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ايران درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

باليني شاخصهاي



۲

تعريفشاخص:

به كه است تغييراتمعياري غيرمستقيم و مستقيم وضعيتطور و ميهاوقايع گيري اندازه باكندرا و

داده از بخشاستفاده بين استانداردها، با مقايسه جهت مفيدي اطالعات خام دورهههاي يا مختلف -اي

مي فراهم را زماني سازد.هاي

شاخص كه بود خواهد موفق زماني تنها عملكرد سنجش عملكردنظام استراتژييهاي وبا سازمان هاي

اين باشند. از همسو مياهداف شاخصرو اساسبايست بر و تدوين شده تعيين اهداف با متناسب هايي

نم تدوين را كاري استانداردهاي ود.آن

شاخص تدوين قواعد و ويژگي

شاخصمالك انتخاب اختصاصي از)Raves(هاهاي :عبارتند

اعتماد1 )Realistic(باشد. قابل

)Appropriate(باشد. مناسب2

)Valid(باشد. معتبر3

دسترس4 قابل و )Easy(باشد. آسان

)Sensitive(باشد. حساس5



۳

ها شاخص انواع

كه- هايي يشاخص فرايند هاي شاخص اغلب دهد مي قرار سنجش مورد را زماني ميانگين

. هستند

-. هستند پيامدي شاخصهاي دهند مي قرار سنجش مورد را رضايتمندي ميزان كه شاخصهايي

كسر- داشتن بدون را حوادث و موارد تعداد سادگي به كه هستند مواردي حسابي هاي شاخص

ث تخت تعداد مثل كند .مشخصمي ابت

مي- بيان درصد صورت به آن نتيجه باشندو مي كسري كه هستند هايي سهمي:  شاخص شاخص

. شود

ميزان- مثل كند مي گيري اندازه را مشخص زمان طي در واقعه يك تناوب كه ميزاني شاخص

ها زايمان كل تعداد / سزارين موارد تعداد = سزارين

د- كسر صورت ها شاخص اين در نسبتي مردانشاخص مرگ تعداد مثل گيرد نمي قرار مخرج ر

. ايدز به مبتال زنان مرگ تعداد ايدز/  به مبتال



۴

شاخصرديف عنوان
واحد

سنجش

آوريجمعدوره

شاخص

شدهپروندهتعداد1 تحليل مير و مرگ ماهيانهتعدادهاي

تختبيمارانسقوطميزان2 بخشهاياز درصدبستريدر
روزان هثبت

ماهانه محاسبه

گزارش3 داروييهايتعداد خطاهاي ماهانهتعدادداوطلبانه محاسبه

صحيح4 غير محل در شده انجام جراحي اعمال درصددرصد
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

جراحي5 اعمال از پس مير و مرگ درصدميزان
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

مير6 و خالصمرگ درصدميزان
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

مير7 و ناخالصمرگ درصدميزان
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

8
بخش در مشاوره انجام براي بيماران انتظار مدت هايميانگين

بستري
دقيقه

روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

زير9 اورژانس بخش در شده تكليف تعيين بيماران درصدساعت6درصد
روزانه ثبت

ماهانهم حاسبه

شده10 كنسل جراحي اعمال درصددرصد
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

شكايت11 واصلهتعداد بيمارانهاي همراهاناز تعدادو
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

شدهشكايتدرصد12 داده پاسخ درصدهاي
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

13
مسئو با اورژانس از بيماران ترك شخصيدرصد ليت

درصد
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه

بيمارستاني14 عفونت كلي درصددرصد
روزانه ثبت

ماهانه محاسبه



۵

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

مرگپروندهتعداد ميرهاي .و شده تحليل

شاخص:• فرمول

مرگ هاي پرونده ميرتعداد شدهو مردرتحليل ميركميته و معينگ زماني دوره يك .در

تعريفشاخص:•

پرونده كل تعداد كهشامل است مير و مرگ معينهاي زماني مقطع يك ميربردر و مرگ كميته شده تدوين مشي و خط اساس

و مطرح مذكور كميته گرفتهتحليلمورددر ميقرار موجود مربوطه مستندات باشد.و

جمع• شاخص:  دوره اهيانهمآوري

اندازه• شاخص: واحد تعدادگيري



۶

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

بيمارانميزان تختسقوط بخشهاياز بستريدر

شاخص:• فرمول

سقوط موارد زمانيبستريبيمارانتعداد دوره يك در تخت از

اشغاليختتمجموع زمروز دوره همان انيدر

شاخص:• تعريفصورت

بخش در غيرهوشياري يا هوشياري شرايط در بيمار كه است مواردي كليه بستريشامل ريكاوريهمچنينهاي يا و عمل اتاق

معين زماني دوره يك شدهدر سقوط نميدچار شامل را اورژانس در سقوط موارد تعداد اين گردد.است

شاخص:ت• .عريفمخرج

تخ اشغاليمجموع روز اورژانست در نظر تحت بيماران احتساب زمانيبدون دوره همان .در

جمع• شاخص:دوره ماهيانه/ روزانهثبتآوري محاسبه

اندازه• شاخص:گواحد درصديري

*100



۷

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

گزارش دارويي.لداوطهايتعداد خطاهاي بانه

شاخص• :فرمول

گزارش معينلداوطهايتعداد زماني دوره يك در درماني كادر توسط دارويي خطاهاي .بانه

تعريفشاخص:•

دارويي خطاهاي معينتعداد زماني دوره يك بيمارستانيكهدر واحدهاي كليه داوطلبانهدر درمانيبصورت كادر گزارشتوسط

.استشده

جمع• شاخصدوره ماهيانه:آوري

شاخص:• گيري اندازه تعدادواحد



۸

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

جراحي اعمال شدهدرصد غيرانجام محل صحيح.در

شاخص:• فرمول

غير عضو روي جراحي اعمال موارد زمانيصحيحتعداد دوره يك در

جراحي كل شدههايتعداد زمانيانجام دوره همان در

شاخص:• تعريفصورت

تعداد جراحيمنظور اعمال كهموارد غيراست محل معينصحيحدر زماني دوره يك گرفتهدر نمونهاست.صورت بعنوان

قرينه)يا اعضاي (براي نادرست سمت در نادرست.عضوجراحي

شاخص:• تعريفمخرج

جراحيدتعدا اعمال شدهكل همانجام استدر زماني دوره . ان

جمع• شاخص:دوره ماهيانه/ روزانهثبتآوري محاسبه

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100



۹

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

ازميزان پس مير و جراحي.اعمامرگ ل

شاخص:• فرمول

بعد مير و مرگ موارد زمانيجراحيلاعماازتعداد دوره يك در

در شده انجام جراحي اعمال دورهتعدادكل زمانيهمان

شاخص:• تعريفصورت

ميرموارد و ميرمرگ و مرگ موارد كليه جراحي، از بعدبعد روز ده فاصله يكدر در عمل شود.زمانيدورهاز مي شامل را

شاخص:• تعريفمخرج

كل دورهانجامجراحياعمالتعداد همان در زماني.شده

جمع• شاخص:دوره ماهيانهثبتآوري محاسبه روزانه/ 

شاخص:و• گيري اندازه درصداحد

*100



۱۰

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

وميزان مرگ ميرخالص

شاخص:• فرمول

خالصتعداد مرگ معينموارد دوره يك در

ترخيصكل دورهموارد همان زمانيدر

شاخص:• تعريفصورت

از بيمارستانتعدادمنظور مير و مرگ موارد كل خالص، مرگ احتساب(موارد نوزادان) با مير و بعدازاستمرگ از24كه ساعت

بيمار پذيرش يزمان معيندر زماني دوره است. ك داده رخ

در پذيرش24مرگ زمان از نخست = ساعت مرگ موارد خالصكل مرگ

شاخص:• تعريفمخرج

ترخيصكل فوتشاملموارد و زنده ترخيص بعدازموارد بيمارستانساعت24ي بيمارزمانازدر احتسابپذيرش (با

نوزادان) است مير و زكهمرگ دوره يك است.در داده رخ معين ماني

جمع شاخص:دوره ماهيانهثبتآوري محاسبه روزانه/ 

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100



۱۱

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

ميرميزان و مرگ .ناخالص

شاخص:• فرمول

معينكلتعداد دوره يك در مرگ موارد

ترخيص موارد كل دتعداد همان زمانيورهدر

شاخص:• تعريفصورت

بيمارستانكل مير و مرگ احتساب(موارد نوزادان)با مير و مرگ

شاخص:• تعريفمخرج

ترخيصكل نوزادان)شاملموارد مير و مرگ احتساب (با فوتي و زنده ترخيص زمانيكهاستموارد دوره يك در

است. داده رخ معين

شاخص:• آوري جمع ماهيانهثبتدوره محاسبه روزانه/ 

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100



۱۲

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

بخش در مشاوره انجام براي بيماران انتظار مدت بستريميانگين هاي

شاخص:• فرمول

زما پزشكاننمجموع توسط مشاوره انجام تا درخواست دورههاي يك در مركز در شاغل
معين

مشاوره كل زمانيتعداد دوره همان در شده انجام هاي

شاخص:• تعريفصورت

زمانمجموع ميمدت انجام مشاوره كه زماني تا مشاوره درخواست زمان از كشيده طول يهاي خاص)شود. (در زماني دوره .ك

شاخص:• تعريفمخرج

مشاوره كل زمانيتعداد دوره همان در بيمارستان در شده انجام .هاي

شاخص• آوري جمع ماهيانهثبت:دوره روزانه / محاسبه

شاخص:• گيري اندازه دقيقهواحد



۱۳

شاخص تدوين شناسنامه
شاخص• :نام

دردرصد شده تكليف تعيين مدتاورژانسبيماران ساعت.6ظرف

شاخص:• فرمول
زير شده تكليف تعيين موقت بستري بيماران زماني6تعداد دوره يك در اورژانس در ساعت

زماني دوره همان در اورژانس در موقت بستري بيماران كل تعداد

شاخص:• تعريفصورت
دو يك طول در كه بيماراني ظرفتعداد و شده داده تشخيص موقت بستري مراجعه، نوع نظر از و كرده مراجعه اورژانس به ره

شده6مدت تكليف تعيين اورژانس بخش در كمتر يا اندساعت

موقت بستري بيماران اتعريف براي پزشك، توسط اوليه ويزيت و اورژانس به مراجعه از پس كه است بيماري موقت، بستري بيمار از نجام: منظور
بعد بالفاصله اورژانس پزشك كه مواردي جز به بيماران كليه ديگر، عبارت دارد. به اورژانس در اقامت به نياز درماني و تشخيصي ويزيتاقدامات از

د سرپايي بيماران است شوند. بديهي مي محسوب موقت بستري بيماران جزء كند، مي ترخيص را آنها دارويي دستور بدون يا با آماراوليه، اين ر
گردد. نمي منظور

شده تكليف تعيين بيماران صورت:تعريف به اورژانس پزشك توسط بيمار وضعيت شدن مشخص بيمار، تكليف ازتعيين : منظور
اورژانس• پزشك توسط الزم درماني و تشخيصي اقدام انجام بعداز اورژانس بخش از شدن مرخص دستور
سرويس• يك به بيمار قطعي انتقال اورژانسدستور پزشك توسط بستري جهت مشخص درماني
اورژانس• پزشك توسط ها بيمارستان ساير به اعزام دستور
باشد.• مي مرگ

زمان محاسبه مبناي : تكليفنكته اولينتعيين ثبت زمان شاخص اين در توسطدستوريبيمار كه اورژانساست جهتپروندهدرپزشك بيماران
شود. مي نوشته موقت بستري

مدتتع ظرف زمانساعت6ريف ابتداي (ساعت،6: مبناي پزشك دستور باشد. اين)orderاولين مي موقت بستري دستور صدور همان كه است
نيز زمان انتهاي مبناي و شود استخراج بيمار پرونده از بايد و شود مي درج بيمار پرونده در پزشك توسط توسطدستور بيمار ترخيص دستور

بخشپزشك ازاز استخراج قابل كه است، است.پروندهاورژانس بيمار

.

شاخص:ت عريفمخرج

بيماران كل كهمنظور است بهي زماني دوره يك طول كردهدر مراجعه بيمارستان شدهاورژانس داده تشخيص موقت بستري -و

اند.

شاخص:• آوري جمع ماهيانهدوره روزانه/ محاسبه ثبت

گي• اندازه شاخص:واحد درصدري

*100



۱۴

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

شده. كنسل جراحي اعمال درصد

شاخص:• فرمول

زماني دوره يك در شده كنسل جراحي عمل موارد تعداد

زماني دوره همان در ليست در موجود جراحي اعمال كل تعداد

شاخص:• تعريفصورت

دو يك در جراحي اعمال از مواردي كهتعداد است خاص زماني بهره و منظور جراحي ليست مختلفدر وداليل روزكنسل در

است. نگرديده انجام مقرر

شاخص:• تعريفمخرج

موارد كل تعداد ليستمنظور در موجود جراحي است.اعمال زماني دوره همان در

شاخص:• آوري جمع ماهيانهدوره روزانه/ محاسبه ثبت

گيري• اندازه درصدشاخص:واحد

*100



۱۵

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

واصله هاي شكايت همراهانازتعداد و .بيماران

شاخص:• فرمول
شكاي معين.هايتتعداد زماني دوره دريك شكايات به رسيدگي دفتر در همراهان و بيماران شده ثبت

تعريفشاخص:•
شكايت كل دتعداد كه است همراهان و بيماران شكاياتهاي دريافت مختلف هاي سيستم طريق از معين زماني دوره يك ر

سيستم / است.SMS(شفاهي / كتبي شده ثبت و دريافت شكايات به رسيدگي دفتر توسط (... و / اينترنتي

: شكايت دسترستعريف عدم مثل مختلف بداليل درمان روند در انتظارات نشدن برآورده بدليل افراد رضايت عدم بهاحساس ي
هزينه. و فردي بين شده/ روابط ارائه خدمات مدت/كيفيت طوالني خدمت/ انتظارهاي ارائه در نياز/ تاخير مورد خدمت نوع

: شكايت دريافت مختلف روشهاي تعريف

تلفني- تماس
حضوري- مراجعه
مكاتبه-
شكايت- فرمت
اينترنتي- فرم تكميل
SMSارسال-

-... و

كليه:1نكته از واصله گردد.اطالعات ثبت و تكميل ويژه فرمهاي در بايد آنها دريافت روش از نظر صرف رسيده شكايات
فرد:2نكته و مشخص فيزيكي فضاي تعيين به موظف شكايات به پاسخگويي و رسيدگي دريافت، منظور به بيمارستانها

باشند. مي مشخص اختيارات حدود و وظايف شرح با شرايط واجد مسئول

آو• جمع شاخص:دوره ماهيانهري محاسبه / روزانه ثبت

شاخص:• گيري اندازه تعدادواحد



۱۶

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص:• نام

شكايت شده.درصد داده پاسخ هاي

شاخص:• فرمول
زماني دوره يك در شاكي به شده داده پاسخ شكايات موارد تعداد

زماني دوره همان در واصله شكايات كل تعداد

شاخص:• تعريفصورت
دوره يك در شكايات به رسيدگي دفتر توسط همراهان و بيماران از دريافتي شكايتهاي كليه شده داده پاسخ شكايات از منظور

بازخوردهاي و اعالم شاكي فرد به رهگيري كد طريق از نهايي وپاسخ گرفته قرار گيري پي و بررسي مورد كه است معين زماني
نت قسمت در است.الزم شده ثبت گيري يجه

شاخص:• تعريفمخرج
از كه دريافتي شكايات كليه است است. بديهي شكايات به رسيدگي دفتر در شده ثبت و رسيده شكايتهاي كل تعداد منظور

سيستم استSMSطريق شده ثبت شكايات به رسيدگي دفتر در و دريافتي ... و شفاهي / كتبي / اينترنتي و در/ اتوماسيون
شوند. مي لحاظ آمار اين

شاخص:• آوري جمع ماهيانهدوره محاسبه / روزانه ثبت

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100



۱۷

شاخص تدوين شناسنامه

شاخص• :نام

ترك اورژانسدرصد از شخصيبيماران مسئوليت با

شاخص:• فرمول
شخصي مسئوليت با ترك موارد (بستازتعداد اورژانس زمانيبخش دوره يك موقت) در ري

زماني دوره همان در اورژانس بخش در موقت بستري بيماران كل تعداد

شاخص:• تعريفصورت
عليرغم درمان جريان در و پزشك ويزيت از پس كه خاص زماني دوره يك در اورژانس بخش در موقت بستري بيماران تعداد

درماني تيم توسط معالجه ادامه از پزشك سلبتوصيه جهت و هستند اورژانس ترك خواستار مختلف داليل به و كرده امتناع

بيماران است اند. بديهي كرده امضاء سابق) را شخصي رضايت (فرم شخصي مسئوليت با ترك فرم بيمارستان از مسئوليت

ر بيمارستان ولي كرده امتناع معالجه از كه بيماراني و گردند نمي منظور آمار اين در آمارسرپائي اين در نيز كنند نمي ترك ا

شوند. نمي لحاظ

اصطالح از شخصي«استفاده موارد»رضايت شخصي«براي مسئوليت با مراكز»ترك برخي در كه باشد نمي مناسبي عنوان

است. شده متداول

شاخص:• تعريفمخرج
بيماران كل تعداد موقتمنظور ابستري زماني دوره همان در اورژانس بخش ست.در

شاخص:• آوري جمع ماهيانهدوره محاسبه / روزانه ثبت

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100



۱۸

شاخص تدوين شناسنامه
شاخص• نام

بيمارستاني. عفونت كلي درصد

شاخص:• فرمول

خاص زماني دوره يك در بيمارستاني عفونت موارد تعداد

شد بستري خطر معرض در بيماران زمانيتعداد دوره همان در ه

شاخص:• تعريفصورت
واحد به شده گزارش بيمارستاني عفونت مراقبت نظام كشوري راهنماي براساس بيمارستاني عفونت شده تائيد موارد تعداد

است. مشخص زماني مقطع يك در بيمارستان عفونت كنترل
: بيمارستاني عفونت منتعريف يا محدود صورت به كه است خودعفونتي با مرتبط بيماريزاي هاي واكنش اثر در و تشر

: كه شرطي به شود مي ايجاد بيمارستان در آن سموم يا عفوني عامل
شود.72تا48حداقل• ايجاد بيمارستان در بيمار پذيرش بعداز ساعت

نهفتگي• دوره در بيماري و باشد داشته را مربوطه عفونت آشكار عاليم نبايد فرد پذيرش زمان نباشددر خود
تعريف• جهت بيمارستاني) را عفونتهاي مراقبت نظام كشوري راهنماي (براساس اختصاصي عفونت با مرتبط معيارهاي

باشد. داشته بيمارستاني عفونت

شاخص:• تعريفمخرج
زمان دوره همان در دارند قرار بيمارستاني عفونت به ابتال معرض در كه شده بستري بيماران تعداد است.منظور ي

شاخص:• آوري جمع ماهيانهدوره روزانه / محاسبه گزارش

شاخص:• گيري اندازه درصدواحد

*100


