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 معاونت درمان-7فصل

 رديکهاي عملها و شاخصزيرساخت
شگاه   صلي معاونت درمان دان صي درماني تحت پوشش در     كرد مراكنظارت هدفمند بر عمل، مأموريت ا شخي ز ت

رعايت برداري مناسگگب از منابع بخش درمان با ه و بهرهتوأم با مديريت هزين، يفيتكراسگگتاي ارائه خدمات با 

صول حرفه  سالمت مي گيري از فناورياي و بهرها ش   هاي نوين در حوزه  شد. اين معاونت مت ل از پنج حوزه كبا

مديريت ، مديريت نظارت و اعتباربخشگگي، بيمارسگگتاني و تعالي خدمات بالينيامور مديريتي شگگامل مديريت 

صاد درمان مديريت اق، پرسگتاري  هاي درمان( و مديريت حوادث و فوريتتعرفه و اسگتانداردهاي  ، امور بيمه) ت
ش  شامل       ي همچنين واحدهاي اداري و مالي ميكپز شاغل در اين معاونت  ساني  شد. نيروي ان ش 13با  3، كپز

ي كيرپزشهاي شغلي غ نفر از گروه11ي و كهاي پيراپزشنفر از ساير رشته 25، ماما17، پرستار 23، كدندانپزش 

 اند.اين معاونت فعاليت نمودهدر  98سال نفر طي92هستند و در مجموع 
ز جراحي كمر 9، يكدرمانگاه دندانپزشگگگ  28، كليني كدرمانگاه و پلي  106، مطب  2502تعداد  ، 98سگگگال در

شامل ) ز درمان توانبخشي كمر 705، ز تصويربرداري كمر 55، مستقل از بيمارستان(  ) آزمايشگاه 198، محدود

، دفاتر گفتاردرماني، مؤسگگسگگه فيزيوتراپي ، بخشگگيز جامع توانكمر، اركز تخصگگصگگي طب كمر، فنيوپديارت

سنجي    ، اردرمانيك سنجي و بينايي  ساخت و فروش عين    ، شنوايي  سه  س ز كمر 255، ار تغذيه(كو دفتر  كمؤ
صرف مواد    سوءم سرپايي   كمر 424، درمان  سالمت  ز كمر10، دانيالبراتوار پروتز دن 45شامل  ) ز ارايه خدمات 

شاوره و خدمات مامايي كمر 350، ارايه خدمات باليني در منزل  8ز مشاوره و خدمات پرستاري و   كمر 11، ز م

 باشد.ده طب سنتي در منطقه تحت پوشش دانشگاه فعال ميكسالمت 4ز خدمات آمبوالنس خصوصي( و كمر

 هاي معاونت درمانردي حوزهکهاي عملشاخص

 مديريت درمان

 اي خاص و پيوند هبيماري

 1398هاي دانشگاه در سالبيمارستان كيکتعداد موارد پيوند به تف-1 -7جدول

 جمع فارابي انكودكز طبي كمر سينا شريعتي ره() خمينيمجتمع امام پيوند رديف
 229 0 4 99 69 57 از جسد -ليهك 1

 26 0 0 2 18 6 از فرد زنده -ليهك 2
 27 0 0 0 6 21 قلب 3

 184 0 0 0 0 184 بدك 4
 6 0 0 0 0 6 راسكپان 5

 520 0 93 0 365 62 مغز استخوان 6
 760 760 0 0 0 0 قرنيه 7

 1752 760 97 101 458 336 جمع 



 

 درمانمعاونت 

 

 

  sit.tums.ac.irفناوري اطالعاتمديريت آمار و  -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
198 

 

 1398تعداد بيماران خاص در سال-2 -7جدول

 بيمارانتعداد  اصبيماري خ رديف تعداد بيماران بيماري خاص رديف

 88458 ديابتي 5 1552 دياليز 1

 25 *بياي 6 1229 هموفيلي 2

 20 كمتابولي 7 409 تاالسمي 3

 275 (CF) فيبروزيس كسيستي 8 4719 ام اس 4

 96687 جمع    
 اپيدرموليزبولوسا() ايبيماري بال پروانه *

 1398خدمات به بيماران خاص در سالهنده ز ارائه دكتعداد مرا-3 -7جدول

 بيماري

 زكمر
 اي بي ديابت ام اس تاالسمي هموفيلي دياليز

 1 2 4  4 1 15 بيمارستاني

 0 2 0 1 0 4 مستقل از بيمارستان

 1 4 4 5 1 19 جمع

 

 هامديريت امور آزمايشگاه

شگاه  ش  مديريت امورآزماي شگاه علوم پز سئولي ي تهران متولي كهاي دان شگاه م هاي تشخيص  ت نظارت بر آزماي

درمانگاهي وجراحي محدود ، ز بيمارستانيكوابسته به مرا  دولتي و خصوصي مستقل و    كژنتي، پاتولوژي، طبي

قانوني     كبوده و يه امور مربوط به صگگگدور مجوزهاي  نيروي ، تعرفه ، زكنظارت بر ارائه خدمات دراينگونه مرا      ، ل
ساني  سازي آز   تجهيزات و ، ان ستاندارد شگاه ا شد ها برعهده اين اداره ميماي بر طبق آيين نامه جديد ابالغي  .با

 خالصه شرح وظايف اين مديريت عبارتند از:
 يكهاي پزشنظارت بر آزمايشگاه •

 هاي قانونيصدور پروانه •

 آموزش •

 هاايات و استعالمكرسيدگي و پاسخگويي به ش، ثبت •

 هادر آزمايشگاهاي ز رعايت اخالق حرفهو اطمينان ا گاهيها و اطالعات آزمايشمديريت داده •

 يكرد وسايل تشخيصي آزمايشگاه پزشكيفيت و عملكمديريت ارزيابي  •

 هاي وزارت متبوعنامهبخش، استانداردها، ضوابط و مقررات، رساني و ابالغ قوانيناطالع •

 1398سال ها درمديريت امور آزمايشگاهردي کهاي عملشاخص-4 -7جدول

 تعداد موضوع

 تعداد بازديدهاي نظارتي

 42 هاي دانشگاههاي بيمارستانآزمايشگاه

 24 هاي خصوصيهاي بيمارستانآزمايشگاه

 45 خيريه و تأمين اجتماعي، ز درمانگاهيكهاي مراآزمايشگاه

 95 هاي خصوصيآزمايشگاه

 25 فضا، جا به جايي، تأسيس

 85 مسئول فني دائم و موقت(، پروانه تأسيس) صدور مجوزهاي قانوني
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 تعداد موضوع

 5 20ميسيون ماده كبرگزاري 

 44 ( و احضار مسئول فني190حضوري و سامانه ) اياتكرسيدگي به ش

 ساعت 25 هاي آموزشيها و دورهارگاهكبرگزاري 

 1398هاي دانشگاه در سالرستانهاي آزمايشگاهي در بيمافراواني تستتعداد مراجعه و -5 -7جدول
 تعداد تست  تعداد مراجعين بيمارستان رديف تعداد تست  تعداد مراجعين بيمارستان رديف

 86364 11776 روزبه 8 4016238 194612 )ره(خمينيمجتمع امام 1

 1466238 59042 سينا 9 632028 38114 مجتمع اميراعلم 2

 1270856 165746 ضيائيان 10 2020988 228938 بهارلو 3

 279696 53314 فارابي 11 513316 81566 بهرامي 4

 1240290 96902 مركز طبي كودكان 12 469066 106416 آرشبانوانجامع 5
 1176746 119862 مركز قلب 13 2334110 106120 شريعتي 6

 367278 69754 مجتمع ياس 14 242360 50608 رازي 7

 يکمديريت تجهيزات پزش

 1398هاي دانشگاه در سالي بيمارستانکهاي تجهيزات پزششاخص-6 -7جدول

 )درصد( ميانگين امتياز محورهاي مديريت و نظارت رديف )درصد( ميانگين امتياز محورهاي مديريت و نظارت رديف

 79 نيروي انساني و فضاي فيزيكي واحد 4 81 كاليبراسيون 1

 5/76 ز كل ارزيابيامتيا 5 73 ايمني 2

    82 آموزش  3
 

ي کآمار صدور يا تمديد پروانه تجهيزات پزش-7 -7جدول

 1398ها در سالدرمانگاه

ي جايگزين شده در کتجهيزات پزشآمار -8 -7جدول

 1398در سالهاي دانشگاه بيمارستان
 

 نام دستگاه ارستانبيم  تعداد درمانگاه

 گاماكمرا شريعتي  6 عمومي

 اساليس 64سي تي  )ره(خمينياماممجتمع   9 دندانپزشكي

 اساليس 16سي تي    13 تخصصي )قلب، سالمتكده، ديابت، چشم(

    9 هاي دولتي و خصوصيبيمارستانافزايش بخش 

 يکميسيون و شوراي عالي پزشك

 1398ي در سالکميسيون و شوراي عالي پزشكرد کآمار عمل-9 -7جدول
 درصد فراواني تعداد ردكعمل

 يكميسيون پزشك

 9/80 1533 نانكاركروز  3تعداد موارد استعالجي بيش از 

 9/15 302 العالج(هاي صعبوضعيت) نانكاركماه  4تعداد موارد استعالجي بيش از 

 6/2 49 ارافتادگيكتعداد موارد از 

 6/0 11 نانكاركاري كبررسي تسهيالت 

 100 1895 جمع

 يكشوراي عالي پزش
 23/15 60 هاي متقاضيان اعزام به خارج جهت درماندرخواست

 K 100 38/25ان متخصص مشمول ضريب كبيماري پزشاظهار نظر در خصوص 
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 درصد فراواني تعداد ردكعمل
به بيماري ان مبتال كان و پيراپزشكليف انجام خدمات قانوني مورد تعهد پزشكتعيين ت

 ان كان و پيراپزشكآيين نامه اجرايي قانون خدمت پزش 7در راستاي اجراي ماده 
104 40/26 

نان رسمي كاركلي كارافتادگي كهاي اعتراضي از بررسي و اظهار نظر در مورد پرونده

 شوركي كهاي علوم پزشي دانشگاهكميسيون پزشكدولت ارسالي از 
4 02/1 

 88/8 35 سالي از معاونت آموزشي وزارت متبوع هاي اربررسي استعالم

 12/8 32 شور به دليل بيماريكبررسي موارد جابجايي و انتقال دانشجويان از خارج به داخل 

 97/14 59 شوركي كان معرفي شده از سازمان نظام پزشكپزش 7بررسي مجوز تبصره 

 100 394 جمع

 نوزاد و مامايي، سالمت مادر

 1398هاي تحت پوشش در سالبيمارستان كيکزايمان طبيعي به تفهاي ترويج شاخص-10 -7جدول

 بيمارستان رديف

 زايمان طبيعي

 درصد() 

 ليكسزارين 

 درصد() 

 سزارين بار اول

 درصد()

 سزارين نخست زا

 درصد()

 درصد موردانتظار

 زاسزارين نخست

 45 25/63 71/19 67/76 53/24 ره() خمينيمجتمع امام 1

 55 55/68 93/37 48/70 53/23 شريعتي 2

 40 81/48 59/23 21/58 43/41 آرشبانوانجامع 3

 35 71/45 58/22 95/47 53/52 ضيائيان 4

 40 64/53 58/22 50/57 42/42 بهارلو 5

 35 05/48 07/22 16/59 45/39 مجتمع ياس 6

 45 44/59 43/39 86/56 13/43 ع() اميرالمؤمنين 7

 55 94/70 17/30 65/74 82/23 نجميه 8

 30 47/34 28/14 38/33 54/66 ع() امام رضا 9

  27 70/35 63/12 80/51 10/48 اشانيكاله آيت 10

 55 06/85 92/40 96/86 61/12 اقبال 11

 50 81 39/43 84/85 62/14 آزادي 12

 45 70/51 70/24 75/66 15/33 مفرح 13

 45 11/36 09/5 52/83 86/16 شهريار 14

 55 26/98 55/72 61/96 13/2 سورنا 15

 55 82/51 47/24 44/50 14/50 مدائن 16

 55 65/90 06/67 79/90 45/8 كباب 17

 55 12/89 46/46 63/80 51/18 عج() امام زمان 18

 45 90/90 26/58 07/83 92/16 پارسا 19

 55 67/78 68/44 63/69 15/30 س() صديقه زهرا 20

 1398هاي تحت پوشش در سالهاي ترويج زايمان طبيعي در بيمارستانشاخص-11 -7جدول

 ليكشاخص  خيريه خصوصي سايرنهادها دانشگاه عنوان

 54/32 27/32 17/13 8/37 64/38 درصد زايمان طبيعي

 83/66 59/67 82/86 38/61 72/60 ليكدرصد سزارين 

 06/64 46/60 34/86 5/58 83/52 زان نخستدرصد سزاري
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 1398طرح حمايت از زوج نابارور( در سال) هاي دانشگاهارائه خدمات ناباروري در بيمارستان-12 -7جدول

 ز ناباروريكمر
ICSI FET IUI جمع 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 24 587 11 51 14 104 34 432 آرشانبانوجامعبيمارستان 

 24 602 19 86 29 214 23 302 بيمارستان شريعتي

 24 588 47 219 22 163 16 206 مجتمع ياس

 28 705 23 108 34 250 27 347 ره()خمينيمجتمع امام

 - 2482 - 464 - 731 - 1287 جمع

 1398نوزاد و مامايي در سال ،هاي گروه مادرفعاليت-13 -7جدول

 تعداد عنوان

 4 *هاي برگزار شدهتعداد كميته

 **تعداد كارگاه و سمينارهاي آموزشي

 4 هاي مادربرنامه

 8 هاي نوزادبرنامه

 2 هاي ماماييبرنامه

 14 جمع

كميته ، كميته مرگ و مير پري ناتال، داري و زايمانهاي شديد باركميته موربيديتي، كميته ترويج زايمان طبيعي، كميته مرگ و مير مادران* 
 كميته ارتقاي سالمت مادر و نوزاد، احياي نوزاد

مايي    كارگاه فوريت    **  ما مان فيزيولوزيك     ، هاي  مت جنين      ، كارگاه زاي مان طبيعي    كارگاه مهارت    ، كارگاه ارزيابي سگگگال باليني زاي كارگاه   ، هاي 
كارگاه ، كارگاه رتينوپاتي، كارگاه آسگگفيكسگگي، KMCكارگاه ، HBBكارگاه ، كارگاه احياي نوزاد، ان بي دردكارگاه زايم، هاي باليني نوزادانمهارت

ك شگگاپ مرگ ور، كارگاه ترياژ مامايي، كارگاه ترويج تغذيه با شگگير مادر، ACORNكارگاه ، هاي ويژه نوزادانكارگاه مراقبت، تثبيت و انتقال نوزاد
سگمينار زايمان  ، سگمينار قلب و بارداري ، سگمينار ارتقاي سگالمت مادران و كاهش مرگ و مير  ، حياي مادر باردارسگمينار مديريت شگوك و ا  ، مادر
 دردبي

 نظارت و اعتباربخشي

 گردشگري سالمت

 1398سالردي حوزه گردشگري سالمت در کهاي عملشاخص-14 -7جدول

 جمع غيردانشگاه دانشگاه عنوان رديف

 IPD * 7 4 11هاي داراي مجوز تعداد بيمارستان 1

 14879 9709 5170 هاتعداد بيماران بين الملل پذيرش شده در بيمارستان 2

 جلسه 6 تعداد جلسات آموزشي برگزار شده در حيطه گردشگري سالمت 3

 نفر 168 حيطه گردشگري سالمتديده در تعداد افراد آموزش 4

5 
هاي ملي و بين المللي هها و نمايشگانگرهك 

 گردشگري سالمت

 1398خردادماه -و دكشورهاي اكالمللي گردشگري سالمت در نمايشگاه بينشركت 
 1398المللي گردشگري سالمت اربيل عراق آذرماه برگزاري غرفه در نمايشگاه بين

 1398گردشگري سالمت وزارت بهداشت بهمن ماه شوري كنگره كدر شركت 
* International Patient Department  

 1398هاي تحت پوشش در سالالملل پذيرش شده در بيمارستانتعداد بيماران بين-15 -7جدول
 الملل پذيرش شدهتعداد بيمار بين   الملل پذيرش شدهتعداد بيمار بين  

 سرپايي بستري بيمارستان رديف سرپايي بستري بيمارستان رديف

 548 62 مركز طبي كودكان 7 ثبت نشده 4 )ره(مجتمع امام خميني 1
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 الملل پذيرش شدهتعداد بيمار بين   الملل پذيرش شدهتعداد بيمار بين  

 سرپايي بستري بيمارستان رديف سرپايي بستري بيمارستان رديف

 615 72 مركز قلب تهران 8 519 49 مجتمع امير اعلم 2

 785 95 مدائن 9 40 7 آرشبانوانجامع 3

 8047 782 س() صديقه زهرا 10 270 73 شريعتي 4

 355 40 مجتمع ياس 11 2000 496 فارابي 5

     ثبت نشده 20 سينا 6

 هاي دانشگاهدر بيمارستان CSSDترل عفونت بيمارستاني و نك

 1398هاي دانشگاه در سالدر بيمارستان CSSDنترل عفونت بيمارستاني و كهاي شاخص-16 -7جدول

 درصد() شاخص عنوان رديف

 83/2 درصد عفونت بيمارستاني 1

 35 قاء نسبت به سال قبلامپليانس شستشوي دست و ميزان ارتكدرصد  2

 6 درصد مواجهه شغلي 3

 80 يكپزش وسايل ايمن مجدد فرآوري دستورالعمل درصد اجراي 4

 100 يكبيوتيآنتي توليت دستورالعمل درصد اجراي 5

 CSSD 70درصد تحقق استانداردهاي  6

 يکي و پيراپزشکهاي پزشصدور پروانه

 1398ي در سالکي و پيراپزشکهاي پزشردي حوزه صدور پروانهکار عملآم-17 -7جدول

 تعداد مجوزهاي صادره روز() استاندارد زمان پاسخگويي روز() متوسط زمان پاسخگويي هاي واصلهتعداد درخواست

5375 18/4 20 2866 

 اعتباربخشي

 1398هاي اول تا سوم اعتباربخشي در سالشگاه در نسلز بيمارستاني تحت پوشش دانكمرا-18 -7جدول

 عنوان
 اعتباربخشي نسل سوم اعتباربخشي نسل دوم اعتباربخشي نسل اول

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0  3 1  29 9 عالي كهاي داراي درجه يبيمارستان

  87 28  84 26  58 18  كهاي داراي درجه يبيمارستان

  13 4  13 4  13 4 هاي داراي درجه دونبيمارستا

 0 0 0 0 0 0 هاي داراي درجه سهبيمارستان

  100 32  100 31  100 31 جمع

 1398ز بيمارستاني براساس درجه اعتباربخشي نسل سوم در سالكفراواني مرا-19 -7جدول

 درجه اعتباربخشي
 ف(ردي) جمع خيريه *خصوصي دانشگاه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 عالي كي

  100 28  4 1  46 13  50 14 كي

  100 3  67 2  33 1 0 0 دو

  100 1 0 0  100 1 0 0 سه

 اند.در عنوان بيمارستان خصوصي لحاظ شده، ر نهادها در گواهي اعتباربخشييهاي سابيمارستان *
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 ي نظارتيبازديدها

 1398بيمارستاني در سالز كتعداد بازديدهاي نظارتي از مرا-20 -7جدول

 محور نظارتي رديف
 جمع هاي غيردانشگاهبيمارستان هاي دانشگاهبيمارستان

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 205 8 35 18 170 اورژانس 1

 60 6 24 4 36 اتاق عمل 2

 114 14 61 6 53 ل عفونتنترك 3

 92 8 33 7 59 تصويربرداري 4

 41 4 18 3 23 امور ساختمان 5

 68 10 41 3 27 مامايي 6

 140 7 28 13 112 پرستاري 7

 40 3 12 3 28 آزمايشگاه 8

 71 7 28 5 43 يكتجهيزات پزش 9

 31 4 15 2 16 تغذيه 10

 67 0 0 8 67 كلينيك 11

 92 8 34 7 58 يكپزش كمدار 12

 117 5 23 11 94 اعتبارات 13

 173 17 72 10 101 هاي خاصبيماري 14

 1311 - 424 - 887 جمع 

 1398ز غير بيمارستاني در سالكتعداد بازديدهاي نظارتي از مرا-21 -7جدول

 زكنوع مر
 براساس حوزه نظارتي براساس منطقه

 جمع بازديدها هكبازديد شب بازديد معاونت معج شهرري اسالمشهر ز جنوبكمر

 1345 907 438 907 267 193 447 مطب() عمومي كپزش

 999 637 362 637 125 80 432 مطب() متخصص كپزش

 354 148 206 148 83 13 52 عمومي و تخصصي() درمانگاه

 19 0 19 0 0 0 0 ز جراحي محدودكمرا

 112 5 107 5 5 0 0 بينايي سنجي

 502 442 60 442 103 107 232 ييماما

 78 0 78 0 0 0 0 سنجيشنوايي

 32 0 32 0 0 0 0 تغذيه

 76 0 76 0 0 0 0 گفتاردرماني

 31 0 31 0 0 0 0 اردرمانيك

 129 12 117 12 0 0 12 فيزيوتراپي

 219 34 185 34 10 4 20 سازي كعين

 12 0 12 0 0 0 0 ارتوپدي فني

 10 0 10 0 0 0 0 ز مراقبت بالينيكمر

 4 0 4 0 0 0 0 ز جامع توانبخشيكمر

 5 0 5 0 0 0 0 اركز طب كمر

 MMT 192 48 199 439 41 439 480ز كمر

 4407 2624 1783 2624 792 445 1387 جمع
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 نظارت سرپايي

 1398رد حوزه نظارت سرپايي در سالکعمل-22 -7جدول

 تعداد عنوان تعداد عنوان تعداد عنوان

 403 موارد دعوت حضوري  1571 اخطار كتبيموارد  4407 بازديدهاي نظارتي

 

 يکامور دندانپزش

 1398ي در سالکرد حوزه نظارت بر امور دندانپزشکآمار عمل-23 -7جدول

 تعداد عنوان رديف

 1264 بازديد نظارتي 1

 341 تبيكر كموارد تذ 2

 105 تبيكاحضار  موارد 3

 25 11ميسيون ماده كموارد معرفي به  4

 - 20ميسيون ماده كموارد معرفي به  5

 - يكموارد معرفي به سازمان نظام پزش 6

 63 يكموارد معرفي به دادسراي ويژه جرايم پزش 7

 23 ي جهت صدور يا تمديد پروانهكز و مؤسسات دندانپزشكموارد صدور تأييديه مرا 8

 85 فعاليت شاغليند صدور گواهي موار 9

 30 زكموارد موافقت با صدور پروانه طبابت براساس اعالم نياز مرا 10

 

 تغذيه باليني

 1398هاي دانشگاه در سالردي محور تغذيه باليني در بيمارستانکهاي عملشاخص-24 -7جدول
 درصد() شاخص درصد() عنوان رديف

 7/53 متنوعوي غذايي پوشش من 1

 ICU /PICU  2/42اي بيماران بستري در پوشش مراقبت تغذيه 2

 6/53 دياليز و پيوند، ليهكهاي اي بيماران بستري در بخشپوشش مراقبت تغذيه 3

 2/79 پذيرهاي آسيبتوزيع حداقل دو نوبت ميان وعده براي گروه 4

 2/73 تانبيمارسرضايتمندي بيماران از خدمات غذايي  5

 ساختمان

 1398هاي تحت پوشش در سالردي محور ساختمان در بيمارستانکهاي عملشاخص-25 -7جدول

 جمع غيردانشگاه دانشگاه عنوان

 246 183 63 هاي بررسي شدهتعداد نقشه

 149 125 24 هاي تأييد شدهتعداد نقشه
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 اياتکرسيدگي به ش

 1398ايات در سالکرد محور رسيدگي به شکعمل-26 -7جدول
 تعداد ردكعمل

 بازديدها
 233 هاايت در مطبكپيگيري ش

 14 اياتكاختصاصي واحد رسيدگي ش

هاي ايتكش

 مطرح شده

 ايتعرفه
 - حضوري

 183 غيرحضوري

 درماني

 48 حضوري

 56 غيرحضوري

 956 (190سامانه ) ايسامانه

اقدامات 

 انظباطي

 13 هاتعيين الزامات قابل اجرا در بيمارستان

 17 پلمپ و تعطيلي محل

 67 11ميسيون ماده ك

 48 معرفي به دادسرا

 15 يكمعرفي به نظام پزش

 88 معرفي به تعزيرات

 35 ام قضايي اجرا شدهكتعداد اح

 264 هاي قضاييپروندهتعداد موارد پيگيري 

 262 هاي پاسخ داده شدهاستعالمتعداد 
 

 ايمني بيمار

 1398هاي تحت پوشش در سالهاي مرتبط با محور ايمني بيمار در بيمارستانآمار و شاخص-27 -7جدول

 خيريه خصوصي ر نهادهايسا دانشگاه عنوان

 26/67 62/57 82/82 43/80 الزامي ايمني بيمارامتياز استانداردهاي 

  91  54  57  47 درصد خطاهاي گزارش شده بيمارستاني

 3 87 0 343 گزارش شده Never Eventتعداد موارد 

 3 87 0 343 ثبت شده در سامانه Never Eventتعداد موارد 

 0 27 0 54 يكهاي بررسي شده مرتبط با خطاهاي پزشتعداد پرونده

 مديريت پرستاري
سالمت جامعه با در نظر گرفتن الويت    يمديريت امور پرستاري جهت ارتقا ، دانشگاه  كدر راستاي اهداف استراتژي  

شگيري  ستاري   ، پي سترس بودن خدمات پر ستاري      يتأمين عدالت اجتماعي و ارتقا، در د ستمر كيفيت خدمات پر م

 عهده دارد.پذيرجامعه وظيفه ارائه خدمت تخصصي مرتبط با امور پرستاري را بردر ارائه خدمات به اقشار آسيب
 هاي زير را دارد:اي فعاليتمشاوره وفرهنگي ، تحقيقاتي، آموزشي، نظارتي هاياين مديريت در زمينه

 ني و تأمين نيروي انسا ريزي توسعهبرنامه ▪
 گذاريسياست ▪

 استاندارد سازي ▪

 
 حسابرسي خدمات پرستاري ، كنترل، نظارت ▪

 رهبري و هماهنگي، هدايت ▪

 نابع انسانيآموزش و پژوهش و بهسازي م ▪
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   :هاي زير مجموعه مديريت پرستاريگروه

 يفيت و ارزشيابي خدمات پرستاري كنترل كگروه  ▪

 ادر پرستاريكگروه نيروي انساني  ▪
 

 آموزش سالمتگروه  ▪

 نان و پژوهشكاركسازي گروه آموزش و توانمند ▪

 1398الهاي عملکردي حوزه پرستاري در سشاخص-28 -7جدول

 تعداد/درصد محورهاي عملكرد  رديف

 نظارت 1

 563 نفر بازديدكننده() تعداد بازديدهاي نظارتي انجام شده در تمامي محورها

 6/76 هاي دانشگاههاي بستري بيمارستانامتياز عملكرد كادر پرستاري بخش

 74 هاي خصوصيهاي بستري بيمارستانامتياز عملكرد كادر پرستاري بخش

 7/89 امتياز عملكرد دفاتر مشاوره پرستاري تحت پوشش دانشگاه

2 
اي اجراي سازوكارهاي استقرار صدور پروانه صالحيت حرفه

 پرستاران

آوري و هاي آموزشي جمعتعداد مدارك و كارنامه

 بررسي شده كادر پرستاري
365 

 70 ارزيابي ستاد() هاي دانشگاهميزان اثربخشي آموزش به بيمار در بيمارستان آموزش به بيمار 3

4 
آموزشي ضمن خدمت و 

 مداوم پرستاري

 90 هاي مورد تأييد دفتر آموزش مداومفرمتهاي تدوين شده بر اساس تعداد طرح درس

 953 ضمن خدمت() كوتاه مدت -هاي آموزشي برگزارشدهتعداد دوره

 90 آموزش مداوم -هاي آموزشي برگزارشدهتعداد دوره

 17 آموزش غير حضوري -هاي آموزشي برگزارشدهتعداد دوره

 12 برگزار شدههاي تعداد كارگاه ايآموزش تعهد حرفه 5

6 

آموزش در زمينه 

هاي ساماندهي اورژانس

 بيمارستاني منتخب

 دوره 42 تعداد دوره ترياژ برگزارشده جهت پرستاران بخش اورژانس

 نفر 320 رژانس در زمينه ترياژتعداد پرستاران آموزش ديده بخش او

 نفر1580 پيشرفته(احياي قلبي ريوي ) تعدادپرستاران آموزش ديده بخش اورژانس

 نفر 885 تعدادپرستاران آموزش ديده بخش اورژانس در خصوص كار با دستگاه ونتيالتور

 1 هاي پژوهشي اجرا شده و انجام مطالعات مورديتعداد طرح پژوهش 7

8 
هاي فرهنگي برنامه

 مناسبتي

نفر29 ره()خمينيامامرساني به زائرين مراسم ارتحال تعداد پرستار اعزامي جهت خدمت  

نفر68 رساني به زائرين مراسم اربعين در كربالي معالتعداد پرستار اعزامي جهت خدمت  

 1398سالهاي دانشگاه در هاي ملي پرستاري در بيمارستانوضعيت شاخص-29 -7جدول

 شاخص عنوان رديف

02/1 نسبت كل كادر پرستاري به تخت موجود  1  

85/0 اي به تخت موجود نسبت پرستار حرفه 2  

22/0 نسبت كادر پرستاري مرد به كل كادر پرستاري 3  

18/35 اي شاغل در اورژانس بيمارستاني به كل مراجعين به اورژانسنسبت پرستار حرفه 4  

06/0 بيماران به كل بيماراندرصد سقوط  5  

07/0 درصد بروز زخم بستر به كل بيماران پذيرش شده 6  

56/78 خود اظهاري() ميزان اثربخشي آموزش پرستار به بيمار 7  

87/53 هاي تخصصينسبت پرستاران آموزش ديده تخصصي به كل پرستاران شاغل در بخش 8  

65/89 هاي پرستاريمراقبتميزان رضايت بيماران از  9  
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 1398هاي دانشگاه در سالآمار نيروي انساني پرستاري در بيمارستان-30 -7جدول

 تعداد عنوان رديف

 4521 تعداد پرستاران 1

 401 تعداد كادر اتاق عمل 2

 428 تعداد كادر بيهوشي  3

 133 تعداد بهيار 4

 233 تعداد ماما 5

 1131 ايينيروي غير حرفه تعداد  6

 6847 تعداد كل كادر پرستاري دانشگاه * 7

 80 پيماني صورتبهتعداد نيروي انساني پرستاري جذب   8

 50 پيماني صورتبهتعداد نيروي انساني پرستاري توزيع شده  9

 220 شركتي صورتبهاي جذب و توزيع شده تعداد نيروي انساني حرفه 10

 37 شركتي صورتبهاي جذب و توزيع شده انساني غيرحرفه تعداد نيروي 11

 76 كار دانشجويي صورتبهتعداد نيروي انساني پرستاري جذب و توزيع شده  12

 20 مأموريت متقاضيان جابجايي كادر پرستاري، تعداد اعالم نظرهاي انجام شده درخصوص انتقال  13

 02/1 فعال و درمانگاهي() ايي (به تخت موجودايي و غير حرفهحرفه) تعدادكادر پرستاري 14

 اي(پرستار+ كادر اتاق عمل+ كادر بيهوشي+ ماما+ بهيار+ كاركنان خدماتي و غيرحرفه) *

 يکهاي پزشحوادث و فوريت

 ستاد هدايت

 1398ردي ستاد هدايت در سالکهاي عملشاخص -31 -7جدول

 درصد عنوان

 100 ان باردار پرخطر معرفي شده به ستاد هدايتپذيرش مادر

 پذيرش بيماران نيازمند به تخت ويژه معرفي شده به ستاد هدايت
NICU 86 

PICU 68 

 99 هاي اورژانس معرفي شده به ستاد هدايتپذيرش بيماران نيازمند به مشاوره

 اقتصاد درمان 

 1398در سال ز تابعهكمرا كيکنندگان مالي به تفكأمين از ت كسهم هري-32 -7جدول

 بيمارستان
ميانگين هزينه پرونده 

 ال(ير) بستري
درصد سهم بيمه از 

 ل پروندهك
ل پرونده در كسهم يارانه از 

 درصد()خدمات مشمول تعهد 
درصد سهم بيمار 

 ل پروندهكاز 
ل پرونده كدرصد سهم بيمار از 

 از خدمات مشمول تعهد يارانه

 14 14 12 72 33،698،524 ره()مجتمع امام خميني

 11 22 9 68 16،993،838 مجتمع اميراعلم

 22 22 4 73 29،414،264 بهارلو

 19 21 8 70 29،878،814 شريعتي

 26 27 1 69 11،788،762 رازي

 16 16 6 73 29،742،346 روزبه

 12 19 10 71 15،723،829 آرش
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 بيمارستان
ميانگين هزينه پرونده 

 ال(ير) بستري
درصد سهم بيمه از 

 ل پروندهك
ل پرونده در كسهم يارانه از 

 درصد()خدمات مشمول تعهد 
درصد سهم بيمار 

 ل پروندهكاز 
ل پرونده كدرصد سهم بيمار از 

 از خدمات مشمول تعهد يارانه

 6 17 11 73 29،694،576 سينا

 19 19 4 76 12،627،180 ضياييان

 22 28 8 62 16،545،275 فارابي

 21 21 5 73 25،710،970 بهرامي

 8 27 12 62 28،679،695 انكودكز طبي كمر

 23 24 5 70 35،675،306 مجتمع ياس

 1398هاي دانشگاه در سالرد و تخصيص بيمارستانکمقايسه عمل-33 -7جدول

 تا پايان اسفند HISستمياطالعات س بيمارستان فردي
 ال(يون ريليم)

 تخصيص وزارت متبوع تاپايان اسفند
 ال(يون ريليم) 

 546،824 438،582 ره() خمينيمجتمع امام 1

 87،845 50،379 مجتمع اميراعلم 2

 48،593 39،962 بهارلو 3

 21،140 16،885 بهرامي 4

 40،561 32،322 آرشبانوانجامع 5

 199،778 167،699 شريعتي 6

 1،033 1،017 رازي 7

 21،179 14،581 روزبه 8

 20،417 16،006 ضيائيان 9

 122،282 91،122 فارابي 10

 266،220 168،517 سينا 11

 234،961 113،487 انكودكز طبي كمر 12

 27،158 27،993 مجتمع ياس 13

 1،637،991 1،178،552 جمع 

 

 هاي دانشگاه اي در بيمارستانرعايت تعهد حرفه

 1398هاي دانشگاه در سالاي در بيمارستاناطالعات مربوط به تعهد حرفه-34 -7جدول

 تعداد/درصد عنوان برنامه

 هاي دانشگاهبيمار از سوي كادر درمان در بيمارستاندرصد معرفي خود به 
 82 معرفي پرستار

 58 معرفي پزشك

 نتخاب پرستار نمونها

 نفر7100 تعداد پرستاران ارزيابي شده 

 نفر300 تعداد پرستاران منتخب 

 2/4 نسبت كادر پرستاري منتخب به كل كادر پرستاري دانشگاه

 1/91 هاي دانشگاهاستانداردهاي حريم و پوشش بيمار در بيمارستاندرصد رعايت 

 94 خوداظهاري() هاي دانشگاهدر بيمارستان (Dress code) اي كادر پرستاريميزان رعايت پوشش حرفه
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 يمارستانيت بيآمار فعال
براي ارائه خدمات اي از تهران بزرگ را منطقه، دانشگگگگاه علوم پزشگگگكي و خدمات بهداشگگگتي درماني تهران

شش نظارتي خود دارد. برآورد جمع    شتي درماني تحت پو  نفر3054623ن منطقه يدر ا 98سال  يت برايبهدا

ن تعداد يباشگگد. از ايتهران م كيتحت نظارت دانشگگگاه علوم پزشگگ ، مارسگگتانيب32 يهاتيباشگگد. فعاليم
هستند. در ادامه   يردولتيو غ يدولت يدهار نهايبيمارستان متعلق به سا  18مارستان متعلق به دانشگاه و   يب14

، هاه مربوط به دانشگاهكبيمارستان  18بيمارستان متعلق به دانشگاه و سپس آمار فعاليت 14ت يابتدا آمار فعال

 نند آمده است.كيت ميتحت نظارت دانشگاه فعال ر نهادها هستند ويو سا هيريخ، يبخش خصوص

 دانشگاه يهامارستانيب يهاتيالف( آمار فعال

 دانشگاه يهادر بيمارستان يخدمات بستر -1
ستري  تخت  4587تخت مصگوب و   5852بيمارسگتان با  14تعداد ، 98در سگال  فعال آماده پذيرش بيماران ب

ستري كنفر در اين مرا 273030اند و بوده ستفاده نموده   ز ب طور هر بيمار براي درمان به اند.شده و از خدمات ا

سط   ستان 5تا 4متو ست. به     روز در بيمار ستري بوده ا شگاه ب ساالنه بر روي هر ي   هاي دان سط  از  كطور متو
زمان مدت) هااند. ميزان وقفه در اشگگغال مجدد تختشگده و خدمت گرفته بسگگتري، ماريب 64، هاي فعالتخت

 دهد.يرا نشان م يبسترر خالصه اطالعات خدمات يز جدولبوده است.  روز كمتر از يكخالي ماندن تخت( 

 1398ي دانشگاه در سالهامارستانيبآمار خدمات بستري در -35 -7جدول

 عداد / نسبت/درصدت عنوان فيرد

 5852 تعداد تخت مصوب 1

 4587 تعداد تخت فعال 2

 713 تعداد تخت فعال ويژه 3

 273030 شدگانتعداد كل بستري 4

 5333 ساعت( 24اعم از قبل و بعد از ) شدگانفوتتعداد كل  5

 274568 شده(مرخص شده و فوت) شدگانتعداد كل مرخص  6

 152296 شده براي بيماران بستريامتعداد كل اعمال جراحي انج 7

 76/82 درصد تخت روز اشغالي() تختميزان اشغال  8

 32/4 بيمارستان(متوسط روز بستري در ) بيمارمتوسط اقامت  9

 58/63 ميزان چرخش اشغال تخت 10

 94/0 روزبه فاصله بازگرداني تخت() ميزان وقفه در چرخش اشغال تخت 11

 22/63 براي هر تخت فعالنسبت پذيرش بيمار  12

 88/17 درهزار() خالصومير ميزان مرگ 13

 42/19 درهزار() ناخالصومير ميزان مرگ 14

 14/1 شدهبيمار بستري جراحيل كشده بهانجام يجراحنسبت تعداد  15

 78/38 درصد() شدهل زايمان انجامكنسبت زايمان طبيعي به 16

 22/61 درصد() شدهيمان انجامل زاكن بهينسبت زايمان سزار 17
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 يريمارپذيمار و نسبت بيمتوسط مدت اقامت ب، زان اشغال تختيم

ستري   سي اطالعات ب شان مي  شدگان در بيمارستان  برر شگاه ن سال كدهد هاي دان طور متوسط هر  به، 98ه در 

، زان اشغال تختيير مز يهاي دانشگاه بستري و ترخيص شده است. در نمودارهاروز در بيمارستان5تا 4بيمار 
 شده است.ش داده يماهاي دانشگاه ندر بيمارستان يريمار پذيمار و نسبت بيمتوسط مدت اقامت ب

 
 1398دانشگاه در سال يهامارستانيزان اشغال تخت بيم -1 -7نمودار

 

 
 1398دانشگاه در سال يهامارستانيمار در بيمتوسط اقامت ب -2 -7نمودار
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 1398دانشگاه در سال يهامارستانيب يريمارپذيبت بنس -3 -7نمودار
 

 نيو سزار يعيمان طبيزا

ه نسبت به  كدهد مورد زايمان را نشان مي  18701ثبت ، 98هاي دانشگاه در سال  اطالعات بيمارستان بررسي  

شته حدود    سزارين انجام   كدرصد  22سال گذ شته است و تعداد  برابر تعداد زايمان طبيعي  58/1شده  اهش دا

ن به يآن نسگگبت سگگزارسگگزارين و طبيعي و در نمودار بعد از  كيكمان به تفيتعداد زا ياسگگت. در نمودار بعد
 شده است.ارائه ، ه زايشگاه دارندكهاي دانشگاه در بيمارستان يعيمان طبيزا

 
 1398دانشگاه در سال يهامارستانيب يهامانيتعداد زا -4 -7نمودار
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 1398دانشگاه درسال يهامارستانيها در بمانيل زاكبه  يعيطب مانينسبت زا -5 -7نمودار

 

 1398هاي دانشگاه در سالبيمارستان يماران بستريآمار ب-36 -7جدول

 بيمارستان

 تعداد تخت

 روزتخت
 اشغالي

 كل
روزهاي 
 بستري

 شدهفوت شدهمرخص شدهبستري

 كل

 شدگانمرخص

 دتعدا

 جراحي

 شدهانجام
 فعال مصوب

 فعال
 ويژه

 انتقالي از
بيمارستان 

 ديگر

پذيرش 
 از

درمانگاه  
 اورژانس

 مراجعه
 مستقيم 

 انتقالي به
بيمارستان 

 ديگر

 شدهمرخص
طور به

 مستقيم

 قبل
 ساعت24

 بعد
 ساعت24

 3554 21066 320 96 20567 83 13777 7336 28 74708 76603 68 325 330 بهارلو

 3359 7842 68 6 7758 10 4304 3186 358 31620 31444 34 141 180 يبهرام

 4774 12217 52 7 12083 75 4887 7322 4 34338 36204 26 128 119 آرشبانوانجامع

 1681 4799 0 0 4766 33 4683 114 1 8980 9059 0 70 122 يراز

 0 2912 0 0 2853 59 476 2444 0 65860 65021 0 203 294 روزبه

 12013 28133 832 71 27230 0 19330 8744 0 95937 128835 65 482 373 نايس

 12214 23364 977 40 22267 80 11604 11757 39 147701 152213 64 551 830 يعتيشر

 5594 11616 239 70 10950 357 8123 3454 15 37427 39229 27 154 155 انيائيض

 46517 45247 1 0 45217 29 40996 4647 28 56591 60407 4 221 451 يفاراب

 33361 52655 1571 63 50909 112 33991 18482 66 329226 322869 153 1130 1478 ره()خمينياماممجتمع

 12842 17252 203 3 17046 0 15319 1972 18 45118 56317 38 221 350 راعلميمجتمع ام

 4245 13075 60 7 12910 98 9417 3616 8 34163 35711 49 161 250 اسيمجتمع 

 7102 15983 253 16 15707 7 7534 6610 18 101037 101898 66 343 420 كودكان يزطبكمر

 5040 18407 326 52 18008 21 10525 7303 494 123910 126149 119 458 500 زقلب تهرانكمر

 152296 274568 4902 431 268271 964 184966 86987 1077 1186616 1241959 713 4587 5852 ساالنه
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 1398هاي دانشگاه در سالدر بيمارستان يماران بستريهاي مربوط به بشاخص-37 -7جدول

 بيمارستان
درصد 

 اشغال تخت

متوسط 

اقامت 

 بيمار

ميزان 

چرخش 

 اشغال تخت

ميزان وقفه 

در چرخش 

 تختاشغال 

نسبت پذيرش 

بيمار براي هر 

 تخت

 يجراحنسبت 

ار بيمل كبه

بستري 
 شدهجراحي

نسبت بيمار بستري 

ل كشده بهجراحي

 درصد() شدگانبستري

ميزان 

ومير مرگ

 خالص
 در هزار() 

ميزان 

ومير مرگ

 ناخالص
 در هزار() 

 75/19 26/15 81/29 00/1 69/70 54/1 44/70 55/3 31/70 بهارلو

 44/9 68/8 49/29 45/1 15/61 62/1 11/61 03/4 26/71 يبهرام

 83/4 26/4 19/54 25/1 28/101 54/0 32/101 81/2 55/84 آرشبانوانجامع

 00/0 00/0 04/35 00/1 87/69 26/3 89/69 87/1 65/36 يراز

 00/0 00/0 *00/0 *00/0 63/14 19/0 59/14 62/22 07/90 روزبه

 10/32 65/29 45/40 06/1 68/62 94/0 81/62 41/3 97/82 نايس

 53/43 89/41 48/56 01/1 67/45 49/1 60/45 32/6 42/81 يعتيشر

 60/26 70/20 30/40 37/1 75/82 88/0 92/82 22/3 35/79 انيائيض

 02/0 02/0 10/96 06/1 47/210 -04/0 51/208 25/1 25/103 يفاراب

 03/31 87/29 04/49 37/1 12/49 03/1 23/49 25/6 57/85 ره()خمينياماممجتمع

 94/11 77/11 20/74 00/1 01/81 93/0 74/80 62/2 76/77 راعلميمجتمع ام

 12/5 59/4 31/37 15/1 52/87 93/0 75/87 61/2 60/74 اسيمجتمع 

 83/16 85/15 96/46 07/1 98/46 48/0 03/53 32/6 01/93 كودكان يزطبكمر

 54/20 76/17 19/22 24/1 59/40 32/1 78/40 73/6 81/83 زقلب تهرانكمر

 42/19 88/17 83/52 14/1 22/63 92/0 58/63 32/4 13/83 ساالنه
 شود.عمل جراحي انجام نمي، در بيمارستان روزبه*

 دانشگاه يهابيمارستان يخدمات سرپاي -2
سال  شگاه  14تعداد ، 98در  ستان دان سرپايي ارائه نموده يبه ب، بيمار ن خدمات به مراجعين ي. ااندماران خدمات 
صي  درمانگاه ت، درمانگاه اورژانسسرپايي   ص ستري  ، خ صي مراجعه      يه براكبيماران ب ص شاوره به درمانگاه تخ م

ستري مراجعه   ، نندكمي سرپايي و ب صي درماني و پارا   كبيماران  شخي شده  كلينيكننده به واحدهاي ت ها ارائه 

 مسگگمومينانگاه اورژانس نفر به درم 7203تعداد ، هاي اورژانسن سگگرپايي به درمانگاهيل مراجعكاسگگت. از 

 شده است.زير ثبت جدولاند. خالصه اطالعات مربوط به بيماران سرپايي در ستان بهارلو( مراجعه نمودهبيمار)

 1398ي دانشگاه در سالهامارستانيبآمار خدمات سرپايي -38 -7جدول

 تعداد عنوان فيرد

 *1160580 اورژانس درمانگاهمراجعين سرپايي به  1

 1757426 (يماران بستريب يبا احتساب تعداد موارد مشاوره برا) ي تخصصيهادرمانگاهرپايي به مراجعين س 2

 1622416 مراجعين سرپايي به واحدهاي تشخيصي درماني 3

 945601 كلينيكمراجعين سرپايي به واحدهاي پارا 4

 7203 اورژانس مسمومين درمانگاهمراجعين سرپايي به  5

 51532 115پذيرش از  6

 180 فوتي بدو ورود 7

 25066 ترخيص از درمانگاه اورژانس با رضايت شخصي 8
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 تعداد عنوان فيرد

 3132 هاي ديگرارجاع از بيمارستان 9

 1612 اعزام به خارج از بيمارستان 10

 35069 اعمال جراحي سرپايي در درمانگاه 11

 89/16 در درمانگاه اورژانس ويزيت روزانه توسط هر پزشك تعداد متوسط 12

 52/13 تخصصيهاي تخصصي و فوقدر درمانگاه ويزيت روزانه توسط هر پزشك تعداد متوسط 13

 59/19 درصد() در درمانگاه اورژانس يمار اورژانسيبه كل پذيرش ب 115از  رشيپذ نسبت 14

 07/0 درهزار() فوتي بدو ورود ميزان 15

 19/1 هاي ديگردرصد ارجاع از بيمارستان 16

 14/0 به خارج از بيمارستان درصد اعزام 17
 ست.يامل نك يو اورژانس ين عاديمراجع كيكتف هاستانماريب يدربرخ *

 بيمارستان كيکتوزيع مراجعين سرپايي به تف

اند بوده يمار اورژانسيب، هامارستانيننده به درمانگاه اورژانس بكماران مراجعه يدرصد ب23حدود ، 98سال يط

 اند.جعه نمودهمرا يعاد صورتبه يو مابق

 1398هاي دانشگاه در سالآمار مراجعين سرپايي بيمارستان-39 -7جدول

 بيمارستان

 تعداد مراجعين سرپايي
 جمع
 سرپاييمراجعين 

 *درمانگاه اورژانس
 پاراكلينيك درمانيواحدهاي تشخيصي موارد مشاوره هاي تخصصيدرمانگاه

 ياورژانس يعاد

 492136 43098 199727 0 116297 17485 116820 بهارلو

 120164 6850 43938 0 15953 8339 45084 يبهرام

 231593 27596 85208 0 101431 15423 1935 آرشبانوانجامع

 397266 126172 43537 0 208694 235 18628 يراز

 43590 16356 1865 626 17684 3945 3740 روزبه

 200941 11921 81006 0 78515 14427 15072 نايس

 344946 50264 114559 1078 138095 32161 15062 يعتيشر

 551692 27328 185555 2571 99154 20150 223013 انيائيض

 963014 347644 70075 1576 353257 6305 185733 يفاراب

 707059 101177 253859 13981 281017 44042 24220 ره() خمينياماممجتمع

 284747 49054 50553 285 52890 8543 123706 راعلميمجتمع ام

 133370 21869 51050 0 46575 4293 9583 اسيمجتمع 

 347009 28512 134093 1736 75338 22782 86284 كودكان يزطبكمر

 645793 87760 307391 850 149823 64869 35950 زقلب تهرانكمر

 5463320 945601 1622416 22703 1734723 262999 904830 ساالنه

 ست.يامل نك يو اورژانس ين عاديمراجع كيكتف هاستانماريب يدربرخ *
 

سال  ستان در ، 98در  شگاه از مجموع  بيمار شترين تعداد مربوط  ، 115شده از  بيمار پذيرش 51532هاي دان بي

هارلو  يبه ب  درصگگد از  15د حدو ، ( بوده اسگگگت. همچنين115شگگگده ازل پذيرش ك درصگگگد 28) مارسگگگتان ب

ستان  17، هاي تهران بزرگدرصگد از سگاير دانشگگاه   13، هاهاي سگاير اسگتان  بيمارسگتان  هاي درصگد از بيمار
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 اند.هاي دانشگاه ارجاع شدهبه بيمارستان يهاي دانشگاهدرصد( از بيمارستان55) بقيهردانشگاه و غي

 1398هاي دانشگاه در سالهاي اورژانس بيمارستاندرمانگاهشده در آمار توزيع پذيرش-40 -7جدول

 بيمارستان فيرد

پذيرش از 

115 

فوتي بدو 

 ورود

 هاي ديگربيمارستانارجاع از 
جمع ارجاع از 

 غيردانشگاه دانشگاه هاديگر بيمارستان
هاي سايردانشگاه

 تهران

هاي بيمارستان

 هاسايراستان

 349 5 6 156 182 14 14410 بهارلو 1

 1 0 0 0 1 9 80 يبهرام 2

 2 0 0 1 1 1 61 آرشبانوانجامع 3

 11 0 0 0 11 0 1 يراز 4

 176 0 0 0 176 0 1448 روزبه 5

 583 93 69 49 372 0 11937 نايس 6

 66 3 1 6 56 2 4750 يعتيشر 7

 27 0 0 1 26 143 7478 انيائيض 8

 507 19 13 20 455 0 94 يفاراب 9

 468 28 261 50 129 0 10635 ره()خمينياماممجتمع 10

 84 0 0 0 84 0 113 راعلميمجتمع ام 11

 7 0 0 0 7 1 0 اسيمجتمع  12

 357 140 17 87 113 10 310 كودكان يزطبكمر 13

 494 169 44 174 107 0 215 زقلب تهرانكمر 14

 3132 457 411 544 1720 180 51532 ساالنه 

 

 نبيمارستا كيکهاي اورژانس به تفمانگاهترخيص بيماران از در

 1398هاي دانشگاه در سالهاي اورژانس بيمارستاندرمانگاهتوزيع ترخيص شده از -41 -7جدول

 بيمارستان فيرد

 ترخيص با

 رضايت شخصي

 اعزام به خارج

 از بيمارستان

 شده سرپاييفوت

 ساعت 12بعد از  ساعت اول 12

 124 255 91 2933 بهارلو 1

 0 0 3 473 يبهرام 2

 0 0 20 977 آرشبانوانجامع 3

 0 0 23 16 يراز 4

 0 0 155 399 روزبه 5

 29 95 61 975 نايس 6

 152 132 23 3950 يعتيشر 7

 12 60 267 3292 انيائيض 8

 0 0 57 148 يفاراب 9

 370 256 19 5911 ره()خمينياماممجتمع 10

 0 2 7 383 راعلميتمع اممج 11

 0 0 24 305 اسيمجتمع  12
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 بيمارستان فيرد

 ترخيص با

 رضايت شخصي

 اعزام به خارج

 از بيمارستان

 شده سرپاييفوت

 ساعت 12بعد از  ساعت اول 12

 6 14 859 1035 كودكان يزطبكمر 13

 0 16 3 4269 زقلب تهرانكمر 14

 693 830 1612 25066 ساالنه 

 1398هاي دانشگاه در سالهاي مربوط به مراجعين سرپايي در بيمارستانشاخص-42 -7جدول

 انبيمارست فيرد

متوسط مراجعه 

روزانه به درمانگاه 
 اورژانس

 115پذيرش از 

 درصد()

 ميزان فوتي

 بدو ورود
 درهزار() 

ارجاع از ساير 

 درصد() زكمرا

اعزام به ساير 

 درصد() زكمرا

 07/0 00/2 08/0 41/82 42/364 بهارلو 1

 01/0 01/0 11/0 96/0 36/146 يبهرام 2

 12/0 01/0 01/0 40/0 56/47 آرشبانوانجامع 3

 12/0 68/4 00/0 43/0 68/51 يراز 4

 02/2 46/4 00/0 70/36 05/21 روزبه 5

 21/0 04/4 00/0 74/82 82/80 نايس 6

 05/0 21/0 01/0 77/14 15/115 يعتيشر 7

 11/0 13/0 71/0 11/37 59/656 انيائيض 8

 03/0 04/8 00/0 49/1 13/526 يفاراب 9

 03/0 06/1 00/0 15/24 54/194 ره()خمينياماممجتمع 10

 01/0 98/0 00/0 32/1 33/362 راعلميمجتمع ام 11

 17/0 16/0 02/0 00/0 02/38 اسيمجتمع  12

 79/0 57/1 04/0 36/1 81/298 كودكان يزطبكمر 13

 00/0 76/0 00/0 33/0 22/276 زقلب تهرانكمر 14

 14/0 19/1 15/0 92/19 67/3179 *ساالنه 

 است.لحاظ نشده ، بدو ورود نداشتند يو فوت 115رش از يه پذك ييهامارستانينه بف سااليدر رد*
 

 دانشگاه يهاكلينيك ويژه بيمارستان يهامانگاهدر -3
وابسته به بيمارستان  ) دُرنيانويژه  كلينيكتخصصي   ز فوقكمر كبيمارستان و ي12تعداد ، 98در سگگگگگگگگال  

سال فعال    يائيض  سه ماهه اول  ست( پذيرش  ان و تنها در  سرپايي در    نفر بيمار را به 563914بوده ا صورت 

شته كلينيك ويژه به ع ستري  4915اند و تعداد هده دا ستاني شده در بخش بيمار ب شاوره  ، هاي بيمار جهت م
ستان   ويژه مراجعه نموده كلينيكبه سرويس كلينيك ويژه اين بيمار صي و    19ها تعداد اند. در  ص درمانگاه تخ

صي فعا   فوق ص ست   تخ ست. الزم به ذكر ا ستان فارابي فاقد  ، ل بوده ا ست و در مركز قلب   كلينيكبيمار ويژه ا

اعالم ) گردد.هاي عادي بيمارسگگتان گزارش مي صگگگورت تجميعي با درمانگاهويژه به كلينيكتهران اطالعات 

 تبي از سوي هر دو بيمارستان( ك
شترين تعداد مراجعين به درمانگاه  نفر مربوط  57402و  106448، 129777ه ترتيب با هاي كلينيك ويژه ببي



 

  درمانمعاونت 

  sit.tums.ac.irاطالعاتمديريت آمار و فناوري  -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
217 

 

هاي كلينيك ويژه با داخلي و زنان و زايمان است. بيشترين تعداد مراجعين به درمانگاه  ، اي اطفالهبه درمانگاه

 7217ان با يدرن يكنيلكمترين تعداد پس از كو  ره()خمينينفر مربوط به مجتمع بيمارسگگگتاني امام 126492

ي روزبه با كيمارستان روانپزش  مربوط به ب، فعال بوده است  1398سال ه تنها سه ماهه اول  كده ننكنفر مراجعه 
شك           ينفر م 8456 سط هر پز سط ويزيت روزانه تو سبه متو ست در محا ضيح ا شد. الزم به تو صص و   با متخ

 تعداد موارد مراجعه جهت مشاوره نيز لحاظ شده است.، تخصصفوق

 1398در سال ي دانشگاههامارستانيب كيکتفي كلينيك ويژه به هادرمانگاهتوزيع مراجعين به -43 -7جدول

 بيمارستان فيرد

 تخصصي كلينيك ويژههاي تخصصي و فوقدرمانگاه
تعداد پزشك 

متخصص و 
 تخصصفوق

نفر روز 
 تعداد مشاوره تعداد ويزيت كاركرد

متوسط ويزيت روزانه توسط 

متخصص و  هر پزشك
 تخصصفوق

 12/18 0 54185 2991 450 بهارلو 1

 77/20 0 61053 2939 260 يبهرام 2

 16/23 0 17442 753 124 آرشبانوانجامع 3

 10/24 0 16001 664 146 يراز 4

 08/5 0 8456 1663 208 روزبه 5

 11/19 0 32737 1713 317 نايس 6

 21/12 0 54805 4490 885 يعتيشر 7

 80/20 1550 42189 2103 491 انيائيض 8

 58/277 0 7217 26 9 ان(ييايض) انيدرن يكنيلك 9

 25/15 3355 123137 8295 1552 ره()خمينياماممجتمع 10

 65/26 10 53312 2001 360 راعلميمجتمع ام 11

 24/13 0 15935 1204 180 اسيمجتمع  12

 11/19 0 77445 4053 703 كودكان يزطبكمر 13

 29/17 4915 563914 32895 5685 نهساال 

 دانشگاه يهاشدگان در بيمارستانفوت -4
ستان  شهر تهران    با توجه به پراكندگي بيمار سطح  شگاه در  ضاوت در مورد اينكه آمار اعالم ، هاي دان شده در  ق

ضعيت كالن اين گزارش تا چه حد مي شد      تواند بيانگر و شگاه با شش دان بايد با  ،شهر تهران يا منطقه تحت پو
صورت   ستان احتياط و تأمل  ش  پذيرد. از طرفي بيمار شگاه علوم پز سابقه و ام كهاي دان ، اناتكي تهران به علت 

ن در يتري قرار داشته و لذا نجات آنها دشوارتر است. همچنه در شرايط وخيمك عموماً پذيراي بيماراني هستند

صي آ       ص ستان بايد به نوع فعاليت تخ سي آمار هر بيمار ستان برر س تنوع بخش، ن بيمار تري و همچنين هاي ب
 اي داشت.ماهيت مراجعين به آن بيمارستان توجه ويژه

ستان  ست آمده  طبق آمار و اطالعاتي كه از بيمار شگاه بد سال ، هاي دان  يمار بستر يب 5333از مجموع ، 98در 

 24صگگد( بعد از در92حدود ) نفر 4902سگگاعت اول پذيرش و 24درصگگد( در 8حدود ) نفر 431، فوت شگگده

ستر    شده فوت ساعت اول پذيرش  شده به ب سبت فوت  ست. در طول   53/19شده   ياند و ن در هزار نفر بوده ا
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مجتمع ، انييايضگگگ، يعتيشگگگر، نايسگگگ، بهارلو يهامارسگگتان يدر ب يمورد مرگ مغز 275تعداد  98سگگگال

 كودكان گزارش شده است. يزطبكو مر ره()ينيخمامام

سيس   ، ماچوريتيازجمله پره) وران بارداري و يا زايماندر دمختلفي ار بنا به داليل تعدادي از مادران بارد ، سپ
سه آب ك يپارگ سفال كمي، هيدروپس، ي سفال ، رو  سفال ، آنا هاي ناهنجاري، xسندروم  ، سندروم دان ، هيدرو

 98ند و در سال دهآنومالي قلب جنين و غيره( فرزند خود را از دست مي ، آمفالوسل ، ونيومكم، قلبي مادرزادي

ن در مجتمع يشگگگاه ثبت شگگده اسگگت. همچن   يزا يدارا يهامارسگگتان يدر ب ينيمورد مرگ جن 823تعداد 

ستاني امام  ستان  ره()خمينيبيمار ض  ياس يهاو بيمار صله پس از تولد به علت 39تعداد  انييايو  هاي نوزاد بالفا
شديد مختلفي ازجمله آنومالي سن پره، هاي متعدد و  سي در  مچوريتي و  اند. شده اتاق زايمان فوتدرم زجر تنف

 وجود نداشته است. يمار فوتيو روزبه ب يراز يهامارستانيدر ب 98در سال

 شده يومير خالص و ناخالص و نسبت فوت شده به بسترمرگ

 1398گاه در سالهاي دانشهاي مربوط به بيماران بستري فوت شده در بيمارستانشاخص-44 -7جدول

 بيمارستان فيرد
 ومير خالصمرگ
 هزار(در) 

 ومير ناخالصمرگ
 درهزار() 

 شدهنسبت فوت
 درهزار() شدهبه بستري

 68/19 75/19 26/15 بهارلو 1

 43/9 44/9 68/8 يبهرام 2

 83/4 83/4 26/4 آرشبانوانجامع 3

 00/0 00/0 00/0 يراز 4

 00/0 00/0 00/0 روزبه 5

 16/32 10/32 65/29 نايس 6

 46/43 53/43 89/41 يعتيشر 7

 66/26 60/26 70/20 انيائيض 8

 02/0 02/0 02/0 يفاراب 9

 10/31 03/31 87/29 ره()خمينياماممجتمع 10

 90/11 94/11 77/11 راعلميمجتمع ام 11

 14/5 12/5 59/4 اسيمجتمع  12

 99/18 83/16 85/15 كودكان يزطبكمر 13

 63/20 54/20 76/17 تهرانلب زقكمر 14

 53/19 42/19 88/17 ساالنه 

 شدگانوضعيت فوت

صد  63هاي ويژه حدود شگدگان در بخش مراقبت تعداد فوت، ليذ جدولشگده در  با توجه به اطالعات ثبت در
درصگد بيماران در  22 ه تنها حدودكهاي بيمارسگتاني اسگت و اين در حالي اسگت    شگدگان در بخش ل فوتك

ستري اقبتبخش مر سبت فوت شده هاي ويژه ب ستري   اند. همچنين ن ستان   شده به ب ها در شده در تمام بيمار

ي روزبه بخش كانپزشهاي رازي و روح است بيمارستان  يهاي ويژه بيشتر بوده است. الزم به توض  بخش مراقبت
شامل بخش هاي ويژه ندارند. بخش مراقبتمراقبت ضاء  دپيون C.C.U ،I.C.Uهاي: هاي ويژه  ، جراحي I.C.U، اع

I.C.U جنرال ،I.C.U داخلي ،I.C.U سوختگي ،I.C.U قلب باز ،N.I.C.U  وP.I.C.U باشد.يم 
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 1398دانشگاه در سال يهاتانمارسيبآمار فوت شدگان در -45 -7جدول

 بيمارستان

 شدگانتعداد فوت
 تعداد كل

 شدگانبستري
 شدهنسبت فوت

 در هزار() شدهتريبه بس

 قبل
24 

 ساعت

 بعد
24 

 ساعت

بخش 
 ژهيومراقبت

ر يسا
 هابخش

بخش 
 ژهيومراقبت

ر يسا
 هابخش

بخش 
 ژهيومراقبت

ر يسا
 هابخش

 75/1 03/75 15970 5171 28 388 320 96 بهارلو

 15/0 47/55 6532 1316 1 73 68 6 يبهرام

 00/0 22/33 10437 1776 0 59 52 7 آرشبانوانجامع

 00/0 00/0 4798 0 0 0 0 0 يراز

 00/0 00/0 2920 0 0 0 0 0 روزبه

 69/14 86/124 23621 4453 347 556 832 71 نايس

 17/35 21/90 19875 3525 699 318 977 40 يعتيشر

 38/3 45/115 9184 2408 31 278 239 70 انيائيض

 02/0 00/0 44508 1163 1 0 1 0 يفاراب

 67/19 54/75 41790 10749 822 812 1571 63 ره()يخميناماممجتمع

 65/0 49/55 13759 3550 9 197 203 3 راعلميمجتمع ام

 89/0 57/11 7856 5185 7 60 60 7 اسيمجتمع 

 02/3 25/73 10940 3222 33 236 253 16 كودكان يزطبكمر

 59/20 63/20 874 17448 18 360 326 52 زقلب تهرانكمر

 37/9 65/55 213064 59966 1996 3337 4902 431 ساالنه

 

 ردانشگاهيغ يهامارستانيب يهاتيب( آمار فعال

 ردانشگاهيخدمات بستري در بيمارستان غ -1
تهران قرار دارند.  كيايي تحت پوشگگش دانشگگگگگگگگاه علوم پزشگگيمارسگگتان در منطقه جغرافيب25 يلك طوربه

ض   يب4 ستان  شگاه     ييايتخت فعال در منطقه جغراف 903با  يروزبه و فاراب، بهارلو، انيائيمار شش دان تحت پو

ستان د 21از  .قرار دارند ش    2، گريبيمار شگاه علوم پز ستان متعلق به دان ستان متعلق  ي ايران و يك كبيمار بيمار
بيمارستان متعلق  2، بيمارستان متعلق به بخش خصوصي   10باشد.  بهشتي مي ي شهيد كبه دانشگاه علوم پزش  

بيمارسگتان متعلق به   كن ييباشگگد. همچنها ميبيمارسگتان متعلق به خيريه 3جتماعي و ن ايبه سگگازمان تأم

ستي    شگاه علوم بهزي شگاه آزاد    كي، دان ستان متعلق به دان سالمي و ي  بيمار شگاه    كا ستان متعلق به دان بيمار

تحت پوشش  ييايهاي فعال بيمارستاني در منطقه جغراف است. نمودار زير تعداد تخت  عج()الهبقيه كيعلوم پزش 
 دهد.يدانشگاه را نشان م
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 1398تحت پوشش دانشگاه در سال ييايهاي واقع در منطقه جغراففعال بيمارستان يهاتخت -6 -7نمودار

، شده تهران جنوببيمارستان در محدوده تعريف14، هاي درمان و بهداشت دانشگاه  بندي معاونتبق تقسيم ط

بيمارستان 15رساني بيمارستان در محدوده اسالمشهر قرار دارند. خدمت 2بيمارستان در محدوده شهرري و   2

 باشند. ( و ميمنت و دالرام منحصرا روانپزشكي مييشهرر) بيمارستان رازي3جنرال( و ) عمومي
شهداي هفتم  2آمار  ستان فيروزآبادي و  شكي ايران      381تير با بيمار شگاه علوم پز سته به دان تخت فعال كه واب

باشد بهشتي ميتخت فعال كه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد409يم با كيمارستان لقمان حهستند و ب

شگاه مربوط به خود گزارش م    ييايو در منطقه جغراف شگاه قراردارند در دان شود و لذا در اختيار مديريت  يدان

ناور   نابراين در جداول بعد   اطالعات دانشگگگگاه قرار نمي   يآمار و ف بيمارسگگتان با  18 يرش آمارگزا يگيرد. ب
ر نام يز ولجدارائه خواهد شگگد. ، قرار دارنددر منطقه تحت پوشگگش دانشگگگاه  ه كتخت فعال 2003مجموع 

ستان  سازماني       بيمار ستگي  شكي تهران قرار دارند همراه با واب شگاه علوم پز شش منطقه دان ، هايي كه تحت پو

در شگگش ماهه دوم  كمارسگگتان بابيشگگود آمار بيادآور مي دهد.هاي آنها را ارائه مينوع خدمات و تعداد تخت

 ت واصل نشده است.يرين مديبه ا، 98سال

 1398هاي واقع در منطقه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه در سالبيمارستان-46 -7جدول

 رديف
 زمينه فعاليت وابستگي سازماني بيمارستان

 تعداد تخت

 ٭عال ويژهف فعال مصوب

 14 53 120 عمومي خصوصي آزادي 1

 11 67 81 عمومي خصوصي اقبال 2

 8 36 50 عمومي خصوصي بابك 3

 17 109 109 عمومي خصوصي عج()زمانامام 4

 23 51 58 عمومي خصوصي پارسا 5

.پ.دانشگاه ع
تهران

.پ.دانشگاه ع
بهشتي

.پ.دانشگاه ع
ايران

ساير 
دانشگاه ها

تأمين 
اجتماعي

خصوصي خيريه

903

409 381

754

324

795

130

ال
فع

ت 
تخ

د 
دا

تع
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 رديف
 زمينه فعاليت وابستگي سازماني بيمارستان

 تعداد تخت

 ٭عال ويژهف فعال مصوب

 24 59 107 عمومي خصوصي سورنا 6

 28 113 150 عمومي خصوصي شهريار 7

 20 141 145 عمومي خصوصي مدائن 8

 0 62 60 روانپزشكي خصوصي ميمنت 9

 0 104 100 روانپزشكي خصوصي دالرام 10

 10 41 35 عمومي خيريه س()صديقه زهرا 11

 0 31 50 عمومي خيريه عج()وليعصر 12

 15 58 97 عمومي خيريه مفرح 13

 22 176 171 عمومي اجتماعي تأمين كاشانيالهآيت 14

 12 148 165 عمومي اجتماعي ينتأم ع()رضاامام 15

 0 477 1375 روانپزشكي بهزيستيدانشگاه ع. رازي 16

 20 144 153 عمومي عج()الهدانشگاه بقيه نجميه 17

 17 133 250 عمومي اسالمي آزاد دانشگاه ع()اميرالمؤمنين 18

 4 221 451 چشم دانشگاه ع. پ. تهران فارابي 19

 0 203 294 روانپزشكي دانشگاه ع. پ. تهران روزبه 20

 27 154 155 عمومي دانشگاه ع. پ. تهران ضيائيان 21

 68 325 330 عمومي دانشگاه ع. پ. تهران بهارلو 22

 75 183 477 عمومي دانشگاه ع. پ. ايران فيروزآبادي 23

 95 198 240 عمومي دانشگاه ع.پ.ايران شهداي هفتم تير 24

 56 409 420 عمومي دانشگاه ع.پ.بهشتي لقمان حكيم 25

 566 3696 5643 جمع

 دهد.هاي ويژه ارائه ميهاي بيمارستاني كه خدمات مراقبتتخت٭

 
بيمارستان واقع در منطقگگگه جغگگگرافيگگگايگگگي تحت پوشش    18، 1398در ساله كدهد ها نشان ميبررسي

و از نفر براي درمان در اين مراكز بستري شده  90068رده و تعداد كفعاليت ، لتخت فعا 2003با ، دانشگگگگاه

ستان     صي اين بيمار ص ستفاده نموده امكانات و خدمات تخ سط هر بيمار براي درمان بين   طوربهاند. ها ا  4متو
ستان  5الي شغال ت     روز در بيمار ست. همچنين ميزان ا شده و خدمت دريافت نموده ا ستري  خت هاي مذكور ب

، هاي فعالبر روي هر يك از تخت 1398متوسط در سال   طوربهبوده و  درصد 60ها بيش از در اين بيمارستان 

بستري شده و به آنها خدمات ارائه گرديده است. اين در حالي است كه ميزان وقفه در اشغال مجدد ، بيمار 45

 بوده است.روز  3تا 2، مدت زمان خالي ماندن تخت، ها و به عبارتي ديگرتخت
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 1398سالغيردانشگاه در  يهاستانبيمار صه آمار خدمات بستريخال-47 -7جدول

 تعداد عنوان
 3276 تخت مصوب

 2003 تخت فعال
 241 ويژهتخت فعال
 90068 شدگانكل بستري

 88753 اعم از بهبود يافته يا انتقال به بيمارستان ديگر() شدگانمرخص
 89869 مرخص شده + فوت شده() شدگانكل مرخص

 1116 ساعت( 24اعم از قبل و بعد از ) شدگانفوتكل 
 56149 كل اعمال جراحي بيماران بستري

 1398سالدر غيردانشگاه  يهاستانبيماري هاشاخصخالصه -48 -7جدول
 مقدار عنوان شاخص

 80/60 تخت روز اشغالي(درصد ) ميزان اشغال تخت

 26/4 متوسط روز بستري در بيمارستان() متوسط اقامت بيمار

 87/44 ميزان چرخش اشغال تخت

 94/2 فاصله بازگرداني تخت() ميزان وقفه در چرخش اشغال تخت

 97/44 1398سالنسبت پذيرش بيمار براي هر تخت فعال در طول 

 93/10 درهر هزار نفر() ميزان مرگ و مير خالص

 42/12 هزار نفر(درهر ) ميزان مرگ و مير ناخالص

 17/1 شدهشده به كل بيمار بستري جراحينسبت جراحي انجام

 31/53 درصد() شدگانشده به كل بسترينسبت بيمارجراحي

 متوسط روز بستري() درصد تخت روز اشغالي( و متوسط اقامت بيمار) ميزان اشغال تخت

باشدكه مي 80/60تحت پوشش منطقه دانشگاه هاي ميزان اشغال تخت در بيمارستانميانگين ، 1398در سال 
شغال تخت  شغالي( با  ) كمترين ميزان ا صر    84/0تخت روز ا ستان وليع شترين با   عج()درصد مربوط به بيمار و بي

 باشد.پزشكي( ميروان) مربوط به بيمارستان رازي درصد09/81

در ه كدهد هاي تحت پوشگگش منطقه دانشگگگاه نشگگان ميسگتان شگگدگان در بيماربررسگگي اطالعات بسگگتري

مار     ، 1398سگگگال قامت هر بي مار بين   طوربه باشگگگد.  مي 26/4متوسگگگط ا روز در  5الي  4متوسگگگط هر بي
ا با ههاي مذكور بستري و سپس ترخيص شده است. كمترين مدت زمان بستري در اين بيمارستانبيمارستان

ستان   28/1 صر روز مربوط به بيمار ستري با    عج()وليع شترين مدت زمان ب روز مربوط به بيمارستان   14/30و بي

پزشكي هستند و   روان يتخصص   و دالرام رازي، هاي ميمنتنكه بيمارستان يح ايتوض  ي رازي است. كپزش روان
 ها دارند. ميزان اشغال تخت و متوسط اقامت بيمار بيشتري نسبت به ساير بيمارستان

 1398در سال غيردانشگاه يهاستانبيمارميزان اشغال تخت و متوسط روز بستري در -49 -7جدول

 متوسط روز بستري درصد() ميزان اشغال تخت بيمارستان رديف

 04/2 00/38 آزادي 1

 50/1 50/50 اقبال 2

 83/1 01/34 بابك 3

 04/3 54/47 عج()زمانامام 4

 96/1 73/44 پارسا 5

 34/2 64/33 سورنا 6
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 متوسط روز بستري درصد() ميزان اشغال تخت بيمارستان رديف

 90/2 29/42 شهريار 7

 25/3 04/70 مدائن 8

 67/11 73/63 ميمنت 9

 86/17 70/76 دالرام 10

 75/1 54/49 س()صديقه زهرا 11

 28/1 84/0 عج()وليعصر 12

 12/2 83/34 مفرح 13

 19/3 16/66 كاشانيالهآيت 14

 96/2 89/67 ع()رضاامام 15

 14/30 09/81 رازي 16

 79/1 76/56 نجميه 17

 67/2 31/38 ع()اميرالمؤمنين 18

 26/4 80/60 ساالنه

 

 1398به تفکيك بيمارستان در سالغيردانشگاه  يهابيمارستانهاي بستري آمار فعاليت عملکرد بخش-50 -7جدول

 بيمارستان

 *تعداد تخت

تخت روز 
اشغالي 

** 

كل 
روزهاي 

بستري 

 يمارستانب

 شدهفوت شدهمرخص شدهبستري

 جمع
جراحي 

انجام 

 فعال مصوب شده

فعال 

 ويژه

انتقالي از 

بيمارستان 

 ديگر

پذيرش 
از 

درمانگاه 

 اورژنس

مراجعه 

 مستقيم

انتقالي به 

بيمارستان 

 ديگر

مرخص 
شده 

 طوربه

 مستقيم

قبل از 

24 

 ساعت

بعد از 

24 

 ساعت

 2034 22 4 2681 16 1840 881 0 5545 6900 14 53 120 آزادي

 6931 4 1 7757 87 7564 264 3 11749 11643 11 67 81 اقبال

 707 1 0 1140 14 1153 2 23 2116 2214 8 36 50 بابك

 2695 20 8 5062 66 3941 1204 0 15700 17353 17 109 109 عج()زمانامام

 2366 77 22 2712 2 2142 736 10 5510 7548 23 51 58 پارسا

 1032 50 10 1556 0 0 1617 0 3788 6827 24 59 107 سورنا

 2914 144 20 4907 0 3788 1279 0 14683 16022 28 113 150 شهريار

 7608 153 13 9915 8 7769 2340 1 32751 32612 20 141 145 مدائن

 0 0 0 1108 0 455 654 0 12927 13957 0 62 60 ميمنت

 0 0 0 1096 0 1080 54 0 19574 27997 0 104 100 دالرام

 1555 36 11 2203 15 1512 869 2 3954 5751 10 41 35 س()صديقه زهرا

 66 0 0 69 0 69 0 0 88 85 0 31 50 عج()وليعصر

 1599 75 11 2813 46 2455 372 123 6257 6263 15 58 97 مفرح

 6256 121 15 12030 0 7890 4305 0 38756 38899 22 176 171 كاشانيالهآيت

 6824 91 12 10470 80 7491 3182 1 31542 32213 12 148 165 ع()رضاامام

 0 22 0 4586 50 982 3476 40 140395 138941 0 477 1375 رازي

 11111 14 7 12751 25 12570 232 0 22867 27342 20 144 153 نجميه

 2451 151 1 5482 6 3996 1701 0 15035 16517 17 133 250 ع()اميرالمؤمنين

 56149 981 135 88338 415 66697 23168 203 383237 409084 241 2003 3276 ساالنه

 باشد.ها ميميانگين تعداد تخت، فعال و فعال ويژه، هاي مصوباعداد مربوط به تخت، در رديف جمع ساالنه، در جدول فوق *
 ساعت بيمارستان. 24از  در تمامي جداول گزارش شده: تخت روز اشغالي شاخص=تخت روز اشغالي بيمارستان + تعداد بيماران با اقامت كمتر **
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 1398به تفکيك بيمارستان در سالغيردانشگاه  يهابيمارستانهاي بستري شهاي عملکرد بخشاخص-51 -7جدول

 بيمارستان

درصد 

اشغال 
 تخت

متوسط 

اقامت 
 بيمار

ميزان 

چرخش 
 اشغال تخت

ميزان وقفه 

در چرخش 
 اشغال تخت

نسبت 

پذيرش بيمار 
 اي هر تختبر

مرگ و مير 
 خالص

در هزار ) 
 نفر(

مرگ و مير 
 ناخالص

در هزار ) 
 نفر(

نسبت جراحي 
ل بيمار كبه 

بستري جراحي 
 شده

نسبت بيمار جراحي 
ل كشده به 

 شدگانبستري
 درصد()

 21/63 18/1 55/9 09/8 58/51 13/4 62/51 04/2 00/38 آزادي

 39/80 10/1 64/0 51/0 59/116 45/1 86/116 50/1 50/50 اقبال

 32/58 03/1 87/0 87/0 18/33 72/3 54/32 83/1 01/34 بابك

 29/51 02/1 43/5 89/3 20/47 71/3 30/47 04/3 54/47 عج()زمانامام

 46/77 06/1 19/35 59/27 81/56 32/3 34/55 96/1 73/44 پارسا

 82/63 00/1 13/37 13/31 21/27 33/8 20/27 34/2 64/33 سورنا

 51/57 00/1 34/32 51/28 84/44 31/4 88/44 90/2 29/42 يارشهر

 81/46 61/1 45/16 18/15 53/71 38/1 38/71 25/3 04/70 مدائن

 *00/0 *00/0 00/0 00/0 89/17 17/7 87/17 67/11 73/63 ميمنت

 *00/0 *00/0 00/0 00/0 92/10 76/7 56/10 86/17 70/76 دالرام

 25/65 00/1 75/20 97/15 48/58 59/2 58/55 75/1 54/49 س()صديقه زهرا

 65/95 00/1 00/0 00/0 21/2 83/145 21/2 28/1 84/0 عج()وليعصر

 54/52 03/1 20/29 56/25 01/51 98/3 92/50 12/2 83/34 مفرح

 32/49 04/1 18/11 96/9 26/69 64/1 09/69 19/3 16/66 كاشانيالهآيت

 52/53 19/1 67/9 55/8 12/72 43/1 98/71 96/2 89/67 ع()رضاامام

 00/0 00/0 72/4 72/4 43/9 96/6 77/9 14/30 09/81 رازي

 69/66 30/1 64/1 09/1 70/88 63/1 66/88 79/1 76/56 نجميه

 78/40 06/1 95/26 78/26 83/42 72/4 41/42 67/2 31/38 ع()اميرالمؤمنين

 31/53 17/1 42/12 93/10 97/44 94/2 87/44 26/4 80/60 ساالنه

  شود.پزشكي رازي و ميمنت و دالرام عمل جراحي انجام نميروانهاي * در بيمارستان

 هاي غيردانشگاهخدمات سرپايي در بيمارستان-2
سال  شگاه     18تعداد ، 1398در  شش منطقه دان ستان تحت پو سرپايي ارائه   ، نفر بيمار 3297252به ، بيمار خدمات 

تخصگگگصگگگي و واحدهاي پاراكلينيكي   ، ي اورژانسهاكننده به درمانگاهرپايي مراجعهنمودند. اطالعات بيماران سگگگ
  نفر به درمانگاه 591347تعداد ، 1398در سگگالدهدكه هاي تحت پوشگگش منطقه دانشگگگاه نشگگان مي بيمارسگگتان

شخيصي درماني و     1331489، هاي تخصصي   نفر به درمانگاه 1167497، اورژانس فر ن 206919نفر به واحدهاي ت

 اند.ت پوشش دانشگاه مراجعه نمودههاي تحبه پاراكلينيك بيمارستان

 1398در سال غيردانشگاه يهاستانبيمارخالصه آمار خدمات سرپايي -52 -7جدول

 تعداد  عنوان

 3297252 هابه بيمارستان *مراجعين

 591347 اورژانس درمانگاهمراجعين سرپايي به 

 503607 اورژانسجعين عادي به درمانگاه مرا

 87740 مراجعين اورژانسي به درمانگاه اورژانس

 7208 سرپايي در درمانگاه اورژانس ياعمال جراح

 2213 هادرمانگاهسرپايي در ساير  ياعمال جراح
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 تعداد  عنوان

 12401 115پذيرش اورژانسي از 

 1167497 ي تخصصيهادرمانگاهبه  *مراجعين

 1331489 حدهاي تشخيصي درمانيبه وا *مراجعين 

 206919 كلينيكبه واحدهاي پارا *مراجعين

 266 ارجاع از ساير مراكز به درمانگاه اورژانس

 211 فوتي بدو ورود

 9847 ترخيص از درمانگاه اورژانس با رضايت شخصي

 463 اعزام به خارج از بيمارستان

 اندمي باشد كه خدمت سرپايي دريافت كرده هامنظور كل مراجعين سرپايي و بستري بيمارستان *

 1398در سال غيردانشگاه يهابيمارستاني هاشاخصخالصه -53 -7جدول

 شاخص عنوان

 13/1620 هامارستانيبمتوسط تعداد مراجعه روزانه به درمانگاه اورژانس كل 

 38/240 هامارستانيباورژانس كل  متوسط تعداد مراجعه روزانه اورژانسي به درمانگاه

 40/2 در هزار نفر() ميزان فوتي بدو ورود

 13/14 115درصد پذيرش بيماران اورژانسي از 

 30/0 هابيمارستاندرصد ارجاع از ساير 

 08/0 درصد اعزام به خارج از بيمارستان

 توزيع مراجعين سرپايي به تفکيك بيمارستان

 1398غيردانشگاه در سال يهاستانبيمارتعداد مراجعين سرپايي -54 -7جدول

 رديف
 مراجعين جمع مراجعين سرپايي به تعداد

 سرپايي هابه درمانگاه پاراكلينيك واحدهاي تشخيصي درماني هاي تخصصيدرمانگاه اورژانس درمانگاه بيمارستان

 51989 20782 3418 27789 11780 9002 آزادي 1

 147962 75047 11453 61462 43645 31402 اقبال 2

 19326 13647 42 5637 7038 6609 بابك 3

 198157 106296 14906 76955 69903 36393 عج()زمانامام 4

 60909 26310 781 33818 12935 13375 پارسا 5

 5646 2006 128 3512 0 2006 سورنا 6

 162417 42699 5691 114027 23852 18847 شهريار 7

 195159 50990 16490 127679 37856 13134 مدائن 8

 12681 8546 3316 819 7222 1324 ميمنت 9

 6407 239 4213 1955 0 239 دالرام 10

 266536 160008 23831 82697 42635 117373 س()صديقه زهرا 11

 55822 35135 3382 17305 23515 11620 عج()وليعصر 12

 164839 57015 5919 101905 43358 13657 مفرح 13

 629844 390340 39855 199649 266832 123508 كاشانيالهآيت 14

 702296 483449 33105 185742 366062 117387 ع()رضاامام 15

 36842 17549 2164 17129 11638 5911 رازي 16
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 رديف
 مراجعين جمع مراجعين سرپايي به تعداد

 سرپايي هابه درمانگاه پاراكلينيك واحدهاي تشخيصي درماني هاي تخصصيدرمانگاه اورژانس درمانگاه بيمارستان

 310984 160770 23779 126435 136236 24534 نجميه 17

 269436 108016 14446 146974 62990 45026 ع()مؤمنيناميرال 18

 3297252 1758844 206919 1331489 1167497 591347 ساالنه 

 هاي اورژانس توزيع مراجعين به درمانگاه-3

هاي تحت پوشگگش منطقه دانشگگگاه طي   هاي اورژانس بيمارسگگتان آمار مراجعين به درمانگاه، زير جدولدر 

باشد نفر مي 591347، هاي اورژانسقرار گرفته است. تعداد كل مراجعين به درمانگاه مورد بررسي  1398سال 
اورژانسگي مورد مداوا قرار   صگورت بهمورد  87740عادي و  صگورت بهمورد مراجعه  503607، كه از اين تعداد

 گرفتند.

 1398غيردانشگاه در سال يهانبيمارستاانس هاي اورژآمار فعاليت درمانگاه-55 -7جدول

 رديف
 مراجعين به درمانگاه اورژانس تعداد

 فوتي بدو ورود 115پذيرش از
 جمع اورژانسي عادي بيمارستان

 0 11 9002 2997 6005 آزادي 1

 1 0 31402 652 30750 اقبال 2

 0 0 6609 1160 5449 بابك 3

 18 0 36393 4719 31674 عج()زمانامام 4

 0 0 13375 1759 11616 پارسا 5

 0 0 2006 1529 477 سورنا 6

 1 1 18847 2429 16418 شهريار 7

 2 0 13134 3559 9575 مدائن 8

 0 0 1324 654 670 ميمنت 9

 0 0 239 54 185 دالرام 10

 6 0 117373 5406 111967 س()صديقه زهرا 11

 1 0 11620 4635 6985 عج()وليعصر 12

 8 71 13657 3168 10489 مفرح 13

 0 327 123508 9462 114046 كاشانيالهآيت 14

 57 8062 117387 20876 96511 ع()رضاامام 15

 0 197 5911 3775 2136 رازي 16

 2 0 24534 6028 18506 نجميه 17

 115 3732 45026 14878 30148 ع()اميرالمؤمنين 18

 211 12401 591347 87740 503607 ساالنه 
 

 هاي اورژانس توزيع ترخيص بيماران از درمانگاه

شگاه طي   هاي اورژانس بيمارستان شدگان از درمانگاه آمار مرخص، زير جدولدر  شش منطقه دان هاي تحت پو
، هاي اورژانسبيمار مراجعه كننده به درمانگاه 591347مورد بررسي قرار گرفته است. از تعداد كل  1398سال

هاي ويژه انتقال داده شدند. هاي مراقبتبيمار به بخش 6174هاي عادي و تعداد ه بخشبيمار ب 17011تعداد 
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نفر با رضگگايت  9847تعداد ، رنف 591347بخش پشگگتيبان اورژانس ندارند. از تعداد ، هاي مذكوربيمارسگگتان

عزام شدند. از  تر به بيمارستان ديگر ا نفر به علت درمان كامل 463شخصي از اورژانس ترخيص شدند و تعداد    

 اند.ساعت اول فوت نموده 12نفر بعد از  105ساعت اول و تعداد  12نفر قبل از  241اين تعداد 

 1398غيردانشگاه در سال يهاستانبيمارهاي اورژانس در آمار ترخيص بيماران از درمانگاه-56 -7جدول

 رديف
ترخيص با رضايت  انتقال به تعداد

 شخصي
اعزام به خارج از 

 بيمارستان
 فوت شده سرپايي

 ساعت12بعداز  ساعت اول12 بخش مراقبت ويژه بخش عادي بيمارستان

 0 0 0 198 375 506 آزادي 1

 0 0 19 88 129 137 اقبال 2

 0 0 1 97 4 12 بابك 3

 0 3 122 1192 653 551 عج()زمانامام 4

 0 1 0 139 527 209 پارسا 5

 0 0 0 16 201 1416 سورنا 6

 0 0 0 523 608 671 شهريار 7

 0 1 0 751 581 1759 مدائن 8

 0 0 0 0 0 654 ميمنت 9

 0 0 0 0 0 54 دالرام 10

 0 21 0 327 543 327 س()صديقه زهرا 11

 0 2 3 0 0 0 عج()وليعصر 12

 0 1 25 448 226 146 مفرح 13

 7 71 68 934 836 3469 كاشانيالهآيت 14

 98 140 42 2573 721 2461 ع()رضاامام 15

 0 0 0 280 0 3476 رازي 16

 0 1 28 128 5 227 نجميه 17

 0 0 155 2153 765 936 ع()اميرالمؤمنين 18

 105 241 463 9847 6174 17011 ساالنه

 

 هاي اورژانس و تخصصي اعمال جراحي سرپايي در درمانگاه

 1398غيردانشگاه در سال يهاستانبيماراعمال جراحي سرپايي در -57 -7جدول

 رديف
 سرپاييجراحي اعمال  تعداد

 اتاق عمل جنرال بيمارستان درمانگاه اورژانس هاي تخصصيدرمانگاه بيمارستان

 20 77 0 آزادي 1

 0 227 501 اقبال 2

 0 24 28 بابك 3

 0 703 173 عج()زمانامام 4

 0 181 0 پارسا 5

 0 0 0 سورنا 6

 1029 332 0 شهريار 7

 0 260 0 مدائن 8

 0 0 0 ميمنت 9

 0 0 0 دالرام 10



 

 درمانمعاونت 
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 رديف
 سرپاييجراحي اعمال  تعداد

 اتاق عمل جنرال بيمارستان درمانگاه اورژانس هاي تخصصيدرمانگاه بيمارستان
 0 353 0 س()صديقه زهرا 11

 0 66 36 عج()وليعصر 12

 0 963 267 مفرح 13

 1945 1076 0 كاشانيالهآيت 14

 1712 381 780 ع()رضاامام 15

 0 0 0 رازي 16

 0 823 35 نجميه 17

 598 1742 393 ع()اميرالمؤمنين 18

 5304 7208 2213 ساالنه 

 

 1398غيردانشگاه در سال يهاهاي بيمارستانهاي عملکرد درمانگاهشاخص-58 -7جدول

 بيمارستان رديف

متوسط 
روزانه  مراجعه

به درمانگاه 
اورژانس 
 بيمارستان

پذيرش از 
115 

 درصد()

يزان م
فوتي بدو 

در ) ورود
 هزار(

ارجاع از 
ساير 
 مراكز

 درصد()

اعزام به 
 ساير مراكز

 درصد()

ميزان انتقال 
بخش به 

هاي مراقبت
ويژه از 

درمانگاه 
 اورژانس

 درصد()

ميزان انتقال 
به ساير 

ها از بخش
درمانگاه 
 اورژانس

 درصد()

ترخيص از 
درمانگاه 

اورژانس با 
رضايت 
 شخصي

 درصد()

 61/6 17/0 13/0 00/0 00/0 00/0 37/0 66/24 آزادي 1

 50/13 21/0 20/0 06/0 00/0 53/1 00/0 03/86 اقبال 2

 36/8 01/0 00/0 02/0 00/0 00/0 00/0 11/18 بابك 3

 26/25 12/0 14/0 34/0 00/0 81/3 00/0 71/99 عج()زمانامام 4

 90/7 12/0 30/0 00/0 00/0 00/0 00/0 64/36 پارسا 5

 05/1 93/0 13/0 00/0 00/0 00/0 00/0 50/5 سورنا 6

 53/21 28/0 25/0 00/0 47/9 41/0 04/0 64/51 شهريار 7

 10/21 49/0 16/0 00/0 00/0 56/0 00/0 98/35 مدائن 8

 00/0 00/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 63/3 ميمنت 9

 00/0 00/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 65/0 دالرام 10

 05/6 06/0 10/0 00/0 00/0 11/1 00/0 57/321 س()قه زهراصدي 11

 00/0 00/0 00/0 03/0 00/0 22/0 00/0 84/31 عج()وليعصر 12

 14/14 05/0 07/0 18/0 00/0 53/2 24/2 42/37 مفرح 13

 87/9 37/0 09/0 06/0 38/0 00/0 46/3 38/338 كاشانيالهآيت 14

 33/12 12/0 03/0 04/0 00/0 73/2 62/38 61/321 ع()رضاامام 15

 42/7 92/0 00/0 00/0 00/0 00/0 22/5 19/16 رازي 16

 12/2 04/0 00/0 11/0 00/0 33/0 00/0 22/67 نجميه 17

 47/14 06/0 05/0 34/0 00/0 73/7 08/25 36/123 ع()اميرالمؤمنين 18

 22/11 19/0 07/0 08/0 30/0 40/2 13/14 13/1620 ساالنه 

 




