اتَپسی

 .1شبخص ّبی سرشوبری بیوبراى
 . 1الف  .سزضماری بیماران بستزی :تؼذاد ثیوبساى هَخَد دس صهبى .
صهبى ػشؿوبسی ثیوبساى ثؼتشی هؼوَال" ًیوِ ؿت یؼٌی صهبًی وِ فؼبلیت ثیوبسػتبًی ثِ پبییي تشیي ػغح خَد هی سػذ هیجبؿذ ٍلی هوىي
اػت ایي ػشؿوبسی دس ّش صهبى دیگشی وِ هَسد تَافك ثیوبسػتبى ثبؿذ اًدبم گشدد  .دس ثشي ػشؿوبسی اػبهی ثیوبساى پزیشؽ خذیذ  ،هشخق
ؿذگبى ٍ اًتمبل یبفتِ ّب ثجت هیـًَذ  .ثب ایي ػشؿوبسی هحل اػتمشاس ثیوبس دس ّشیه اص ثخـْب هـخق هیـَد .
 . 1ب  .تخت ريس اضغالی:
ٍاحذ اًذاصُ گیشی خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ ثیوبس ثؼتشی دس عَل  74ػبػتِ هیجبؿذ  .هٌظَس اص  74ػبػت  ،صهبى ثیي دٍ ػشؿوبسی هتَالی سٍصاًِ
اػت .ثِ ایي تشتیت ثشای ثیوبس پزیشؽ ؿذُ ای وِ دس ّوبى سٍص تشخیق هی گشدد یه سٍص خذهت هحبػجِ هیـَد  .اكغالح سٍص خذهت ثِ
ثیوبس هؼبدل سٍص ثیوبس  ،سٍص ثیوبس ثؼتشی  ،سٍص ػشؿوبسی ٍ تخت سٍص اؿغبلی اػت .
الصم ثِ روش اػت وِ ؿبخق سٍص خذهت ثِ ثیوبساى ثشاثش ؿبخق ػشؿوبسی سٍصاًِ ثیوبساى ثؼتشی هیجبؿذ .
 . 2شبخص ّبی تخت بیوبرستبًی
تخت ثابت  :ػجبستؼت اص تخت ّبی سػوی هلَة وِ ثیوبسػتبى ثشای آى داسای هدَص ثْشُ ثشداسی اػت .
تخت فعال  :ػجبستؼت اص تختی وِ آهبدُ ثشای پزیشؽ ثیوبس اػت  ،ثِ هفَْم ٍخَد اهىبًبت تخللی ً ،یشٍی اًؼبًی  ،تدْیضات  ،پَل ٍ ػبیش
هٌبثغ ثشای اػتفبدُ  74ػبػتِ ثیوبساى .
اص آًدب وِ ػَاهلی اص لجیل ثْذاؿتی ًجَدى تخت  ،خشاثی  ،ووجَد اهىبًبت ٍ  ...دس تؼذاد تخت لبثل اػتفبدُ ثیوبسػتبى هؤثش اػت  ،لزا اهىبى تغییش
سٍصاًِ ایي تؼذاد ٍخَد داسد  .ثِ ایي تشتیت اگش ثِ دالیلی ثؼضی اص تختْبی ثیوبسػتبًی لبثل اػتفبدُ ًجبؿذ  ،اًگبُ تخت فؼبل  ،ػذدی ووتش اص
تخت ثبثت سا ًـبى هی دّذ .
چىاوچٍ بٍ دالیلی ي بذين اجاسٌ رسمی تعذادی تخت بٍ بخطی اضافٍ ضًد (تخت مًقت)  ،ایه تختُا جشء تخت فعال بحساب
وخًاَذ آمذ  .در َز صًرت تعذاد تخت فعال وبایذ بیطتز اس تخت ثابت بیمارستان باضذ .
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ًىتِ لبثل روش ایٌىِ یه تخت ثیوبسػتبًی داسای ػِ ٍیظگی (بزقزار بًدن) ( ،مجُش بٍ يسایل رفاَی بًدن بًدن) ٍ (بزخًرداری اس ویزيی
متخصص مزاقبت بُذاضتی) اػت ٍ ثغَس ولی ثبیذ آهبدُ ثشای هشالجت اص ثیوبس ثبؿذ  .تختْبی اتبق هؼبیٌِ  ،اتبق ػول  ،سیىبٍسی  ،فیضیَتشاپی ،
صایوبى  ،وبت یب گَْاسُ ًَصاد ػبلن  ،تختْبی تحت ًظش اٍسطاًغ  ،دیبلیض ٍ  ...خضء تختْبی فؼبل ثؼتشی هحبػجِ ًوی گشدًذ .
تخت ريس اضغالی ( : (Bed Occupancy Dayهدوَع سٍصّبیی وِ تختْبی یه ثخؾ دس یه دٍسُ صهبًی ( هثال یه هبُ ) اؿغبل ثَدُ
اػت  .هدوَع تخت ّبی اؿغبل ؿذُ سٍصاًِ دس عَل صهبى هؼیي یؼٌی تؼذاد تختْبیی اػت وِ دس عَل یه سٍص تَػظ ثیوبساى اؿغبل ؿذُ اػت
ٍ ّوبى تخت سٍص ثؼتشی اػت.
تخت ريس فعال (بیمار بستزی) :ثِ ٍاحذ اًذاصُ گیشی دس استجبط ثب ٍخَد تخت ثیوبس ثؼتشی (چِ اؿغبل ؿذُ ثبؿذ ٍ چِ ًـذُ ثبؿذ) وِ ثِ
هٌظَس اػتفبدُ  74ػبػت آهبدُ ٍ تدْیض ؿذُ اػت .
تخت ريس کل) :)Total Bed Dayهدوَع تخت سٍص فؼبل (ثیوبس ثؼتشی) ثشای توبم سٍصّبی یه دٍسُ هؼیي .تخت سٍص ول اص حبكلضشة
هتَػظ تختْبی فؼبل دس تؼذادسٍصّبی صهبى هؼیي ثذػت هی آیذ .

ول تخت سٍص اؿغبلی دس یه دٍسُ هؼیي
 . 1الف  .درصذ اضغال تخت ديرٌ ای (ماَاوٍ یا ساالوٍ) :

×311

)( percentage Of Occupancy

تخت سٍص فؼبل(ول) وِ دس آى دٍسُ هؼیي

ایي فشهَل ًـبى دٌّذُ هیضاى اػتفبدُ اص تختْبی ثیوبسػتبى اػت ٍ پبییي ثَدى آى ثش ّذس سفتي ظشفیت ّب ٍ تَاى ثبلمَُ افشاد داللت داسد ٍ
ّضیٌِ ٍاحذ ػشضِ خذهبت سا ثِ عَس اػبػی افضایؾ هی دّذ .چٌبًچِ تؼذاد ثیوبساى ثؼتشی ؿذُ افضایؾ یبثذ ٍلی افضایؾ تخت چٌذاى هٌبػت
ًجبؿذ ایي اهش ثبػث افضایؾ دس كذ اؿغبل تخت هی گشدد.دسكذ اؿغبل تخت اگش حذٍد  27دسكذ ثبؿذ (  77دسكذ ثمیِ سا ثشای فَسیتْبی
پضؿىی دس ًظش هی گیشًذ ) هی تَاى گفت هیضاى ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ هغلَة ثَدُ اػت .

 . 2ب  .میشان چزخص اضغال تخت (گزدش تخت) ( : )Turnoverػجبستؼت اص تؼذاد دفؼبتی وِ ثیوبساى اص یه تخت ثیوبسػتبًی دس یه
دٍسُ هؼیي اػتفبدُ هی وٌٌذ  .ایي هیضاى تؼذاد اؿغبل ٍ خبلی ؿذى تخت سا دس یه دٍسُ هؼیي هی سػبًذ ّ .وچٌیي ثِ هفَْم تؼذاد ثیوبساى
پزیشؽ ؿذُ ثشای ّش تخت دس عَل یه دٍسُ هـخق اػت .تغییشات هیضاى فَق هی تَاًذ ًبؿی اص ًَع ثیوبسی ثیوبساى ( حبد ٍ هضهي ) ٍ هذیشیت
تختْب یب ثِ ػجبست دیگش تغییشات هتَػظ سٍصّبی ثؼتشی ثیوبساى ثبؿذ.ثذیْی اػت وِ دس هذیشیت تختْب  ،اسائِ ثِ هَلغ خذهبت پضؿىی ٍ
پیشاپضؿىی ٍ تدْیضاتی ( ثشای هثبل  ،حزف تختْبی غیش فؼبل هَخَد دس ثخؾ ّب ) تبثیش هؼتمین داسًذ.
تؼذاد تشخیق ّب (اصخولِ فَت ؿذگبى) دس یه دٍسُ هؼیي
هیبًگیي تخت فؼبل دس ّوبى دٍسُ
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 . 2ج  .يقفٍ در چزخص اضغال تخت (فاصلٍ چزخص تخت) :
هتَػظ صهبًْبیی وِ یه تخت اص تشخیق یه ثیوبس تب پزیشؽ ثیوبس خذیذ خبلی هی هبًذ  ٍ .ثش حؼت سٍص ( یب ػبػت ) هی ثبؿذ .ثِ ػجبست دیگش
هذتی اػت وِ یه تخت دس فبكلِ ثیي دٍ پزیشؽ خبلی هی هبًذ.
تخت سٍص اؿغبلی -تخت سٍص فؼبل(ول)
تؼذاد هشخق ؿذگبى ٍ فَت ؿذگبى

 . 3شبخص ّبی هرگ ٍ هیر
ایي ؿبخلْب هجتٌی ثش دادُ ّبیی اػت وِ اص تدضیِ ٍ تحلیل پشًٍذُ ثیوبساى تشخیق ؿذُ یب گضاسؿبت ٍاكلِ اص ػبیش ثخـْبی ثیوبسػتبًی ثذػت
هی آٍسیوشً .ىتِ ثؼذی دس هحبػجِ ایي ؿبخلْب ایي اػت وِ ًجبیذ ػذد اػـبسداس ثذػت آهذُ سا ثِ ػذد وبهل گشد وٌین صیشا ثشای ثیوبسػتبى ون
ثَدى ایي هیضاًْب اّویت داسد .

تؼذاد ول هشي ٍ هیشّب (ؿبهل هشي ٍهیش ًَصاداى) دس خالل یه دٍسُ هؼیي
 . 3الف  .میشان واخالص مزگ يمیز (میشان فًت کلی) × 311
() Gross Death Rate

تؼذاد ول تشخیق ّب (ؿبهل هشي ٍهیش ّب ٍهشي ٍهیش ًَصاداى) دس خالل ّوبى دٍسُ

تؼذاد هشي ٍهیش (اصخولِ هشي ًَصاداى) هٌْبی هشگْبی لجل اص  74ػبػت دس یه دٍسُ هؼیي

 . 3ب  .میشان خالص مزگ يمیز (میشان فًت بیمارستاوی) × 311
((Net Death Rate

تؼذاد ول تشخیق ّب (ؿبهل هشگْب ٍهشي ًَصاداى) هٌْبی هشگْبی لجل اص  74ػبػت دس ّوبى دٍسُ

هیضاى هشي ٍهیش خبلق ثب هیضاى هشي ٍهیش ًبخبلق تفبٍت داسد.صیشا هشگْبیی وِ ووتش اص  74ػبػت پغ اص ٍسٍد ثِ هشوض هشالجت ثْذاؿتی سٍی
دادُ اػت سا ؿبهل ًوی ؿَد.هیضاى هشي ٍهیش خبلق ثِ ایي دلیل هفیذ اػت وِ ًؼجت ٍالؼی تشی اص هشگْبی ثیوبساى ثؼتشی دس استجبط ثب
هشالجتْبی ثیوبس دس یه هَػؼِ هشالجت ثْذاؿتی خبف سا ثذػت هی دّذ.هیضاى هشي ٍهیش خبلق هثل هیضاى هشي ٍهیش ًبخبلق ٍخَد ػبیش
ػَاهل خغش سا وِ دس ثشٍص هشي هَثشًذ ( هبًٌذ ػي  ،خٌغ ٍ ًظاد ) سا دس ثش ًوی گیشد.ثٌبثشایي تَخِ ثِ ایي ًىتِ هْن اػت وِ اگش یه ثیوبس
دلیمب" پیؾ اص  74ػ بػت فَت هیىٌذ  ،ایي فَت ( هشي) سا ًجبیذ ثِ دلیل ًَع هشالجت اًدبم ؿذُ دس هشوض دسهبًی داًؼت ٍ ّوچٌیي هشوض
دسهبًی الضاهب" هؼئَل هشگْبیی وِ ووتش اص  74ػبػت پغ اص پزیشؽ سٍی هی دّذ ً ،یؼت  .هیضاى هشي ٍهیش خبلق ثِ ایي دلیل هحبػجِ
هی ؿَد وِ ًتیدِ آى هی تَاًذ ثب ویفیت هشالجتْبی ثْذاؿتی هَخَد دس استجبط ثبؿذ.
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دس فشهْبی ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی هشي ثیوبسػتبًی هشگْبی ثؼذ اص  44ػبػت دس ًظش گشفتِ هیـَد .

 . 4شبخص ّبی هذت اقبهت
مذت اقامت (یک بیمار بستزی)  :تؼذاد سٍصّبی ثؼتشی یه ثیوبس دس ثیوبسػتبى اص صهبى پزیشؽ تب ٌّگبم تشخیق اػت  .دسكَستی وِ تبسیخ
پزیشؽ ٍ تشخیق ثیوبس ّشدٍ دس یه سٍص ثبؿذ  ،هذت البهت یه سٍص توبم دسًظش گشفتِ هیـَد .
ول هذت البهت یب تخت سٍص اؿغبلی غیش اص ًَصاداى
میاوگیه مذت اقامت ))Average Length of Stay
ول هشخق ؿذگبى (ؿبهل فَت ؿذگبى غیش اص ًَصاداى)

هتَػظ هذت البهت ثیوبس ػجبستؼت اص هتَػظ دٍسُ ای وِ ّش ثیوبس پزیشؽ ؿذُ دس ثیوبسػتبى ثَدُ اػت ( ثش حؼت سٍص)  .یؼٌی هتَػظ تؼذاد
سٍصّبیی وِ ثِ ّش ثیوبس ثؼتشی اسائِ خذهت ؿذُ اػت .هیضاى اػتبًذاسد ایي وویت دس ثیوبسػتبًْب ٍ ثخـْبی هختلف هتٌبػت ثب تخلق ٍ ًَع
ثیوبساًی وِ ثؼتشی ّؼتٌذ ( داسای ثیوبسی حبد ٍ هضهي ) هتغیش اػت .اهب یه ػشی ًبسػبیی ٍ ػولىشد ًبلق دس پزیشؽ ٍ دس داخل ثخـْب ٍ
پبساولیٌیه ّب هَخت افضایؾ ثی سٍیِ ایي وویت خَاّذ ؿذ ،اص خولِ ایي ًبسػبیی ّب هی تَاى ثِ ػَاهل صیش اؿبسُ ًوَد وِ دس افضایؾ وبرة دس
كذ اؿغبل تخت ثیوبسػتبى ًیض هَثشًذ:
-

آهبدُ ًجَدى آصهبیـبت سٍتیي ثیوبس لجل اص پزیشؽ .

-

عَالًی ؿذى صهبى تشخیق ٍ تؼَیِ حؼبة ثیوبساى ثِ ّش دلیل .

-

عَالًی ؿذى صهبى اسػبل دػتَسات پضؿه ثِ آصهبیـگبُ ّب ٍ دسیبفت پبػخ آًْب .

-

ػذم ّوبٌّگی دس تْیِ اهىبًبت ٍ تدْیضات الصم ثشای هَاسد اػوبل خشاحی .

-

لغَ ؿذى ثشًبهِ اتبق ػول ثِ ّش دلیلی .

-

ثؼتشی ًوَدى هَاسد ثیوبسیْبیی وِ اص ًظش ػلن پضؿىی لبثل دسهبى ًیؼتٌذ .
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دستَرالعول تکویل فرهْبی آهبربیوبرستبًی

دستَرالعول تکویل فرم آهبر  24سبعت بخش ( از  7/30رٍز قبل تب  7/30اهرٍز )

ایي فشم تَػظ مىطی َای بخص ثلَست سٍصاًِ تىویل هیـَد ٍ ػولىشد سٍصاًِ ّش ثخؾ سٍصثؼذ تحَیل هؼئَل آهبس ثیوبسػتبى هی گشدد .
هالن تفىیه ثخـْب ٍثجت آهبسسٍصاًِ دس ایي فشهْب ،اًَاع تخت َای تخصصی هَخَد دس ثیوبسػتبى اػت ًِ ثخـْبی هَخَد.
مثال  :هوىي اػت ثیوبسػتبًی داسای یه ثخؾ خشاحی ػوَهی ثبؿذ اهب دس ایي ثخؾ تختْبی تخللی خشاحی ػوَهی  ،اسٍلَطی  ،استَپذی
ٍ چـن لشاس گشفتِ ٍ هتخللیي هشثَعِ دس آى ػشٍیغ ّبی الصم سا اسائِ دٌّذ(ثخؾ هختلظ تخللی) .دس ایي حبلت ثبیذ ّشتخلق ثِ
ػٌَاى یه ثخؾ تخللی دسًظش گشفتِ ؿَد  .ثؼجبست دیگش ثشای ایي ثیوبسػتبى ثدبی یه ثخؾ خشاحی ػوَهی ثخـْبی خشاحی ػوَهی ،
اسٍلَطی  ،استَپذی ٍ چـن ثلَست هدضا تؼشیف هی ؿَد .
وکتٍ  :دس كَستیىِ وِ تؼذاد تخت سؿتِ تخللی هَخَد دس داخل ثخؾ هختلظ تخللی هـخق ًجبؿذٍتختْب اصیىذیگش تفىیه ًـذُ
ثبؿٌذ ( سٍی یه تخت هوىي اػت ثیوبساى سؿتِ ّبی تخللی گًَبگَى ثؼتشی ؿًَذ )  ،ثشای هـخق وشدى تؼذاد تخت ّشتخلق هیتَاى
اص سٍؽ صیش اػتفبدُ ًوَد .
 _1محاسبٍ تعذاد بستزی يتخت ريس اضغالی َزتخصص درپایان َزماٌ يبذست آيردن تعذادتخت َزتخصص بااستفادٌ اس وسبت
تخت ريس اضغالی َز تخصص بٍ تخت ريس اضغالی کل بخص .
مثال  :ثخؾ ػوَهی ثیوبسػتبًی داسای  71تخت هی ثبؿذ وِ تؼذاد تفىیىی ًَ 4ع تخت تخللی هَخَد دس آى هـخق ًیؼت ( ثخؾ
خشاحی ػوَهی _ اسٍلَطی _ استَ پذی ٍ چـن )  .اگش آهبس هشاخؼیي ثِ ثخؾ ثشاثش ثب ً 411فش ٍ ثب تخت سٍص اؿغبل ؿذُ هـخق ثشای ّش یه
ثلَست ریل ثبؿذ:
ًبم ثخؾ ( تخلق )

تؼذاد ثیوبس

تخت سٍص اؿغبل ؿذُ

خشاحی ػوَهی

111

911

اسٍلَطی

311

711

استَپذی

111

471

چـن

311

371

خوغ

411

3411
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تؼذاد ػْن ّش تخت ثشای ّش تخلق ثِ تخت سٍص اؿغبل ؿذُ هحبػجِ ٍ ٍاسد هی ؿَد .هثبل  :تؼذاد تخت خشاحی ػوَهی :
X

911
ٍ x =77

=
71

3411

ٍ خذٍل صیش حبكل هی ؿَد :

تخت سٍص
ًبم ثخؾ ( تخلق )

اؿغبل ؿذُ

ػْن تخت اص  71ػذد

خشاحی ػوَهی

911

77

اسٍلَطی

711

2

استَپذی

471

39

چـن

371

7

خوغ

3411

71
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تعزیف ياصٌ َای آماری :
تخت مصًب :تؼذاد تخت ّبیی وِ یه ثیوبسػتبى ثب اخبصُ سػوی دٍلت هدبص ثِ ًگْذاسی ٍداؿتي آى هی ثبؿذ ً.ىتِ لبثل تَخِ ایي اػت وِ
تخت هلَة الضاهب ثب تؼذاد تخت فؼبل ثیوبسػتبى یىی ًیؼت .
تخت فعال :تؼذادی اص تخت ّبی ثیوبسػتبًی وِ ثش اػبع اػتبًذاسد داسای اهىبًبت تـخیلی  ،دسهبًی ،پـتیجبًی ،خذهبتی ،پشػٌلی ثَدُ ٍ دس
ٍالغ آهبدُ ثؼتشی وشدى ثیوبساى هی ثبؿٌذ.


اگش ثشخی اص تخت ّبی ثیوبسػتبى ثِ ّش دلیل هثال خشاثی تختً ،ذاؿتي هتخلق ٍ  ...لبثل اػتفبدُ ًجبؿٌذ  ،تؼذاد تخت فؼبل
ووتش اص تخت هلَة یب ثبثت خَاّذ ثَد .



اگش ولیِ تخت ّبی تلَیت ؿذُ ثیوبسػتبى لبثل اػتفبدُ ثبؿذ  ،تخت فؼبل سلوی هؼبٍی ثبتخت ّبی ثبثت سا ًـبى خَاّذ داد.



اگش ثشای ثخـی  ،ثٌب ثِ ضشٍست اص تخت ثخؾ دیگشی اػتفبدُ گشدد  ،ثبیؼتی دلت ؿَد اص آهبس تؼذادتخت آى ثخؾ وؼش ٍ ثش تؼذاد
تخت ثخؾ هَسد ًظش اضبفِ گشدد.



حبل اگش اص تخت اوؼتشای هَخَد اػتفبدُ ؿَد  ،دیگش ًیبصی ثِ ون وشدى تخت اص ثخؾ ّبی دیگشًیؼت  ،فمظ ثبیؼتی دلت ؿَد
تؼذاد تخت ّبی اوؼتشا ثِ تؼذاد تخت ّبی فؼبل ثخؾ هَسدًظش اضبفِ ًگشدد.

بیمار بستزی با اقامت کمتز اس  24ساعت  :هٌظَس ثیوبساًی اػت وِ دس ثخؾ ثؼتشی حضَس داؿتِ اًذ ٍ ثٌب ثِ دالیلی اص خولِ تشخیق ثب
هیل ؿخلی  ،فَت  ،اتوبم دسهبى ٍ  ...دس هذت صهبًی ووتش اص  74ػبػت ثخؾ سا تشن هی وٌٌذ .
ًىتِ  :دسهحبػجِ ایي ثیوبساى فمظ ثیوبساًی وِ ثؼتشی ٍتشخیق آًبى دسفبكلِ ثیي دٍػشؿوبسی اًدبم گشفتِ اػت ( دسیه تبسیخ )یؼٌی
دسّیچىذام اصػشؿوبسیْب هحبػجِ ًگشدیذُ اًذ  ،دسًظشگشفتِ هی ؿًَذ .ثٌبثشایي ثشای ایي ثیوبساى یه تخت سٍص دسًظشگشفتِ هی ؿَد .
ًىتِ  :اّویت تؼذاد ثیوبساى ثب البهت ووتش اص  74ػبػت  ،دس ؿبخق ّبی هتَػظ سٍصّبی ثؼتشی ٍ دسكذ اؿغبل تخت هَثش هی ثبؿذ ٍ .ثِ ًَػی
ثبال ثَدى دسكذ اؿغبل تخت ّبی ثبال ٍ ثیؾ اص  %311سا تَخیِ هی ًوبیذ.

تعذاد بیمار بستزی اسريسقبل)سمان سزضماری( :ؿبهل تؼذاد ثیوبساى ثؼتشی هَخَد دس ػبػت 7/30كجح سٍص لجل (ایتذای
ػشؿوبسی) دسثخؾ هی ثبؿذ .
تعذاد بیمار بستزی ضذٌ جذیذ  :تؼذاد ثیوبساى اًتمبلی اصثخـْبی دیگش ،اًتمبلی اصثیوبسػتبًْبی دیگش ٍ ثؼتشی ثلَست هؼتمین
دسعی سٍص آهبسگیشی دسایي لؼوت ثجت هی ؿَد .
* الصم ثِ روشاػت وِ هٌـی ّبی ثخـْب ثبیؼتی ًبم ثخؾ ًٍبم ثیوبسػتبى هشثَعِ سا دسلؼوت اًتمبل ثِ ثخؾ یبثیوبسػتبى ٍاًتمبل
اصثخؾ یبثیوبسػتبى روشًوبیذ .روشًبم ثخؾ دسایي لؼوت دسخْت وٌتشل دلت هٌؾ ّبی ثخؾ اصًظش ثجت ًمل ٍاًتمبالت دسٍى
ثخـی اػتفبدُ هی گشدد .اًدبم آهَصؿْب ٍالضاهبت الصم دسایي خلَف ثِ ػْذُ هؼئَل آهبس هی ثبؿذ.
ًىتِ  :ثیوبساى هٌتمل ؿذُ اص اٍسطاًغ تحت ًظش ٍ اتبق ػول خضء ثیوبساى هٌتمل ؿذُ اص ثخؾ دیگش هحبػجِ ًوی ؿَد.
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تعذاد بیمارمزخص ضذٌ اس بخص  :تؼذاد ثیوبساى اًتمبلی ثِ ثخـْبی دیگش ،اًتمبلی ثِ ثیوبسػتبًْبی دیگش ٍهشخق ؿذُ اصثیوبسػتبى
ثلَست هؼتمین دسعی سٍص آهبسگیشی دسایي لؼوت ثجت هی ؿَد .
ثبیؼتی دلت گشدد ثیوبساًی وِ اصآى ثیوبسػتبى ثِ ثیوبسػتبى دیگش هٌتمل ؿذُ اًذ ،دسلؼوت هشخق ؿذُ ثلَست هؼتمین دس ًظش گشفتِ
ًـَد ،چشا وِ ایي تؼذاد لجال دس آیتن لجلی هحبػجِ گشدیذُ اًذ.
تعذاد بیمار فًت ضذٌ  :ؿبهل تؼذاد ثیوبساًی وِ لجل ٍ یب ثؼذ اص  24ػبػت اٍل ٍسٍد ثِ ثیوبسػتبى فَت وشدُ اًذ ثِ تفىیه دس ّش
یه اص ػتَى ّبی هشثَعِ ثجت هی گشدد  .ایي دٍ ػتَى ثِ لحبػ هَاسد لبًًَی حبئض اّویت ثبالیی هی ثبؿذ ٍ هؼتلضم ایي اػت وِ دلت
الصم دستىویل ػبػت دلیك ٍسٍد ثیوبساى ٍ ٍضؼیت آى ّب اػوبل گشدد.
تعذاد بیمار بستزی مًجًد  :ایي ػذد حبكل خوغ ثیوبساى هَخَد اصسٍص لجل ثب ول ثؼتشی ؿذُ ّبی خذیذ هٌْبی تؼذادول هشخق
ؿذُ ّباصثخؾ ٍ فَت ؿذُ هی ثبؿذ ً ٍ .تیدِ ایي هحبػجِ دس فشم آهبس سٍص ثؼذ دس لؼوت تؼذاد ثیوبس ثؼتشی سٍصلجل ًَؿتِ هی ؿَد.

متًسط تخت فعال درماٌ  :ػجبست اػت اص خوغ ػتَى تؼذاد تخت فؼبل فشم ؿوبسُ  7تمؼین ثش  13یب  11یب ( 76ثشحؼت تؼذاد سٍصّبی هبُ)
تعذاد بیماربستزی درسمان سزضماری :الصم ثِ روشاػت هدوَع ثیوبساى ثؼتشی دسثخؾ دسصهبى ػشؿوبسی ٍثیوبساى ثبالبهت ووتش اص74
ػبػت دسثخؾ ،ثشاثش ثبتؼذاد تخت سٍص اؿغبلی ثخؾ هی ثبؿذ.
تعذاد بیمار بستزی ضذٌ جذیذ در بخص  :ؿبهل ولیِ ثیوبساًی هی ثبؿذ وِ دس هبُ هَسدًظشهؼتمیوبً اص ثیوبسػتبى دیگشٍ یب اص ثخؾ دیگش ثِ
ایي ثخؾ اص ثیوبسػتبى هٌتمل ٍ ثؼتشی ؿذُ اًذ ٍ یب خذیذاً ثِ ثیوبسػتبى هشاخؼِ ٍ پزیشؽ (ثؼتشی ؿذى دس ثخؾ سا) گشفتِ اًذ ثِ تفىیه
ثخـْبی ثیوبسػتبى .
تعذاد بیمار مزخص ضذٌ اس بخص  :ؿبهل ولیِ ثیوبساًی هی ثبؿذ وِ دس هبُ هَسدًظش اص ثخؾ ثِ ثیوبسػتبى دیگشی یب اص ثخؾ ثِ ثخؾ دیگش
هٌتمل ؿذُ یب والً اص ثیوبسػتبى هشخق ؿذُ اًذ ثِ تفىیه ثخـْبی ثیوبسػتبى.
وکتٍ مُم  :ثبتَخِ ثِ ایٌىِ ثیوبساى هٌتمل ؿذُ ثیي ثخـْب ؿبهل ثیوبساى ٍاسد ؿذُ ٍیبخبسج ؿذُ اصثیوبسػتبى ًوی ثبؿٌذ  ،ثٌبثشایي ٌّگبم
هحبػجِ ؿبخق ّبی هشثَط ثِ ول ثیوبسػتبى  ،تؼذاد ول ثیوبساى ثؼتشی ؿذُ خذیذ  ،فمظ هدوَع ػتَى ّبی هشاخؼِ هؼتمین ٍ اًتمبلی اص
ثیوبسػتبى دیگش دس ًظش گشفتِ هی ؿَد  ٍ .تؼذاد ول ثیوبساى هشخق ؿذُ ثیوبسػتبى  ،فمظ هدوَع ػتَى ّبی هشخق ؿذُ اص ثیوبسػتبى ،
اًتمبلی ثِ ثیوبسػتبى دیگش ٍ تؼذاد ثیوبس فَت ؿذُ دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ.


دس هحبػجِ ؿبخق ّبی هشثَط ثِ ّشثخؾ اًتمبالت ثیي ثخـی ًیض دس ًظش گشفتِ هی ؿَد .یؼٌی اًتمبل ثِ یه ثخؾ اصثخـْبی
دیگش خضٍ ثؼتشی ؿذگبى ایي ثخؾ ٍهشخق ؿذگبى ثخؾ هجذا دسًظشگشفتِ هی ؿَد.



ایي هَضَع دسثجت فشهَلْبی هشثَط ثِ هحبػجِ ؿبخلْب دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت.



ًکتِ هْن :هس ئَلیي آهبرببیذ دقت داشتِ ببشٌذ کِ جوع ستَى هربَط بِ تعذاد هَارد اًتقبل بِ بخشْب ٍاًتقبل ازبخشْب درپبیبى هبُ
ببیستی برابر ببشذ.

تعذاد بیمار فًت ضذٌ در بخص :ؿبهل ثیوبساًی هیجبؿذ وِ یب لجل اص  74ػبػت اٍل ٍسٍد یب ثؼذ اص  74ػبػت اٍل ٍسٍد ثِ ثخؾ فَت وشدُ اًذ
وِ تؼذاد آى دس ّش یه اص ػتًَْبی هشثَعِ ثِ تفىیه ثخـْبی هَخَد دس ثیوبسػتبى لیذ هی گشدد .
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 تعذاد بیمار با اقامت کمتز اس  24ساعت :ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تؼذاد افشادی وِ ووتش اص  74ػبػت ثؼتشی ؿذُ اًذ دس افضایؾ ؿبخلْبی اؿغبلتخت هَثش هی ثبؿٌذ ایي ػتَى خْت تَخیِ ثبال ثَدى ؿبخق ّب (خلَكبً اؿغبل ثیؾ اص )%311دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت .
تخت ريس کل  :ػجبست اػت اص حبكل ضشة (هتَػظ تخت فؼبل ثخؾ دس هبُ ) دس (تؼذادسٍصّبی ّوبى هبُ )
تخت ريس اضغالی :ػجبست اػت اص حبكل خوغ ػتَى (تؼذاد ثیوبس ثؼتشی دسصهبى ػشؿوبسی  +تؼذاد ثیوبساى ثبالبهت ووتش اص 74ػبػت
دسثخؾ)
وکتٍ  :تىویل اعالػبت هشثَط ثِ ًبم ثیوبسػتبى  ،هبُ ٍػبل گضاسؽ دسایي فشم الضاهی هی ثبؿذ .

دستَرالعول تکویل آهبر عولکرد جراحی  ،زایوبى  ،تختْبی ستبرُ دار ٍ ...

ایي فشم دسخْت ثجت ٍگضاسؽ آهبسػولىشد هبّیبًِ ثیوبسػتبى دسحَصُ ّبی خشاحی  ،صایوبى ٍهَالیذ  ،تختْبی ػتبسُ داس  ،ثیوِ ؿذگبى ٍاتجبع
خبسخی دسًظشگشفتِ ؿذُ اػت .
الف ) جراحی  :خْت ثجت آهبسػولىشد خشاحی دٍ خذٍل دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت .
 درجذيل ايل  :تؼذاد ول خشاحی ّبی اًدبم ؿذُ دسثیوبسػتبى ( ولیِ اتبق ّبی ػول ثؼتشی ٍػشپبیی) ثِ دٍتفىیه (ػشپبیی
ٍثؼتشی ) ٍ (ػبدی ٍاٍسطاًغ) ثجت هی گشدد .
هؼئَلیي آهبس ثبیؼتی دلت الصم سا دس تفىیه اًَاع اػوبل خشاحی هَخَد دس ایي فشم ثٌوبیٌذ  ،چشا وِ دسثیـتش هَاسد دیذُ ؿذُ یب ثِ ػلت
ًذاؿتي دسن كحیح اص تؼشیف ایي آیتن ّب ٍ یب ثی تَخْی  ،آهبسّب ثب یىذیگش ادغبم ثَدُ ٍ ثِ اؿتجبُ گضاسؽ هی ؿًَذ.
اعمال جزاحی عادی  :ثِ اػوبل خشاحی اعالق هی ؿَد وِ ثذٍى ٍخَد فَسیت ٍ ػوذتبً ثب تؼییي ٍلت لجلی دس اتبق ػول اًدبم هی ؿًَذ.
اعمال جزاحی ايرصاوس  :هٌظَس اػوبل خشاحی اٍسطاًؼی اػت  .اػن اص ثیوبساًی وِ ثِ كَست اٍسطاًؼی اص اٍسطاًغ ثَدُ اًذ ٍ یب ثیوبساًی وِ
ثِ تـخیق پضؿه تحت ػٌَاى ثیوبس اٍسطاًغ دس اتبق ػول  ،تحت ػول خشاحی لشاس گشفتِ اًذ.
اعمال جزاحی سزپایی  :اػوبل خشاحی وِ ثذٍى ثیَْؿی ٍ ثب ثی حؼی هَضؼی ثَدُ ٍ ثیوبس پغ اصاًدبم خشاحی حذاوثش ظشف چٌذ ػبػت
لبدس ثِ تشن هشوض ثـَد (.ایي اػوبل هوىي اػت دساتبق ػول ػشپبیی ٍیبدسػبیشاتبلْبی ػول اًدبم گیشد) .
اعمال جزاحی بستزی  :اػوبل خشاحی وِ هؼوَالً ثب ثیَْؿی ثَدُ ٍ ثیوبس پغ اصاًدبم خشاحی ثبیؼتی دسثیوبسػتبى ثؼتشی ثبؿذ .
ة ) زایوبى  :دسایي خذٍل آهبسهشثَط ثِ تؼذاد صایوبى عجیؼی دسخذٍل ثجت هی گشدد .
وکتٍ  :صایوبى عجیؼی خض اػوبل خشاحی هحؼَة ًوی ؿَد ٍ دس ػتَى هخلَف ثِ خَد ،خذاگبًِ ٍاسد هی گشدد .
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ج ) تخت ستبرُ دار:

تؼذاد تختْبی فؼبل هَخَد دسثخـْبی ػتبسُ داس هختلف ثیوبسػتبى ٍ ّوچٌیي ػبیشتختْبی ّضیٌِ ثشثیوبسػتبى ثِ تفىیه ًَع تخت ثجت
هی گشدد .
تختْبی ػتبسُ داس:


تعذاد تختُای تحت وظز ايرصاوس



تعذاد تخت دیالیش



تخت َای تاالسمی



تعذاد تخت اتاق عمل



تعذاد تخت سایمان



تعذادتخت اطاق عمل ايرصاوس



تعذاد تخت لیبز( درد)



تخت مامایی ( صویکًلًصی )



تخت واباريری()IVF



تخت ضیمی درماوی
د) بیوِ شذگبى :

دسایي خذٍل تؼذاد ثیوبساى هشخق ؿذُ اصثیوبسػتبى ثِ تفىیه ًَع ثیوِ دسهبًی خْت هحبػجِ ّضیٌِ ثیوبس ثجت هی گشدد .

06

