
شاخصهای ملی اورژانس

98پاییز



:نحوه دسترسی به فرم آمار اورژانس
فرم آمار اورژانس بیمارستان/منوی فرم های الکترونیک/صفحه اصلی سایت معاونت درمان



بازه زمانی:

مبنای اندازه گیری زمان:

سطوح گزارش دهی:

محاسبه زمان براساس دقیقه:

صرفا از اعداد جهت ثبت استفاده شود:



تعداد کل مراجعین به اورژانس:
 اعم از بستری، سرپایی،فوتی هنگام مراجعهتریاژ شده اند کلیه افرادیکه به اورژانس مراجعه کرده و

 تعدادمراجعین آورده شده توسطEMS:
 آورده میشوند و شامل آمبوالنسهای خصوصی و آمبوالنس بیمارستان نمیشود115کلیه بیمارانی که توسط اورژانس

تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز:

ذیرش بیمارانبیمارانی که از سایر مراکز  بمنظور ادامه درمان یا تکمیل روند درمان با اطالع و نظارت ستاد هدایت یا فرد مسئول هماهنگی پ

.در بیمارستان مبدا و مقصد به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند

 مراجعههنگامتعداد موارد فوتی در:

شامل کلیه بیماران مراجعه کنند به اورژانس که در هنگام مراجعه عالئم مرگ قطعی را دارند و هیچ اقدامی برای آنها صورت نمی گیرد

نظر از اینکه عملیات این تعریف بیمارانی که تازه دچار ایست قلبی و تنفسی شده اند صرف) جداشدن سر ازبدن، سفتی جسد، متالشی شدن بدن، و کبودی نعشی 

(احیابرای آنها موفقیت آمیز باشد یا نباشد را شامل نمیشود



تعداد فاقدین بدون عالئم حیاتی حین مراجعه:

قلبی ریوی احیایعملیات و کلیه بیمارانی که در هنگام مراجعه عالئم حیاتی ندارند و در تریاژ سطح یک قرار می گیرند

برای ایشان انجام میشود

(:غیر بستری)تعداد موارد سرپایی

ویزیت از اورژانس کلیه بیماران مراجعه کننده که پس از تعیین سطح تریاژ و ویزیت اولیه از سوی پزشک با یک نسخه و یک

.نیاز به ماندن در بخش اورژانس ندارندو شوندمیخارج 

تعداد موارد بستری در اورژانس:

جام اقدامات کلیه  بیماران مراجعه کننده به اورژانس که پس از تعیین سطح تریاژ و ویزیت اولیه از سوی پزشک جهت ان

در ستری بیمارانی که پس از ب. تشخیصی درمانی پرونده تشکیل داده و نیاز به ویزیت مجدد و اقامت در اورژانس دارند

می فوتگفته یا رکتشخصی اورژانس را مسئولیت میشوند یا با اعزامیافته یا به سایر مراکز انتقالاورژانس به سایر بخشها 

.کنند در این آمار قرار می گیرند



تعداد موارد بستری در بخشها:

این . انتقال یابدکلیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس  که از اورژانس به یکی از بخشهای بستری عادی همان بیمارستان

چنانچه )نمی گیردتعریف شامل بیمارانی که به بخشهای ویژه  یا به سایر بیمارستانها جهت بستری در بخش اعزام میشوند در بر

اسبه اتاق عمل فرستاده و پس از پایان عمل در یکی از بخشهای عادی بستری شود در این  آمار محبه بیماری از اورژانس 

(میشود

تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه:

 کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان که  پس از بستری در اورژانس به یکی از بخشهای

تقل شود انتقال یابند یا از اورژانس به اتاق عمل انتقال یافته و از اتاق عمل به بخش ویژه من( CCU/NICU/ PICU/ICU)ویژه

در این آمار محاسبه می گردند



تعداد بیماران اعزامی به سایر مراکز:

هت انجام بیمارانی که پس از انجام اقدامات درمانی با شرایط همودینامیک پایدار و به منظور تکمیل روند تشخیصی و درمانی ج

این ) ی کندمشاوره ها ی تخصصی و فوق تخصصی و یا انجام اقدامات پاراکلینیکی از اورژانس به سایر مراکز درمانی انتقال پیدا م

ام مشاوره یا اقدام تعریف مواردیکه بیمار با مسئولیت شخصی و علیرغم توصیه پزشک مرکز را ترک می کند یا بیماری که پس از انج

(.درمانی تخصصی و فوق تخصصی به اورژانس باز میگردد را شامل نمی شود

 ساعت اول در اورژانس12تعداد موارد فوت در:

 ساعت 12ساعت اول بعد از مراجعه در بخش مزبور فوت می کنند این آمار بیمارانی که در 12کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس که ظرف مدت

عه به این آمار بیمارانی که در بدو مراج.اول مراجعه از بخش اورژانس به اتاق عمل منتقل شده و در اتاق عمل فوت می کنند نیز در بر می گیرد

ود ت می شاورژانس دچار عالئم قطعی مرگ بوده و مواردیکه بیمار از اورژانس به یکی از بخشهای عادی یا ویژه همان مرکز منتقل شده و درآنجا فو

.در برنمی گیرد

 ساعت در اورژانس12تعداد موارد فوت بعد از:

 ساعت 12ساعت حضور در اورژانس در بخش مزبور فوت می کنند این آمار بیمارانی که بیش از 12کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس که پس از

ساعت به یکی از بخشهای بستری 12در صورتیکه بیمار بعد از .از اورژانس به اتاق عمل مراجعه نموده و در اتاق عمل فوت کرده اند نیز شامل می شود 

انتقال یافته و در آنجا فوت شود شامل این آمار نمیشود



 ساعت6تعداد بیماران  بستری تعیین تکلیف  شده ظرف مدت:

ه بیمار ثبت می مبنای تعیین تکلیف ،زمان اولین دستور پزشک که همان دستور بستری در اورژانس می باشدکه در پرونده یا در دفترچ

.دمی باشمرگ / اعزام / انتقال / وضعیت بیمار بصورت ترخیص گردد و مبنای انتهای زمان ،دستور پزشک جهت مشخص شدن 

 ساعت6درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت:
 100*ساعت در یک دوره زمانی 6تعداد بیماران بستری شده تعیین تکلیف شده زیر

تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره زمانی

 (برحسب دقیقه)میانگین زمانی تعیین تکلیف بیماران:
مجموع کل زمان تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس در یک بازه زمانی

تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در یک بازه زمانی

 (برحسب دقیقه)میانه زمانی تعیین تکلیف بیماران:

ه را انتخاب مقادیر زمانی بیماران تعیین تکلیف شده در اورژانس در یک دوره زمانی را از کوچک تا بزرگ مرتب کنید عدد وسط مجموع

کنید و اگر تعداد داده ها زوج بود دو عدد وسط مجموعه را جمع و بر دو تقسیم کنید





 ساعت 12تعداد بیماران  بستری خارج شده از اورژانس ظرف  مدت:

 ساعت یا کمتر از بخش اورژانس 12و ظرف مدت و از نظر نوع مراجعه، بستری تشخیص داده شده اند بیمارانی که به اورژانس مراجعه کرده
خارج شده اند

 ساعت12درصد بیماران بستری خارج شده از اورژانس ظرف مدت:

 100*ساعت در یک دوره زمانی12تعداد بیماران بستری تعیین تکلیف شده خارج شده از اورژانس زیر

تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در طول همان بازه زمانی

 (برحسب دقیقه)ساعت 12زمانی بیماران خارج شده از اورژانس ظرف میانگین:

مجموع کل زمانهای ماندگاری بیماران بستری از اورژانس در یک بازه زمانی

تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان بازه زمانی

 (برحسب دقیقه)ساعت 12میانه زمانی بیماران خارج شده از اورژانس ظرف:

رار دارد مقادیر زمانی بیماران بستری خارج شده از اورژانس در یک دوره زمانی از کوچک به بزرگ مرتب کنید و عددی که وسط مجموعه ق
میانه بدست می آید درصورتیکه اعداد زوج باشند دوعدد وسط را جمع و بر دوتقسیم کنید

(:برحسب دقیقه)ساعت12تعداد بیماران ماندگار در بخش اورژانس بعد از 

ساعت در اورژانس ماندگار هستند12بیماران بستری دراورژانس که باالی 



:کل در یک بازه زمانیCPRتعداد 

کل موارد احیای قلبی ریوی خواه موفق باشد خواه نباشد

:موفق در یک بازه زمانیCPRتعداد موارد 

دقیقه نیاز به احیای مجدد نداشته باشد20حداقل تا موفق احیایی که پس از آن بیمار گردش خون خودبخود داشته و CPRمنظور از 

:موفق CPRدرصد 

100*در اورژانس در یک بازه زمانیCPRتعداد موارد موفق 

در اورژانس در همان بازه زمانیCPRتعداد کل 



:موفق بیماران ترومایی در یک بازه زمانیCPRدرصد 

100*موفق بیماران ترومایی در اورژانس در یک دوره زمانیCPRمواردتعداد 

اورژانسموارد در CPRکلتعداد 

:زمانیموفق بیماران داخلی در یک بازه CPRدرصد 

100*موفق بیماران داخلی در اورژانس در یک دوره زمانی CPRتعداد موارد

موارد در اورژانس CPRکلتعداد 

:موفق بیماران فاقد عالئم حیاتی قبل از ورود به بیمارستان CPRدرصد

100*موفق بیماران فاقد عالئم حیاتی قبل از بیمارستان در اورژانس در یک دوره زمانی CPRمواردتعداد 

موارد در اورژانس CPRتعداد کل



 شخصیموارد ترک بامسئولیت تعداد:

 ده بستری و الزم است پروننظرنوع مراجعه بستری تشخیص داده شده کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس که  از

دالیل از ادامه درمان امتناع کرده وبروند درمان  و در ادامه ( علیرغم توصیه پزشک) پس از ویزیتدهد ولی تشکیل 

و کنند مختلف خواستار ترک اورژانس است و جهت سلب مسئولیت از بیمارستان فرم رضایت شخصی را تکمیل می

ژانس به این تعریف مواردی که بیماران قبل از ویزیت توسط پزشک یا  پس از انتقال بیمار از اور) اورژانس را ترک می کنند

(بخشهای بستری را شامل نمی شود

درصد ترک با مسئولیت شخصی:
100*تعداد موارد ترک با مسئولیت شخصی از اورژانس

تعداد کل بیماران بستری دریک دوره زمانی

ترک با مسئولیت شخصی

ترخیص با رضایت شخصی



   (برحسب دقیقه)میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح یک  تریاژ

   (برحسب دقیقه)میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح دو تریاژ

   (بر حسب دقیقه)میانگین مدت زمان  انتظاربرای اولین ویزیت  در سطح سه تریاژ

   (بر حسب دقیقه)میانگین مدت زمان انتظاربرای اولین ویزیت در سطح چهار تریاژ

(برحسب دقیقه) میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح پنج تریاژ

 تریاژ1مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای ویزیت سطح

 تریاژ1تعداد کل بیماران سطح

 تریاژ2مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای ویزیت سطح

 تریاژ2تعداد کل بیماران سطح

 تریاژ3مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای ویزیت سطح

 تریاژ3تعداد کل بیماران سطح

 تریاژ4مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای ویزیت سطح

 تریاژ4تعداد کل بیماران سطح

 تریاژ5سطح مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای ویزیت

 تریاژ5تعداد کل بیماران سطح



 تریاژ1تعداد بیماران  ورودی سطح

 تریاژ2تعداد بیماران   ورودی سطح

 تریاژ3تعداد بیماران ورودی  سطح

 تریاژ4تعداد بیماران ورودی  سطح

 تریاژ5تعداد بیماران ورودی  سطح



ا خدمات اورژانسارتقکمیته=کمیته اورژانس+کمیته تعیین تکلیف+کمیته تریاژ



ممنون از بذل توجهتان


