


 شاخصهای عملکردی بیمارستان



 اطالعات در بیمارستان

اطالعات یکی از اساسی ترین اجزای سیستم های استاندارد و کیفیت است  . 

داده های خوب . به منظور حرکت در جهت بهبود در کیفیت، سازمان ها نیاز به اطالعات خوب دارند-
 :برای

 برنامه ریزی-

 محاسبه دستمزد-

 اجرا-

 مدیریت-

 ارزیابی خدمات -

 ضروری هستند  . 

 



 :درمعنای عام 
 داده واطالعات مترادف یکدیگرند

 درمعنای خاص

 شکل تکامل نیافته اطالعات: داده 
 شکل تکامل یافته داده     : اطالعات 

 
 :جمع آوری اطالعات درصورتي ضرورت دارد كه

میت آنها در یك یا چند زمینه مشخص ثابت شود ومسلم گردد که از آن اطالعات  ھا
 برای مقاصد ویژه مدیریتی استفاده میشود                         

 
 

         

 داده

 سیستم اطالعاتي 
(پردازش)  

  اطالعات



 حاصل نظام اطالعاتي مطلوب؟

م میتوانند پایه واساس تصمیم گیری وبرنامه ریزی ھهستند كه  شاخص هایي
 قرارگیرند

 مھو

 عملكردها رادرحوزه های مختلف مدیریتي ،جغرافیایي پایش وارزیابي نمایند



 میباشد پاسخگوشاخص یك جزء جدایی ناپذیر از یك سیستم *

 رافراهم میکند مقایسهشاخص فرصت *

 رافراهم میکندمدیریت بهتر منابع شاخص امکان *

 مسیر ارتقاءراهنمای  تدوین شاخص واقعی*

 مشخص کننده وضعیتتدوین شاخص واقعی عالمت *

این فرصت رابرای تصمیم گیران فراهم میکند   اهدافبا  واقعیمقایسه شاخص های *
 کند ارزیابیکه پیشرفت برنامه ها وسیاست هارا 

 :بنابراین شاخص

فاکتور یا متغیر کمی یا کیفی است که یك ابزار ساده و قابل اطمینان را     
برای اندازه گیری عملکرد،  تغییرا ت در مداخله ، ارزیابی عملکردهای  

 .توسعه ای فراهم می کند

 



   :تعریف
استاندارد عبارت است از حد قابل قبول و مبنای اصلی برای 

 قضاوت 
انواع استاندارد  : 

 
 : استاندارد الزامي

  استاندارد الزامی به استانداردی اطالق میشود که وجود یا عمل به آن ضروری و عدم آن به معنای نفی
 .  موضوع و مشروعیت آن می باشد 

 :استاندارد عمومي
  استاندارد عمومی به استانداردی اطالق میشود که وجود آن مطلوب ولی عدم آن نفی مشروعیت نمی

 کند

 



 حدود استاندارد

  
 : استاندارد از نظر اندازه گیری می تواند کمی باشد  در اینصورت 

 
ل  استاندارد یا حداقل قابل قبول دارد و حداكثر ندارد بطور مثا 

 

 

احتمال دارد یک استاندارد فقط حداكثر داشته باشد و حداقل معنا نداشته باشد   
 

 
(كمیته و بیشینه)احتمال دارد یک استاندارد هم حداقل داشته باشد و هم حداكثر 



 
 
 
 
 
 حدود استاندارد   

 :  استاندارد می تواند کیفی باشد دراینصورت

 

 . تعیین حدقابل قبول استاندارد ضرورت دارد*      
 

احتمال دارد بعضي از استانداردهای كیفي سطح بندی شده باشد مثل ضعیف، متوسط و *
 قوی  

 
در این  . در عین اینكه این استاندارد عددی نیست ولي قابل درجه بندی كیفي است*

 .  حالت حداقل قابل قبول بصورت كیفي تعیین مي شود مثال متوسط به باال

 



 ارتباط شاخص و استاندارد

 استاندارد حد قابل قبول شاخص است و مبنای قضاوت عملكرد یا وضعیت  
 

 :  مثال
 (  شاخص) درصد پوشش مراقبت مادران

 (استاندارد)درصد  65حد قابل قبول
 



 اصولی در خصوص شاخص نویسی

 تدوین شاخص ها درراستای برنامه استراتژیک سازمان نوشته شود*

 شاخص ها باید مسیرحركت سازمانهارا برای رسیدن به هدفشان مشخص كند*

 كیفیت شاخص ها از كمیت آن ها مهمتر است*  

 جمع آوری اطالالعات جهت محاسبه شاخص ها باید ازطریق صاحبان فرایند انجام*

 شود

 درهنگام تدوین شاخص های جدیدحتما صاحبان فرایند حضورداشته باشند*
 

شاخص راهنمایي است كه دركمترین زمان ماهیت وهویت وجودی یک چیز رانشان ”    
 “میدهد

 
برای اینكه یک شاخص كارآیي داشته باشد، باید در باره چیزی باشد كه قابل ” 

 ”اندازه گیری است 



 :حاالت مختلف شاخص 

 نسبت  –الفPROPORTION 

 کمیت نسبی یك عددرا به عدددیگرنشان میدهد وشامل موارد ذیل است 
 نسبت هایی که صورت بخشی ازمخرج است مانند تعداد پرستار به کل پرسنل

 نسبت هایی که صورت ومخرج ازدو جامعه متفاوت هستند  
 مثل تعداد پرستار به تخت-
 

 میزان –ب 
مثل میزان مرگ  .درمدت زمان مشخص ودرجمعیت معین است  ھاحتمال وقوع یك حادث
 ومیر درطی یك سال

 :میزان رااز نسبت متمایز میکند  ھمی كھخاصیت م
 دخالت حتمی زمان درمیزان است

نظر به اینکه درمیزان صورت کسر نسبت به مخرج بسیارکوچك است معموال در محاسبه 
 میزان ها حاصل تقسیم رادرعد دثابت

 



 : درصد 
یا عدد  ١٠توان دوم  k حالت خاصی از میزان میباشد که عدد ثابت-

دراین .صد میباشد  با این تفاوت که زمان درآن خیلی کاربرد ندارد 
 صورت آن میزان خاص را درصدگویند

 
مانند درصدافراد سیگاری که برابراست با تعداد افراد سیگاری به کل ”

 “١٠٠*جمعیت 



 (فراوانی ) عددی  شاخص -
 (روند حرکتی –پدیده  –شی ) فراوانی پدیده رانشان میدهد 

 مانند تعداد تخت های دیالیز-

 تعداد اتاق های عمل-
 

 



 طبقه بندي شاخص ھا

 شاخص های پایش
Input index - شاخص ها ورودی 

Process index - شاخص های فرایندی 

شاخص های ارزیابي    
Output index - شاخص ها خروجي 

Outcome index - شاخص ها برآمدی 

Impact index -شاخصهای اثرات بلند مدت 



 طبقه بندي شاخص ھا



 شاخص ها ی پایش

 

 شاخص ها ی پایش به شاخص هایی گفته میشود که ورودی وفرایندها دریك پروژه را بررسی میکند 

 پایش به معنی اندازه گیری منظم متغیرها درطول زمان است: یا به عبارتی

 شاخص های پایش دودسته اند

 INPUT INDEX -شاخص های ورودی *

 شاخص هایی که به منابع اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیت ها برمیگردد

 منابع انسانی

 منابع تجهیزاتی

 ......منابع رفاهی

 تعداد کودکان واجد شرایط واکسیناسیون: مانند 

   PROCESS INDEX-شاخص های فرایندی *

 شاخص هایی که فعالیت های درحال اجرا راپایش میکنند

 درصد پیشرفت برنامه واکسیناسیون: مانند 



 شاخص های ارزیابي 
 

 نجندشاخص های ارزیابي شاخص هایي هستند كه خروجي ها  و هدف نهایي را میس
 ود میپردازدیا به عبارتي به اندازه گیری آنچه درپایان یک برنامه ریزی حاصل میش

OUTPUT INDEX 
 شاخص هایی که خروجی فعالیت ها را اندازه گیری میکند

 (تعدادموالید زنده /تعداد کودکانی که واکسن رادریافت کرده اند) مانند میزان پوشش برنامه واکسیناسیون 

OUTCOM INDEX 
 شاخص هایی که برآمد فعالیت رانشان میدهد

 میزان ایمنی ناشی از واکسیناسیون

IMPACT INDEX 
 شاخص هایی که اثرات بلند مدت فعالیت ها را نشان میدهد

 درصد کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 زمان طوالنی مدنظرباشد -

 عملکرد کل سیستم مدنظر باشد -

حجم زیادی ازموارد قابل دسترس باشد -  



 اجزاء کنترل

 تعیین میزان انطباق فعالیتها با طراحي: پایش 

 تعیین میزان توفیق سازمان در انجام ماموریت خود و دستیابي به اهداف: ارزیابي 

 تعیین نقاط  مداخله: تحلیل 



 معیار انتخاب شاخص ها 

 * مفید برای ارزیابی ، تصمیم گیری و مداخله 
 مهم*
 قابلیت و سهولت در اجرا  *
 قابل اعتماد و معتبر باشد  *
 قابلیت مقایسه داشته باشد  *
 با شرایط کشور همخوانی داشته باشد  *

 


