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  مقدمه
 .است "مؤشّر"و در عربی به معناي " indicator" معنیشاخص در انگلیسی به 

از نگاه سازمان بهداشت جهانی شاخص ها بطور کلی به عنوان متغییرهایی تعریف می شوند که به سنجش تغییرات بطور 

بطور کلی شاخص ابزاري براي ارزیابی و ارزش گذاري کردن است و ممکن . مستقیم یا غیر مستقیم کمک می نمایند

 .ک مبنا یا وضعیت خاص یا یک استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش قرار دهنداست ی

اطالعات خالصه شده اي هستند که به منظور پاسخگویی به سواالتی در زمینه برنامه ریزي و  سالمتشاخص هاي 

، پایش وضعیت جمعیتبراي ارزیابی سالمت شاخص هاي . جمع آوري می شونددرمانی مدیریت برنامه هاي بهداشتی 

 .برنامه ها و ارزیابی اثربخشی و نتایج اجرایی آنها و نتایج نهایی یک برنامه بکار می رود

 شاخص چیست؟

استفاده از  کند و با ها را اندازه گیري می معیاري است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تغییرات وقایع یا وضعیت 

به . کند هاي زمانی را فراهم می هاي مختلف یا دوره ایسه با استانداردها بین بخشهاي خام، اطالعات مفیدي جهت مق داده

شاخص هدف نیست بلکه . می شودمتغیري است که به وسیله آن میزان و وضعیت یک شئ تعیین  ،عبارت دیگر شاخص

  .نشانگر تحقق میزان هدف است

اما در حالت خاص تر، شاخص نسبتی . می کند، شاخص به یک حقیقت یا نتیجه خاص اشاره JCAHOبر اساس تعریف 

. است که ارزش یک کمیت داده شده را نسبت به یک مبنا نشان می دهد و بطور متعارف بصورت درصد بیان می گردد 

پس همانطور که . شاخص، فرایندي است که تعیین می کند یک شخص یا یک شئ چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است

  .ایست کمی و قابل اندازه گیري باشدمشخص شد شاخص می ب

 :یک شاخصمشخصه هاي 

 ها و وظایف معیاري براي حرکت دستگاه بر مبناي اهداف، مأموریت  

 ابزاري براي اندازه گیري میزان موفقیت و کارآمدي یک دستگاه  

 ها ها و ضعف ها، انحراف اي براي شناخت آسیب وسیله  

  تغییرات و اصالحات در نظام مدیریتیمبنایی است براي همگرایی و پذیرش  

 ها و کاهش اعمال سلیقه کلید رفع اختالف  

 نشان دهنده شرایط موجود و واقعی نظام اداري و فاصله آن با وضعیت مطلوب  

 متغیري است براي اندازه گیري میزان تغییرات در راستاي اهداف سازمانی  
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  خصوصیات یک شاخص مطلوب

  قابل اندازه گیري .1

  لزوم، قابل اصالحدر صورت  .2

  هاي اختصاصی و قابل تحلیل قابل مقایسه با شاخص .3

  تأثیر پذیري از استراتژي هاي سازمانی  .4

   حساس و اختصاصی و متمایز کننده .5

  ) بهترین شاخص( ، دقیق، مبتنی بر شواهد و قابل اطمینانمناسب .6

  جامع و در بر گیرنده همه جوانب .7

  در دسترس بودن داده هاي مورد نیاز جهت محاسبه شاخص  .8

  مشخص بودن دوره محاسبه و تحلیل  .9

  درك براي استفاده کنندگان قابل  .10

  شاخص هاطبقه بندي 

 .تقسیم بندي می شوندنتیجه و  فرآیند، برون داد، درون داددر یک برنامه، شاخص ها معموال براساس 

  :)Estimate(ی شاخص هاي تخمین

تناسب در محدوده یک دوره زمانی (اندازه گیري بسیار ضعیف یک عملکرد، است که بصورت تناسب یا تخمین 

  . در این شاخص ها، نسبت ها یا مقادیر میانگین براي یک جامعه هدف را محاسبه می کنند. بیان می شود) معین

  :)Structural( شاخص هاي ساختاري

شامل منابع مادي، انسانی و ساختار (در محدوده حوزه مراقبت سالمت این شاخص ها، ویزگی هاي زمینه اي 

از شاخص هاي ساختاري آن هایی مطلوب ترند که باعث تغییرات در فرایند یا  .را اندازه گیري می کنند) سازمانی

  .نندپیامد یک مراقبت شوند مانند سنجه هایی که بر خصوصیات بیمارستان یا ارائه دهندگان خدمت تإکید می ک

  :)Input( داد درونشاخص هاي 

  .به منابع اشاره دارد که براي انجام یک فعالیت مورد نیاز استاین شاخص ها، 

  :)Process( شاخص هاي فرایندي

و کیفیت مراقبت ارائه شده شامل هر مورد  دنبراي پایش فعالیت هاي در حال اجرا استفاده می شواین شاخص ها 

هدف از آن، سنجش افراد تیم درمانی است که با . مرتبط با بیمار نظیر تشخیص و درمان را اندازه گیري می کند

داده هاي فرایندي به راحتی تفسیر  .فعالیت هایی که بهترین بازدهی را براي بیمار کسب می کنند منطبق هستند

  تغییرات جزئی، حساس ترندمی شود و نسبت به 
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  :)Output( یا پیامد شاخص هاي برون داد

نگرش و طرز رفتاري است که در  ،آگاهی تعیینو شامل کنند اندازه گیري می را ها  نتایج فعالیتاین شاخص ها، 

وضعیت سالمت به عبارتی دیگر، براي اندازه گیري یا تخمین اثرات مراقبت بر . نتیجه این فعالیتها تغییر کرده است

ارزیابی شاخص هاي برون دادي، از طریق اختالفات بین گزارشات در موارد . بیماران و جامعه به کار می روند

   .ترکیبی و کنترل آنها انجام می شود

  :)Outcome( نتایجشاخص هاي 

در  اتبوده و تغییر ءسمت ارتقافعالیت ها در راستاي نیل به ثیرات طوالنی مدت أتعیین کننده تاین شاخص ها، 

   .را اندازه گیري می کندوضغیت سالمت جامعه 

  :)Determinant(تعیین کننده  شاخص هاي 

ند که در ایجاد بیماري سهیم بوده و یا مستعد کننده آن می باشد نمی ک این شاخص ها، مواردي را اندازه گیري

   ناسالممثل فاکتورهایی از قبیل رفتارهاي انسان، و یا شرایط محیطی 

پرسنل دخیل در برنامه ریزي معموالً به شاخص هاي  سیاست گزاران و قانون گزاران معموالً به اطالعات برون دادي نیاز دارند

تا پیشرفت به مرور زمان مشخص  براي هر شاخص داده هاي پایه باید جمع آوري شوند .ساختاري، فرایندي و برون دادي نیاز دارند

مقایسه شاخص هاي واقعی با اهداف سازمان، براي  تصمیم گیرندگان این فرصت را فراهم می آورد که پیشرفت برنامه ها و  شود

  سیاست ها را ازیابی کنند 

به معنی اندازه گیري  پایش. نیز طبقه بندي کرد ارزشیابیو شاخص هاي  پایششاخص ها را می توان به دو گروه شاخص هاي 

به اندازه گیري آنچه در پایان یک برنامه حاصل  ارزشیابیدر حالی که می باشد یا برنامه  دورهشاخص در طول  منظم تغییرات یک

و فرایند را در یک پروژه بررسی می کنند در حالیکه شاخص هاي  ، شاخص هاي درون دادشاخص هاي پایش .می شود، اشاره دارد

 . درا می سنجن نتایجشاخص هاي برون داد و  ،ارزشیابی
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 شاخص هاي درمانی انواع

   :داده هاي بیمارستانیمربوط به  شاخص هاي

میر، میانگین مدت اقامت، میزان اشغال تخت، میانگین  ، مرگ و، پذیرش، ترخیصمثل تعداد تخت، تخت روز

 ... زمان خالی بودن تخت و

  :جمعیت در معرض خطرمربوط به شاخص هاي 

   ...بستري براي هر نفر، شاخص تخت به جمعیت وتعداد موارد ثل م

 :WHOاز نظر  شاخص ها انواع

  :به دسته بندي هاي زیر تقسیم می شوند WHOشاخص هاي از نظر 

  کیفی)Qualitative :( قابل اندازه گیري استغیر.  

  یکم)Quantitative :(قابل اندازه گیري است .  

o  براي نمایش تعداد یک واقعه مستقل بوده که بصورت یک عدد نشان داده می شود :مطلقعدد.  

o براي نمایش تعداد دو واقعه نسبت به یکدیگر بوده که بصورت یک کسر نشان داده می شود :عدد کسري.  

در آن شاخص، صورت کسر براي نمایش تعداد دو واقعه نسبت به یکدیگر بوده که  :شاخص سهمی -

مخرج بوده و صورت و مخرج کسر، هم سنخ هستند مثل نسبت متخصصین یک بیمارستان به جزئی از 

 کل متخصصین دانشگاه

در آن شاخص، صورت کسر براي نمایش تعداد دو واقعه نسبت به یکدیگر بوده که  :شاخص نسبتی -

 به جمعیتجزئی از مخرج بوده ولی صورت و مخرج کسر، هم سنخ نیستند مثل نسبت تعداد بیمار بستري 

براي نمایش تعداد دو واقعه نسبت به یکدیگر بوده که در آن شاخص، فراوانی یک واقعه  :شاخص میزانی -

  1394در زمان و جمعیت مشخصی اندازه گیري می شود مثل میزان مرگ و میر مادران باردار در سال 
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  برخی تعاریف مربوط به شاخص هاي بیمارستانی

  ) : Bed Constructed(تخت ثابت 

  .هایی که یک بیمارستان می تواند مهیا نماید تعداد تخت

  ) : Bed Licensed( مصوبتخت 

 هایی که یک بیمارستان بر طبق آن داراي پروانه رسمی است  تعداد تخت

  : )Inpatient Bed(تخت فعال

ساعته  24 تعداد تخت هاي بیمارستانی که ضمن تجهیز به نیروي انسانی متخصص و امکانات رفاهی، بصورت

ه تعداد بیماران بستري افزایش تعداد این تخت ها ب. قابل استفاده براي بیماران بستري باشد را تخت فعال گویند

  .و همچنین در صد اشغال تخت بستگی دارد

  ): Bed turnover interval(فاصله چرخش یا بازگردانی تخت 

پذیرش بیمار بعدي براي هر تخت بر حسب  این شاخص نشان دهنده متوسط فاصله بین ترخیص یک بیمار و

به عبارتی دیگر زمان هایی را منعکس می کند که یک تخت از زمان ترخیص تا . می باشد) یا ساعت(روز 

  .پذیرش بیمار جدید خالی مانده است

  ) :Bed Admission Ratio(میزان پذیرش تخت 

  .دوره مشخص استبه مفهوم تعداد بیماران پذیرش شده براي هر تخت در طول یک 

  ): Total Bed Day(تخت روز کل 

تخت روز . .را در بر می گیرد براي تمام روزهاي یک دوره معین) بیمار بستريروز (فعال هاي مجموع تخت روز 

  . معین بدست می آیدیک دوره روزهاي  هاي فعال در تعداد ضرب متوسط تخت کل از حاصل

  : )Inpatient Bed Count Day(فعالروز تخت 

براي استفاده بیمار در یک دوره زمانی سالم است که یک واحد اندازه گیري براي نشان دادن یک تخت بستري 

هاي  به عنوان تخت به کار می روندهاي کوتاه مدت  هایی که براي درمان تخت. آماده می باشد ساعته 24

، تخت هاي اتاق عمل، هاي دیالیز برانکاردها، تخت، سالمنوزادان  کات: بیمارستانی محسوب نمی شوند ، مانند 

 ....و هاي تشخیصی  تختتخت هاي ریکاوري، 
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  ): Bed Occupancy Day(تخت روز اشغالی 

یا همان تخت روز بستري که . هاي یک بخش در یک دوره زمانی اشغال بوده است مجموع روزهایی که تخت

در واقع واحد اندازه گیري تعداد تخت هاي اشغال شده توسط بیماران بستري . روز خدمت به بیمار نیز می باشد

  . ساعت است 24در طی 

  ) :Bed Occupancy Ratio(درصد اشغال تخت 

هاي بیمارستان است، چنانچه تعداد بیماران بستري شده  این فرمول نشان دهنده میزان استفاده از تخت

این . ایش یابد ولی افزایش تخت چندان مناسب نباشد این امر باعث افزایش در صد اشغال تخت می گرددافز

و پایین بودن آن، بر هدر رفتن ظرفیت  بودهشاخص یکی از مهمترین شاخص ها در شناخت عملکرد بیمارستان 

  .سی افزایش می دهداسا ها و توان بالقوه افراد داللت دارد و هزینه واحد عرضه خدمات را به طور

  ):Patient Day Service(روز خدمت به بیماران 

ساعت ، زمان  24منظور از . باشد  ساعت می 24واحد اندازه گیري خدمات ارائه شده به بیمار بستري در طول 

شده به این ترتیب براي بیمار پذیرش شده اي که در همان روز ترخیص    .بین دو سرشماري متوالی روزانه است

اصطالح روز خدمت به بیمار معادل روز بیمار، روز بیمار بستري، روز . یک روز خدمت محاسبه می شود 

  . سرشماري و تخت روز اشغالی است 

  :)Average length of stay(میانگین مدت اقامت بیماران 

. کند دریافت میدر بیمارستان اقامت دارد و خدمت   شاخص فوق به معنی تعداد روزهایی است که بیمار بستري

روز  به طور متوسط چندنظر مورد  دورهنشان دهنده این است که هر بیمار مرخص شده در طول  تاین نسب

بستري شدگان، مدت اقامت بیماران در تعداد با باال رفتن در صد اشغال تخت و افزایش  .بستري بوده است

  .ها کاهش می یابد بیمارستان

  ): Nosocomial Infection(عفونت بیمارستانی 

  . ساعت بعد از بستري یا عمل جراحی ایجاد شده باشد عفونت بیمارستانی می گویند 72عفونتی که به 

  :)Complication(عارضه 

  .که در طول اقامت بیمار در بیمارستان روي می دهداست وضعیتی 
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  :)Gross Death rate(درصد مرگ و میر ناخالص

میزان مرگ و میر خام براي بیماران بستري در بیمارستان محسوب می شود زیرا میزان مرگ و میر ناخالص یک 

مفید بودن این میزان مورد بحث . نمی تواند عواملی مانند سن، جنس، نژاد و شدت بیماري را در نظر بگیرد

  .آورد است زیرا عوامل فوق را که نقش مهمی در میزان مرگ و میر بازي می کنند، به حساب نمی

  :)Hospital Autopsy ratio(اتوپسی بیمارستانی میزان

اتوپسی بیمارستانی آزمایشی است که توسط یک آسیب شناس یا یک پزشک مسئول، بر بدن شخصی که پیش 

  .از مرگ، بیمار بیمارستان بوده انجام می شود

  )Maternal death rate( درصد مرگ و میر مادران

و از طریق می باشد یک مسئله حیاتی در امر کیفیت مراقبت و کیفیت خدمات ارائه شده  ،مرگ و میر مادران

  .آن می توان به بسیاري از مسائل مهم بهداشتی و درمانی یک بیمارستان پی برد

  ):Bed Turnover Rate(میزان چرخه اشغال تخت

بطور متوسط در خالل یک دوره ، میزان چرخه اشغال تخت تعداد دفعاتی است که بیمار یک تخت بیمارستانی 

  .از یک تخت استفاده می کنند، در یک دوره معیني که دیگر، تعداد بیمارمعین تغییر می یابد یا به عبارتی 
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  شاخص هاي مهم بیمارستانی و استانداردهاي مربوط به آنها

 درصد تخت فعال به ثابت

100* متوسط تخت فعال در یک دوره معین   

 تعداد تخت ثابت در همان دوره 

سالمت مطرح است و همچنین به عنوان این شاخص به عنوان زیرساخت ضروري براي فعالیت مطلوب و ارتقاي 

 طبق اعالم وزارت بهداشت،. دهنده راندمان بیمارستان است باشد و نشان شاخص بهره وري بیمارستانی می

 80تا  75در صد متوسط و  74تا  60باشد نامطلوب ، بین  60درمان و آموزش پزشکی درصد آن اگر کمتر از 

بهره برداري از ( درمانیشاخص هاي بهره برداري از خدمات مرکز  ین شاخص جزا .بیانگر وضعیت مطلوب است 

   .به شمار می رود) تخت

**************************************************** 

  فاصله چرخش یا بازگردانی تخت

تخت روز اشغالی در یک دوره معین  – تخت روز کل   

 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره

هرچه میزان این شاخص افزایش یابد مدت اقامت کمتر شده و این موضوع ممکن است بر کیفیت مراقبت و در 

 درمانیشاخص هاي بهره برداري از خدمات مرکز  ءین شاخص جزا .بگذاردنهایت رضایت بیمار تاثیر منفی 

   .به شمار می رود) بهره برداري از تخت(

هر  ،تحت عنوان استفاده از اصول شاخص سازي در شاخص هاي درمانیبر اساس پژوهش دکتر غالمرضا مرادي 

چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد دلیل بر درصد اشغال تخت بیشتر و استفاده مناسب تر از منابع بیمارستانی 

در بیمارستان هاي این استاندارد . استستاندارد فاصله چرخش تخت بسته به نوع بیمارستان متفاوت ا .است

  .روز می باشد یکجنرال 

****************************************************  

  تخت میزان پذیرش

 کل بستري شدگان در یک دوره معین

در همان دوره متوسط تخت فعال  

را پذیرش  چنانچه تعداد تخت فعال به نسبت بیماران افزایش یابد باعث می شود هر تخت تعداد بیمار بیشتري

این شاخص از جمله شاخص هایی است که به جمعیت در معرض خطر مربوط می شود بر اساس پژوهش . کند

براي محاسبه این  ،دکتر غالمرضا مرادي تحت عنوان استفاده از اصول شاخص سازي در شاخص هاي درمانی

در غیر اینصورت شاخص شود که  در نظر گرفتهمخرج کسر  صورت وبراي دوره زمانی حتماً شاخص باید 

   .شود مبهمی ایجاد می

****************************************************  
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  تخت درصد اشغال

100* تخت روز اشغالی در یک دوره معین   

در همان دوره تخت روز کل  
  

در بر اساس پژوهش دکتر غالمرضا مرادي و مرضیه راجعی تحت عنوان استفاده از اصول شاخص سازي 

درصد براي یک بیمارستان ایده   85تا   80در حالت عادي داشتن درصد اشغال تخت بین  ،شاخصهاي درمانی

این . و به مفهوم استفاده مناسب از امکانات و منابع بیمارستانی و موفقیت کادر مدیریت آن خواهد بود آل است

   .شاخص جز شاخص هاي تخت بیمارستانی به حساب می آید

**************************************************** 

  تخت روز اشغالی

 تعداد روز بستري بیماران در یک دوره معین
  

شتر باشد میزان روز خدمت به بیماران کمتر خواهد شد و هر چه بر طبق این فرمول هر چه تخت روز اشغالی بی

استناد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  به. دهنده کیفیت مناسب بیمارستان است نشانباشد این میزان کمتر 

   .باشد  بهداشتی درمانی البرز شاخص روز خدمت به بیماران برابر شاخص سرشماري روزانه بیماران بستري می

**************************************************** 

  میانگین مدت اقامت بیماران

عینتخت روز اشغالی در طی یک دوره زمانی م  

در همان دوره) بجز نوزادان(تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده   
  

با کم کردن تاریخ  از سال باشد آنگاه مدت اقامت بیمار دو در یک ماه  چنانچه تاریخ پذیرش و ترخیص بیمار هر

ترخیص به یک ماه خاص مربوط  یاپذیرش هاي تاریخ هر یک از اگر   پذیرش از تاریخ ترخیص بدست می آید

آنگاه با شمارش تعداد روزهاي موجود در ) از سال باشدمختلف  ماه دوتاریخ پذیرش و ترخیص بیمار در (شد با

 .فاصله تاریخ پذیرش و تاریخ ترخیص مدت اقامت تعیین می شود

و تالش براي کاهش این مدت می تواند در است یکی از مهمترین شاخص هاي عملکردي بیماران این شاخص، 

تحت عنوان  همکاران  براساس پژوهش دکتر لیال ریاحی و. ثیر بسزایی داشته باشدأبیمارستان تبهبود عملکرد 

با  9000مقایسه طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان هاي داراي نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 

استاندارد طبق یمارمتوسط طول مدت اقامت ب، 1388سال در استان زنجان بیمارستان هاي فاقد آن در 

این در حالی است که متوسط طول مدت اقامت بیمار در کشورهاي صنعتی بین . روز می باشد 4.1 ،کشوري

این شاخص جز شاخص هاي بهره برداري از   روز می باشد 5-7روز و در کشورهاي اروپاي غربی بین   6- 10

   .به شمار می رود) بهره برداري از تخت(درمانی خدمات مرکز 

**************************************************** 
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  درصد عفونت بیمارستانی

معینایجاد شده در یک دوره بیمارستانی تعداد عفونت هاي   

 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره
  

بطور کلی  ،)ICU(ویژه عفونت بیمارستانی در بخش مراقبتهاي   شهرزاد غیاثوندیان تحت عنوانبر اساس پژوهش 

هاي مختلف  باشند که، در زمان پذیرش بیمار با انجام کشت هایی می هاي بیمارستانی آن دسته از عفونت عفونت

ها  شود، این عفونت هاي اکتسابی بیمارستانی نامیده می وجود نداشته است و به این لحاظ تحت عنوان عفونت

. شوند میر فراوان و افزایش هزینه می تظاهر نموده و باعث مرگ وساعت بصورت آندمیک یا اپیدمیک  72بعد از 

درصد مرخص شدگان  2تا  1عفونت بیمارستانی یکی از موارد مهم در ارزیابی کیفیت مراقبت است که نباید از 

. برابر عفونت در بخش هاي دیگر است 10تا  ICU ،5ها در بخش  میزان شیوع عفونت. بیمارستان تجاوز کند

   .است% 20هاي ویژه باال و تا  هاي بیمارستانی در بخش شیوع عفونت انمیز

**************************************************** 

  میزان عوارض ایجاد شده

100*  تعداد کل عوارض ایجاد شده براي بیماران در یک دوره معین  

 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره
  

 .توان گفت که سطح کیفیت بیمارستان پایین است میزان عوارض ایجاد شده بیمارستان بیشتر شود میهر چه 

 75در  ، عوارض بیمارستانیدکتر نیلوفر ماسوري استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانخانم نظر با استناد به 

   .درصد موارد مدت اقامت بیمار را حداقل یک روز افزایش می دهد

**************************************************** 

  )بیمار بستري به جمعیت(نسبت بهره برداري از تخت 

1000*  در یک دوره معین بیماران بستري در یک منطقهتعداد کل   

در همان دوره جمعیت آن منطقه  
  

چه تعداد از آنها در  ،این نسبت نشان می دهد که در یک دوره زمانی خاص به نسبت هزار نفر جمعیت

یا به عبارتی دیگر، چه تعداد از تخت هاي فعال بصورت روزانه در خدمت جمعیت  بیمارستان بستري شده اند

این شاخص نیز  یابدیک جامعه افزایش در بستري شده بیمار هر چه تعداد . تحت پوشش قرار داشته است

     .افزایش می یابد این شاخص از جمله شاخص هایی است که به جمعیت در معرض خطر مربوط می شود

**************************************************** 

  ساعت 6درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 

  100*  معیندر یک دوره ساعت  6تعداد بیماران بستري موقت تعیین تکلیف شده زیر 

  در همان دورهتعداد کل بیماران بستري موقت 

نسبت بیمارانی که در مدت کمتر از  ،این شاخص. شاخص هاي حاکمیت بالینی به حساب می آید ءاین شاخص جز

    .ساعت در اورژانس بیمارستان بصورت ترخیص، انتقال، اعزام و یا فوت تعیین تکلیف می شوند را مشخص می کند 6

**************************************************** 
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  درصد مرگ و میر ناخالص

100*  در یک دوره معین) شامل مرگ و میر نوزادان( تعداد کل مرگ و میر بیمارستان  

 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره
  

هاي ایران به  در بیمارستاناین شاخص .است WHO هاي کیفیت مراقبت از نظر این شاخص جز شاخص

 :رعایت نکات زیر در مورد این شاخص الزامی است .عنوان میزان فوت کلی شناخته می شود

 کردمیر نباید اعداد اعشار بدست آمده را به عدد کامل گرد  در محاسبه شاخص هاي مرگ و. 

 بیمار قرارگیري یا قبل از ، حین انتقال بیمار به مرکز درمانی هاي اتفاق افتاده در اتاق اورژانس مرگ

 .جز مرگ و میر بیمارستانی محسوب نمی شود، روي تخت بستري

ها مورد قضاوت و بررسی  ها و فاکتورهائی که در ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان یکی از مالك

این شاخص یکی از شاخص هاي عملکردي مهم در آمار    .قرار می گیرد ، میزان فوت شدگان هر مرکز است

بیمارستانی می باشد که شناخت عوامل مؤثر بر این شاخص مهم، ما را در اتخاذ راهکارهایی جهت پیشگیري از 

دکتر نیلوفر ماسوري استادیار دانشگاه علوم نظر استناد به با . هاي مشابه و بهبود آن، یاري می نماید بروز مر گ

 3از  نباید بیشتر هاي حاد با اقامت کوتاه مدت، درصد مرگ و میر ناخالص در مورد بیماري ،تهرانپزشکی 

مقایسه با  آید، زمانی قابلدست میمیرهاي یک کشور در یک سال به و درصد باشد آماري که از تعداد مرگ

   .شودآن سال بیان  ر میانههاي قبل یا بعد است که نسبت به جمعیت کل آن کشور دمیر سال و آمارهاي مرگ

**************************************************** 

  مرگ خالص درصد  

  100*  در یک دوره معین بیمارستاناول پذیرش در ساعت  24بعد از تعداد کل مرگ و میر 

 تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره

**************************************************** 

  میزان اتوپسی بیمارستانی

100*  در یک دوره معینتعداد اتوپسی هاي بیمارستانی   

در همان دورهتعداد اجساد بیماران فوتی بیمارستانی که براي اتوپسی در دسترس است   
  

شرایط اتوپسی هاي بیمارستانی در  .است WHO این شاخص از جمله شاخص هاي کیفیت مراقبت از نظر

 :ذیل آمده است

 در محل بیمارستان انجام شود . 

  اگر بیمار فوتی که در موقع مرگ در بیمارستان نبوده ولی به دلیل ارزش آموزشی اتوپسی، مورد

 . اتوپسی قرار گیرد جزء اتوپسی هاي بیمارستانی محسوب می شود

 ار به حساب نمی آید لذا اتوپسی هایی که در مورد جنین مرده انجام آنجا که جنین به عنوان بیم از

  .می شود جز اتوپسی هاي بیمارستانی به شمار نمی آید

 اگر جسدي در پزشکی قانونی اتوپسی شود به عنوان اتوپسی بیمارستانی محسوب نمی شود.  

**************************************************** 
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  چرخه اشغال تخت درصد

  100*  ها در یک دوره معینفوتی تعداد ترخیص ها از جمله      مستقیم

  همان دوره میانگین تخت فعال در  

  یا

  100*  یک دوره معین در تعداد روزها*  میزان اشغال تخت   غیر مستقیم

  در همان دورهمیانگین مدت اقامت     

   .به شمار می رود) بهره برداري از تخت( درمانیاین شاخص جز شاخص هاي بهره برداري از خدمات مرکز  

****************************************************  

  میزان مرگ و میر مادران

100*  تعداد کل مرگ و میر مادران در یک دوره معین  

در همان دوره مادرانتعداد کل ترخیص هاي زایمانی شامل مرگ   
  

محاسبه  ،جز آن دسته از شاخص هایی است که در زمان وقوعنیز می باشد،   WHOمورد توجهکه این شاخص 

  . دشو بررسی می و

  

 

  شاخص، 

  جزء جدایی ناپذیر 

  ” سیستم پاسخگو”یک 

 .می باشد

  

  �و�ق و ��روز با�ید


