
 بیمارستانی فرم آمار و اطالعات اورژانس

 ( تکمیل می گردد فصلی این فرم بصورت)

 بیمارستان
 )اتوماتیک)

 
 دانشگاه

 )اتوماتیک)
 

 بیمارستان نوع
 

اگر بیمارستان 

تک تخصصی 

است نوع 
ثبت  تخصص را

 .نمایید

 

تعداد تخت  
 بستری

 اورژانس

 
تعداد تخت 

سرپایی 

 اورژانس

 

 .نمایید سال و فصل را دقیق انتخاب

 سال
 

 فصل
 

  .انتخاب کرده اید را ثبت نمایید در سال و فصلی که آمار پرسنل اورژنس بیمارستان

 .گردد درج )صفر( 0عدد  برای هر آیتمی که وجود ندارد

وشش نحوه پ

دهی 

 متخصص طب
 اورژانس

 

تعداد متخصص 
 طب اورژانس

 رسمی

 

تعداد 

متخصص طب 
 اورژانس

 kضریب

 

تعداد متخصص 

 طب اورژانس

 قراردادی

 

تعداد کل 
متخصص طب 

 اورژانس

 )اتوماتیک)

     

وجود  ) اورژانس غیر از متخصص طببه  ( متخصص در فصل انتخابی یک یا چند توجه: اگر دربیمارستان

 .ثبت نمایید زیر فیلد 2 در داشته است تعداد آنها و نوع تخصص آنها را

تغذیه،خون، عفونی، ژنتیک،  نوع تخصص ها می تواند شامل: داخلی، کودکان، آلرژی، غدد، گوارش و کبد،
، قلب و عروق، مراقبت اعصاب، بیهوشی کلیه و مجاری اداری، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، مغز و

 .روماتولوژی و جراحی عمومی باشد های ویژه، پوست، روان پزشکی، ارتوپدی،

تعداد سایر 

متخصص های 
 اورژانس مقیم

 

نوع تخصصهای 
سایر 

متخصصین 

 اورژانس مقیم
در صورت (

امکان از لیست 
 باال انتخاب

 )کنید

 

تعداد پزشک 
 عمومی

 رسمی

 
تعداد پزشک 

 طرحی عمومی
 

اد پزشک تعد

 عمومی
 قراردادی

 

تعداد کل 
پزشک عمومی 

 اورژانس

 )اتوماتیک)

 

تعداد پرستار 
 اورژانس

 طرحی

 
تعداد پرستار 

 اورژانس

 قراردادی

 



تعداد پرستار 
اورژانس 

 رسمی

 

تعداد کل 

پرستار 

 ساورژان
 )اتوماتیک)

 

تعداد ماما با 
هر نوع رابطه 

 استخدامی

 

تعداد کل 

متخصص 
پزشک عمومی 

 ماما وپرستار 
 )اتوماتیک)سایر

 

بیمارستان را در سال و فصلی که انتخاب کرده اید ثبت نمایید. برای  آمار بیماران مراجعه کنند به اورژانس

 .گردد درج )صفر( 0عدد  ندارد هر آیتمی که مقدار

تعداد مراجعین 
 آورده شده

 EMSتوسط

 
تعداد بیماران 
ارجاع شده از 

 مراکز سایر

 

تعداد بیماران 

 با مراجعه
 شخصی

 

تعداد کل 
 مراجعین

 اورژانس

 )اتوماتیک)

 

تعداد بیماران 
 تریاژ 1سطح 

 
تعداد بیماران 

 تریاژ 2سطح 
 

تعداد بیماران 

 تریاژ 3سطح 
 

تعداد بیماران 

 4سطح 
تریاژ)واجد 

 تشکیل پرونده
 )اورژانس

 

تعداد بستری 
 اورژانس

 )اتوماتیک)

 

تعداد بیماران 

ریاژ ت 4سطح 
 )سرپایی با

 )فرم تریاژ

 

تعداد بیماران 
 تریاژ 5سطح 

 

تعداد موارد 

سرپایی 
 اورژانس

 )اتوماتیک)

 

تعداد کل 
سرپایی و 

بستری 
 اورژانس

 )اتوماتیک)

 
 تعداد کل سرپایی و بستری اورژانس نمی تواند

 .تعداد کل مراجعین اورژانس بیشتر باشد از

تعداد بدون 

عالئم حیاتی 
 در بدو ورود

 EMSتوسط

 

تعداد بدون 

عالئم حیاتی در 
بدو ورود با 

 مراجعه
 شخصی

 

تعداد بدون 

 عالئم حیاتی
 )اتوماتیک)

     

  CPRکل تعداد

 CPR تعداد

موفق)بیشتر از 
تعداد کل آن 

تواند  نمی

 (باشد

 

تعداد فوت در 
 اول ساعت 24

 
تعداد فوت بعد 

 ساعت 24از 

 اول

 



تعداد بستری 

شده از 

اورژانس در 
 عادی خشب

 

تعداد بستری 

شده از 

اورژانس در 
 ویژه بخش

 

تعداد کل 

بستری شده 
از اورژانس در 

عادی و  بخش
 (اتوماتیک)ویژه

 

تعداد بیماران 

تعیین تکلیف 
 6شده ظرف 

 ساعت

 

تعداد بیماران 

خارج شده از 
اورژانس ظرف 

 ساعت 12

 
تعداد ترک با 

مسئولیت 

 شخصی

 

تعداد مراجعه 

به اورژانس 
 24ظرف 

 ساعت

 
تعداد اعزامی 

 مراکز به سایر
 

درج نمایید. مثال اگر این میانگین  به دقیقه در فیلد های زیر میانگین مدت زمان انتظار در سطح ذکر شده را
 :  شود بود به این صورت محاسبه می در فصل انتخابی دقیقه 20ساعت و  2زمانی 

140 = 60+20*2   

 مدت میانگین
زمان انتظار 

اولین برای 
ویزیت پزشک 

بر  2سطح

 دقیقه حسب
در فصل 

 شده انتخاب

  

 مدت میانگین
زمان انتظار 

برای اولین 
ویزیت پزشک 

بر  3سطح

 دقیقه حسب
در فصل 

 شده انتخاب

 

 مدت میانگین
زمان انتظار 

برای اولین 
ویزیت پزشک 

بر  4سطح

 دقیقه حسب
در فصل 

 شده انتخاب

 

 مدت میانگین

زمان اقامت 
 ریبیماران بست

در اورژانس بر 
 دقیقه حسب

در فصل 

 شده انتخاب

 

 

 


