
نس بستري تعداد کل مراجعینمنظور از  -1 در اورژا ، کلیه افرادي است که در طول یک ماه به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده یا آورده شده اند، اعم از اینکه 

 .شده باشند یا خیر

نس مرده اعالم شده -   .نیز جزء این آمار محاسبه می شود) Total ED census (اند  مواردیکه در هنگام آورده شدن به اورژا

که توسط اورژانس EMSتعداد مراجعین آورده شده توسط منظور از  -2 د 115، تعداد کلیه بیمارانی است   .در طی یک ماه به اورژانس آورده شده ان

 .محاسبه نمی شودبه اورژانس آورده می شوند، در این آمار ... بیمارانی که توسط آمبوالنس هاي خصوصی و یا آمبوالنس هاي متعلق به مراکز درمانی و  -

نس اعزام  ، تعداد بیمارانی است که در طول یک ماه از بیمارستان هاي دیگر جهت ادامهتعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکزمنظور از  -3 درمان به اورژا

 .)اعم از با هماهنگی یا بدون هماهنگی(شده اند 

  .گیرد در بر نمیدیگر با رضایت شخصی خارج شده و به اورژانس مراجعه می کنند، این آمار بیمارانی را که از یک مرکز درمانی  -

 .محاسبه نمی گرددپذیرش شوند، در این آمار  بیمارستان تلقی نمی گردند،یا سایر مراکزي که تحت عنوان چنانچه بیمارانی از مراکز بهداشتی درمانی  -

ه بیماران مراجعه کننده در طول یک ماه به بخش اورژانس است کهتعداد موارد فوتی در هنگام مراجعهمنظور از  -4 نس  ، کلی در هنگام آورده شدن به اورژا

 .صورت نمی گیردبراي آنها عالیم مرگ قطعی را دارا می باشند و هیچ اقدام درمانی 

می گیرد  این تعریف بیمارانی را که به تازگی دچار ایست قلبی یا تنفسی شده اند و در اورژانس عملیات احیاء بر روي آن - صرف نظر از اینکه احیاء (ها صورت 

  )Dead On Arrival. (، شامل نمی شود)موفق باشد یا خیر

نس )سرپایی(تعداد موارد غیر بستري منظور از  -5 ر طول یک ماه به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند و توسط پزشک اورژا ، کلیه بیمارانی است که د

  .ویزیت می شوند ولی به صورت سرپایی درمان و از اورژانس مرخص می شوند

از (بیمارانی که براي مدت کوتاهی  - ت تشخیصی ساده بر روي آنها صورت می گیرد نیز در این در اورژانس تحت نظر گرفته می شوند یا اقداما) ساعت 6کمتر 

  )Outpatient Service. (قرار می گیرندآمار 

ز تعداد موارد بستري در اورژانسمنظور از  -6 نس بستري شده اند، صرف نظر ا نس مراجعه کرده و در اورژا ، کلیه بیمارانی است که در طول یک ماه به اورژا

 .ها به اورژانس تا زمان بستري چقدر باشد و مدت اقامت آن ها در اورژانس چه میزان طول بکشد ناینکه فاصله زمانی مراجعه آ

یا در اورژانس فوت کنند یا با رضایت شخصی  بیمارانی که ممکن است پس از بستري در اورژانس به بخش هاي بیمارستان یا سایر مراکز فرستاده شوند -

  .محاسبه می گردداورژانس را ترك کنند، در این آمار 

بعد ، کلیه بیمارانی است که در طول یک ماه به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده اند ولی در هر مرحله اي تعداد موارد ترك با رضایت شخصیمنظور از  -7

  ).Against Medical Advice Discharge ((AMA))(، علیرغم توصیه پزشکی اورژانس را ترك کنند از ویزیت شدن توسط پزشک اورژانس

و یا ) Leave Without being seen ((LWBS))(بدیهی است این تعریف مواردیکه بیماران قبل از ویزیت شدن توسط پزشک، اورژانس را ترك می کنند  -

از    .گیرددر بر نمی انتقال بیمار به بخش هاي دیگر بیمارستان رضایت شخصی داده می شود مواردي که پس 

ز تعداد موارد بستري شده در بخش هامنظور از  -8 نس به یکی ا ، کلیه بیمارانی است که در طول یک ماه به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند و از اورژا

  .بخش هاي عادي همان بیمارستان منتقل می شوند

نی راکه دربخش هاي ویژه به شرح زیر  -  .در برنمی گیردبستري می شوند و یا به بیمارستان هاي دیگرجهت بستري اعزام می گردند، ) 9بند (این تعریف بیمارا

  .می شود محاسبههم در این آمار عمل در بخش هاي عادي بستري شود  چنانچه بیماري از اورژانس به اتاق عمل فرستاده شود و بعد از پایان -

ه تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ویژهمنظور از  -9 عه می کنند و از اورژانس ب ، کلیه بیمارانی است که در طول یک ماه به اورژانس بیمارستان مراج

  .منتقل می گردند) و هر نوع بخش مراقبت ویژه دیگر ICU ،CCU ،NICU ،PICUاعم از (بخش هاي ویژه همان بیمارستان ز یکی ا

 اورژانس 1 م شمارهراهنماي تکمیل فر



  .محاسبه می گرددبه اتاق عمل و از آنجا به بخش هاي ویژه فرستاده شود در این آمار چنانچه بیماري از اورژانس  -

که در طول یک ماه به اورژانس بیمارستانبیماران اعزامیتعداد منظور از  -10 پس از اقدامات اولیه جهت ادامه درمان مراجعه می کنند و  ، کلیه بیمارانی است 

د) در بخش هاي عادي یا ویژه(تري سو ب   .به سایر مراکز اعزام می گردن

کند،  -   .شامل نمی شوداین تعریف مواردي که بیمار با رضایت شخصی اورژانس را براي مراجعه به مرکز درمانی دیگري ترك می 

رجاع و بازگردانده می شود، این تعریف همچنین مواردي  -  .در بر نمی گیردرا که بیمار براي انجام مشاوره هاي تخصصی به مراکز دیگر ا

ز  24که در طول یک ماه به اورژانس مراجعه می کنند و ظرف مدت ، کلیه بیمارانی است ساعت اول 24تعداد موارد فوت در منظور از  -11 ساعت اول بعد ا

  .اورژانس فوت می کنند مراجعه به اورژانس در بخش

ساعت اول بعد از مراجعه به اورژانس، از بخش اورژانس به اتاق عمل منتقل می شوند و در اتاق عمل  24در  شامل بیمارانی می شود کهاین آمار همچنین  -

  .فوت می کنند

، و نیز مواردي را که بیمار از اورژانس به )4موارد بند (عی بوده است آمار مواردي را که بیمار در بدو مراجعه به اورژانس دچار عالیم مرگ قطبدیهی است این  -

 .در بر نمی گیردیکی از بخش هاي عادي یا ویژه همان مرکز یا سایر مراکز اعزام شده و در آنجا فوت نموده است، 

از  -   .نمی گنجندشد هم در این تعریف ساعت از ورودشان به اورژانس گذشته با 24بیمارانی که در هنگام فوت در بخش اورژانس بیش 

که درطول یک ماه بعداز ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از منظوراز  -12 د 24، کلیه بیمارانی است   .ساعت حضور دراورژانس، دربخش اورژانس فوت می کنن

نس به اتاق عمل بخش چنانچه بیماري از  - ساعت از مراجعه وي به اورژانس گذشته باشد در این  24فوت کند، چنانچه بیش از عمل  در اتاقشود و  منتقلاورژا

 .منظور می گرددآمار 

  .گنجانده نمی شودبدیهی است چنانچه بیمار قبل از فوت به یکی از بخش هاي عادي یا ویژه آن بیمارستان یا سایر مراکز منتقل شده باشد در این آمار  -

 


