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   201-2نحوه تكميل فرم مراجعين سرپايي كد 
  

  :تعاريف
  

   :درمانگاه
هاي عمومي و تخصصي پزشكي و يـا تشـخيص و           درمانگاه مكاني است كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي و درماني در رشته            

انگـاه ممكـن    درم. كننـد  هاي مختلف در آن همكاري مـي       درمان يك يا چند بيماري مشخص مانند ديابت كه متخصصين رشته          
  .است در داخل و يا خارج از بيمارستان باشد

  
 اطـالع   تحت وب به مديريت آمار و    يا  باشد كه به صورت ماهيانه و        هاي نظام نوين آماري مي     فرم مراجعين سرپائي يكي از فرم     

ه سـرپايي دارنـد را شـامل        كلينيك كه مراجع    هاي بيمارستان اعم از درمانگاه، كلينيك و پلي         كليه قسمت . گردد رساني ارسال مي  
  . شود مي

  .چهار قسمت اصلي به شرح ذيل تشكيل شده است اين فرم از
    مراجعين درمانگاهي. 1
  مراجعين به فعاليت هاي پيراپزشكي . 2
      مراجعين به خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي. 3
  مراجعين به اورژانس بيمارستان . 4
  

  .شود هاي موجود در اين فرم و نحوه محاسبه آنها پرداخته مي در اين بحث به تعريف برخي از آيتم
    

  جدول درمانگاه 
كه جـداول مربـوط بـه مـراجعين بـه             گردد به طوري    اطالعات اين فرم توسط مسئول آمار به تفكيك موارد ياد شده، تكميل مي            
  .باشد  شامل آمار بيماران اورژانس نميكلينيك بوده و پزشك و پيراپزشك مختص آمار مراجعين عادي درمانگاه، كلينيك و پلي

  
  :تعريف روز كاركرد

  .روزكاركرد عبارت است از مجموع روزهاي كاري پزشكان يك تخصص در طول يك ماه در يك مركز درماني
 روز ارائـه    8 و   30 ،   14 ،   10 پزشك متخصص اطفال در مركزي مشغول به كارانـد و هـر كـدام بـه ترتيـب                    4به طور مثال اگر     

اي درمانگاه  آمار فوق از دفتر درمانگاه يا برنامه رايانه   .  است 62 پزشك مجموع ارقام فوق يعني       4اند روزكاركرد اين     نمودهخدمت  
  .باشد قابل استخراج مي
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نماينـد بـراي هـر       كنند يعني در يك روز دو پزشك ارائه خـدمت مـي            در مراكزي كه برخي پزشكان به صورت شيفت كار مي         * 

  .گردد ركرد محاسبه ميپزشك يك روز كا
در هر رديف جدول عالوه بر تعداد مراجعين سرپائي ، ثبت تعداد پزشك عمومي و رزيدنت و پزشك متخصص و روزكاركرد هـر                       

  .كدام از آنها ضروري است
  .گردد تعداد پزشكان جراح عمومي در قسمت پزشك متخصص ثبت مي * 
شـود و در غيـر ايـن     ك تخصص داشته باشد در ستون متخصص ثبـت مـي    در مورد دندانپزشكي تنها در صورتي كه دندانپزش       * 

  .شود صورت در ستون پزشك عمومي وارد مي
  

  هاي پيراپزشكي جدول فعاليت
  .گردد ند و تعداد مراجعين سرپايي به هر فعاليت ثبت مي هستنتعداد پيراپزشكاني كه در هر فعاليت مشغول به كار

  
  پاراكلينيكي جدول خدمات كلينيكي و

در صورتي كه يـك      .گردد اين جدول ثبت مي    و پاراكلينيكي در   كننده به خدمات كلينيكي    تعداد بيماران سرپائي و بستري مراجعه     
بيمار بستري در طول مدت اقامت خود چندين بار از يك خدمت خاص مثل آزمايشگاه، راديولوژي يا هر خدمت ديگري اسـتفاده     

گردد و نبايد فقط يـك بـار در آمـار            كننده جديد در آمار مراجعين محاسبه مي       راجعه، به منزله يك مراجعه     به ازاي هر بار م     ؛نمايد
   .محسوب شود

افرادي كه بـه طـور مكـرر جهـت گـرفتن ايـن خـدمات بـه درمانگـاه                    ... براي خدماتي مانند هموفيلي، دياليز، شيمي درماني و         
هاي بيمارستان بـراي گـرفتن        ت سرپايي ثبت شده و بيماران بستري كه از بخش         نمايند تعدادشان در قسم     بيمارستان مراجعه مي  

  .بايست ثبت گردد شوند در محل مربوط به بستري مي ها منتقل مي اين سرويس
  
  .در قسمت كليشه و رول كاغذ مصرفي بايد به تعداد ثبت گردد *
  

  جدول اورژانس
  
  : تعداد مراجعين-

رژانس بيمارستان كه تحت معاينه پزشك قرار گرفته و براي آنها پرونده يا كارت اورژانس تشـكيل                 كننده به او   تعداد بيمار مراجعه  
  .گردد مي
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 بيمـاراني    كنندگان حالت اورژانسي نداشته باشند، فقـط تعـداد         در صورتي كه اورژانس بيمارستان به شكلي باشد كه همه مراجعه          
وارد كردن تعداد همه مراجعينـي كـه بـه اورژانـس مراجعـه              . گردند  ثبت مي  اند در اين قسمت    كه داراي كارت يا پرونده اورژانس     

  .شود كنند باعث اشتباه در صحت تكميل اطالعات فرم مي مي
  
  : بيماران تحت نظر-

 اند و نياز به بستري      يعني به صورت سرپايي مورد درمان قرار گرفته        ؛اند  ساعت دريافت كرده   6تعداد بيماراني كه مراقبت كمتر از       
  .شدن ندارند

  
  :اعمال سرپائي

شـايان ذكـر   .  عمل نداشـته باشـند   هاي كوچك و اعمالي است كه نياز به بيهوشي و بستري بعد از      اعمال سرپائي شامل جراحي   
  .گردد ها جز اين آمار محاسبه مي است كه بخيه

  
  :اتاق عمل / انتقال به بخش -

  .شوند ل منتقل ميتعداد بيماراني كه از اورژانس به بخش و يا اتاق عم
اورژانس دارند تعداد انتقال به بخش از حاصل جمع تعداد انتقال به بخش اورژانس و انتقال               wardهايي كه    در مورد بيمارستان  

  .آيد هاي ديگر به دست مي به بخش
  
  :شدگان  تعداد فوت-

  . ساعت اورژانس24هاي قبل و بعد از  كليه فوتي
  .گردد  جزء اين آمار محاسبه نمي،اند اورژانس فوت كردهبيماراني كه قبل از ورود به * 
  
  :115 پذيرش از -

  .اند  به اورژانس بيمارستان آورده شدهEMSكه توسط  تعداد بيماراني
شـوند در ايـن آمـار محاسـبه          آورده مـي   هاي ساير مراكز درمـاني     هاي خصوصي و يا آمبوالنس     بيماراني كه به وسيله آمبوالنس    

 .گردند نمي
 


