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 عناوین ارائه شده:

 مفاهیم و تعاریف تخت هاي بیمارستانی

شاخص ها و نحوه محاسبه آن ها

تفکیک آمارهاي بیمارستانی
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آمار بیمارستانی

 آمار بیمارستانی عبارت است از انعکاس کلیه
: فعالیتهاي بیمارستان در مورد بیماران 

 سرپایی

بستري

اورژانس
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 تخت مصوب:

 تعداد تختهائی که بیمارستان بر اساس اجازه دولت
و بر طبق آن داراي   مجاز به استفاده از آن می باشد

است پروانه رسمی 

 تخت ثابت:

 مهیا می تواند تعداد تختهایی که یک بیمارستان
نماید
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تخت فعال  :

 که مجهز به قابل استفاده تعداد تختهاي

  نیروي متخصص

 امکانات رفاهی

آماده جهت مراقبت از بیمار

 اشغال نشده یا اشغال شده تعداد تختهاي
بیمارستانی که قابل استفاده براي بیماران  

بستري در هر روز است
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 تختهاي بیمارستان به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند  .

 تختهاي بستري

 تختهایی که بیمار بر روي آن اقامت می گزیند و این اقامت
و بطور عمده بیش از یک روز است  ساعت  6بیش از معموالً 

 دار ستاره یا تختهاي فاقد هتلینگ تختهاي:

 معموالً بیمار بر روي آنها اقامت کم یا کوتاهی دارد و بطور عمده
باید توقف داشته باشد ساعت  6کمتر از 

 تخت زایمان  –اطاق عمل –تاالسمی –دیالیز تخت هاي : شامل
اورژانس و تختهاي انکولوژي یا شیمی درمانی –

 ساعت نیز   6توقف در تختهاي ستاره دار هر چند ممکن است بیش از
.  ساعت بطول بیانجامد  24اما بطور استاندارد نباید بیش از ، باشد 
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 اکسترا(تخت موقت(

 به تختی گفته می شود که هنگام افزایش
براي استفاده در بیمارستان   موقتاًبیماران ، 

. فراهم می گردد 

 چنانچه به دالیل مختلف به یک بخش تخت
موقت اضافه شود ، این تخت جزء تختهاي 

.  نمی آید فعال به حساب 
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 تخت روز اشغالی  :

 که تختهاي یک بخش در یک دوره  روزهاییمجموع
.اشغال بوده است) مثال یک ماه ( زمانی 

 مجموع تخت هاي اشغال شده روزانه در طول زمان
روز توسط  تعداد تختهایی است در طول یکمعین یعنی 

،  همان تخت روز بستري استبیماران اشغال شده است

= تخت روز اشغالی در یک روز 
ساعت گذشته 24مرخص شدگان در –ساعت گذشته  24بستري شدگان در + تعداد بیماران موجود از قبل 
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 مدت اقامت بیمار بستري

 روز پذیرش از روز  تفریقمدت اقامت هر بیمار از
.   ترخیص بدست می آید

 ، اگر بیماري در همان روز بستري و یا روز بعد
ترخیص شد ، مدت اقامت بیمار یک روز محاسبه 

 می شود

 کل روزهاي بستري

هر گروه از بیماران مرخص   جمع روزهاي بستري
در طول یک دوره زمانی ) شامل فوتی ها ( شده 
معین

9 / 44



محاسبه میانگین تخت فعال

 نسبت مجموع تخت فعال به

ماههاي فعال بودن تخت

 تذکر :

 در محاسبه میانگین

تخت فعال میانگین 

نسبت به ماههاي فعال بودن

.تخت گرفته می شود

10 / 44

تعداد ماه

20 فروردین

18 اردیبهشت

20 خرداد

19 تیر

17 مرداد

15 شهریور

22 مهر

23 آبان

20 آذر

22 دي

21 بهمن

20 اسفند

19.75 میانگین کل



تخت روز کل

زمانمتوسط تختهاي فعال در  حاصلضرب  
.بدست می آید  معین

 مثال :

 تخت فعال 20بخش جراحی عمومی با

20×30=600: تخت روز کل در یک ماه 

20×365=7300: تخت روز کل در یک سال 
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بستري
براي وي اتاق، که فردي بعنوان یک بیمار در بیمارستان پذیرش 

تخت، غذا، خدمات پرستاري و پزشکی مستمر در نظر گرفته شده 
ساعت   6مدت الزم براي محاسبه یک روز بستري ، حداقل . است

.متوالی می باشد

تعداد بیماران بستري شده در بخش

بیماران انتقالی از بخش دیگر  تعداد 

تعداد بیماران انتقالی از بیمارستان دیگر

تعداد مراجعه مستقیم

 تعداد بیماران بستري شده در بیمارستان
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 ترخیص :

 پایان یک دوره بستري در بیمارستان براي یک بیمار از طریق اجازه
رسمی بوسیله بیمارستان

 تعداد بیماران ترخیص شده بخش :

 تعداد بیماران انتقالی به بخش دیگر 

 تعداد بیماران انتقالی به بیمارستان دیگر 

تعداد مرخص شده از بیمارستان به طور مستقیم . 

 ساعت 24تعداد فوت شدگان قبل از

 ساعت 24تعداد فوت شدگان بعد از

 تعداد بیماران ترخیص شده بیمارستان
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 نسبت تخت روز اشغالی به = درصد اشغال تخت
تخت روز کل در یک دوره زمانی معین

 چنانچه تعداد بیماران بستري شده افزایش یابد
ولی افزایش تخت چندان مناسب نباشد، این امر 

باعث افزایش درصد اشغال تخت می گردد

100 ×مجموع تخت روز اشغالی در یک دوره 
تخت روز کل در همان دوره

5500÷7300×100%=75:  مثال 
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متوسط روزهاي  ( متوسط مدت اقامت بیماران
: )بستري

 متوسط دوره اي که هر بیمار پذیرش شده در
)برحسب روز(بیمارستان بوده است

 که به هر بیمار متوسط تعداد روزهایی یعنی
.بستري ارائه خدمت شده است

 

 کل تخت روز اشغالی در یک دوره                    

کل ترخیص شدگان در همان دوره                   

5500÷1500= 3.6:  مثال 
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 نسبت پذیرش(نسبت چرخش تخت(
 برابر میانگین تعداد دفعاتی که هر یک از تختهاي یک

.بخش در یک دوره زمانی معین اشغال شده است 

 تعداد دفعاتی که بیماران بستري از یک تخت بستري
بیمارستانی در یک دوره معین استفاده می کنند

 در یک تعداد دفعات پر و خالی شدن یک تخت این میزان
 . دوره معین نشان می دهد

در یک دورهبستري شدگان تعداد 

متوسط تختهاي فعال در همان دوره

1500÷20=  75:        مثال 
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 یا وقفه چرخه  بازگردانی تخت(فاصله چرخش
مدت خالی ماندن تخت) = تخت

 این شاخص نشان دهنده متوسط فاصله بین ترخیص یک بیمار و
می ) یا ساعت( پذیرش بیمار بعدي براي هر تخت بر حسب روز 

.  باشد
 به عبارت دیگر مدتی است که یک تخت در فاصله بین دو پذیرش

.خالی می ماند
 آنها بر فواصل زمانی خالی شدن هر یک از تختها تا پر شدن میانگین

حسب واحد زمانی روز

در همان دوره کلتعداد تخت روز  -در یک دوره تخت روز اشغالی 
ترخیص شدگان در همان دوره

)7300-5500/ ( 1500=  1.2:                  مثال 
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 فوت ناخالص در هزار نفر(GDR)
 ساعت در بیمارستان 24محاسبه شاخص فوت شدگان قبل و بعد از

0010 × ساعت در یک دوره 24جمع کل فوت شدگان قبل و بعد از 
تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دوره

10 =1000×1500÷15

 فوت خالص در هزار نفر)NDR  (
 ساعت در بیمارستان 24محاسبه شاخص فوت شدگان بعد از

0010× ساعت اول در یک دوره  24جمع کل فوت شدگان بعد از 
در همان دورهساعت  24بعد تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده 

8  =1000×1497÷12
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تفکیک آمار 
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داخلی
داخلی قلب
گوارش و کبد

داخلی
گوارش و کبد

داخلی
داخلی کلیه

1بخش داخلی  2بخش داخلی 

3بخش داخلی 

)تعیین سرویس بستري بیمار(شرط تعریف بخش به عنوان یک بخش تخصصی فعال  

.بیمار توسط متخصص یا فوق تخصص آن رشته بستري شده باشد. 1
.بیمار خدمات تخصصی و فوق تخصصی آن سرویس را دریافت نموده باشد. 2

داخلی

داخلی قلب

گوارش و کبد

داخلی کلیه
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22

12

7

5

12-7+5= 10:     تخت روز اشغالی جراحی عمومی



فرمول تفکیک آمار  
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)روز 2800(داخلی 

)روز 1500(داخلی قلب 

)روز 1200(گوارش و کبد 

:بخش الف 
تخت 20

روز تخت روز اشغالی 5500

کل تخت روز اشغالی تخت روز اشغالی تخصص مربوطه

کل تخت ها تعداد تخت محاسبه شده 

= تعداد تخت تخصص مربوطه 

کل تخت هاي بخش مربوطه× تخت روز اشغالی تخصص مربوطه 
کل تخت روز اشغالی بخش مربوطه

 10= تعداد تخت داخلی

2800 ×20
5500

  5.45= تعداد تخت داخلی قلب

1500 ×20
5500

 4.3= تعداد تخت گوارش و کبد

1200 ×20
5500

    20  =4  +6 +10 
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