
طالعات فرمهاي شماره  اطالعات  .آخر هر ماه تکمیل می گردد در 2 و 1این فرم توسط مسئول آمار بیمارستان به تفکیک بخشهاي یادشده درفرم با استفاده از ا

 :که نحوه تکمیل به این صورت خواهد بود -

 .بصورت روزانه تکمیل و به واحد آمار بیمارستان ارسال می گردد تفکیک وکلیه بخشها به  در 1فرم شماره  )الف

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

 .این فرم قید می گردد همان بخش در ردیف در 2همچنین جمع سایر ستونهاي فرم شماره  ماه مربوطه و درپایان هر ماه متوسط تخت فعال در )ج

 :بخشهاي ارتباط با در

 .نظر می باشدبزرگسال مورد این بخش کلیه موارد اعم از اطفال و در :C.C.U سی سی یو -

  .غیره مدنظر می باشد و جراحی قلب باز اعصاب، جراحی مغز و I.C.U این بخش کلیه موارد اعم از در :I.C.U آي سی یو -

  .بخش جهت درمان میباشد به بستري شدن در منظور نوزادان بیمار نیازمند :نوزادان -

ش اورژانس - نسی است که بیمار از:بخ غیره دریافت  آنجا بستري بوده وخدمات درمانی مربوطه اعم از جراحی و ترخیص در ابتداي ورود تا منظور بخش اورژا

نس در "تحت نظر"لذا تختهاي  شده است،   .نظر گرفته نمی شود راین قسمت د اورژا

  )روزهاي ماه برحسب تعداد( 29 یا 30 یا 31تقسیم بر  2 عبارتند از جمع ستون تعداد تخت فعال فرم شماره :متوسط تخت فعال درماه -

  .تفکیک هر بخش بدست می آید به 2بیمار بستري فرم شماره  از جمع ستون تعداد :تخت روز اشغالی -

 به این بیمارستان یا از بخش دیگر نظر از بیمارستان دیگري یاماه مورد شامل کلیه بیمارانی می باشد که در :بخش در جدید بیمار بستري شده تعداد -

ع  گرفته اند )بخش را بستري شدن در(پذیرش  به بیمارستان مراجعه و جدیداً و یا بستري شده اند بخش دیگر منتقل و که به تفکیک بخشهاي بیمارستان از جم

د 2فرم شماره  هاي مربوطه درستون انتقالی از بیمارستان  بیمارستان از جمع ستونهاي مراجعه مستقیم و در کل بیماران بستري شده جدید تعداد .بدست می آی

  .بدست می آید  دیگر

از بخش به بخش دیگر منتقل شده  دیگري یانظر از بخش به بیمارستان ماه مورد شامل کلیه بیمارانی می باشد که در :بخش بیمار مرخص شده در تعداد -

د 2از بیمارستان مذکور مرخص شده اند به تفکیک بخشهاي بیمارستان از جمع ستونهاي مربوطه درفرم شماره  کالً یا ز  تعداد .بدست می آی بیمار مرخص شده ا

  .دادبیمار فوت شده بدست می آیدتع انتقالی به بیمارستان دیگر و بیمارستان از جمع ستونهاي مرخص شده از بیمارستان و

ساعت اول ورود به بخش فوت کرده اند که تعداد آن  24بعد از  ساعت اول ورود یا 24 شامل بیمارانی میباشد که یا قبل از :بخش بیمار فوت شده در تعداد -

  .بدست می آید 2فرم شماره  ستونهاي مربوطه دراز جمع  و بیمارستان قید می گردد یک از ستونهاي مربوطه به تفکیک بخشهاي موجود در هر در

افزایش شاخصهاي اشغال تخت موثر  ساعت بستري شده اند در 24 توجه به اینکه تعداد افرادي که کمتر از با :ساعت 24اقامت کمتر از  تعداد بیمار با -

  .درنظر گرفته شده است%)100اشغال بیش از  خصوصاً(می باشند این ستون جهت توجیه باال بودن شاخص ها 

  .بیشترین فراوانی ثبت گردد بستري شدگان به تفکیک نوع بیمه ذکر شده و ددرجدول نوع بیمه تعدا :بیمه -

بیماران اورژانس انتقالی منظور از بیماران اورژانس اعم از  سزارین می باشد، اورژانس و جدول اعمال جراحی که به تفکیک عادي و در :اعمال جراحی تعداد -

نس یا نس در از اورژا قرار گرفته اند می باشد بیمارانی که به تشخیص پزشک تحت عنوان بیمار اورژا   .اتاق عمل تخت عمل جراحی 

ته به تشکیل پرونده اورژانس یا بستري کامل تعریف می گردد بستري و بیمار :توجه   .بیمار اورژانس بس

 

 201-1دستورالعمل تکمیل فرم شماره 

  :توجه

 .داده می شوددر صورت ناخوانا و ناقص بودن، فرم فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت . تکمیل قسمت هاي باال و پایین فرم الزامی است -1

 .باشد مسئولیت صحت اطالعات مندرج در فرم به عهده مسئول واحد می -2

 .شود فرم میبایست داراي مهر مرکز بوده و فرم بدون مهر فاقد اعتبار و عیناً عودت داده می -3


