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آمار و اطالعات  سامانهراهنماي دستورالعمل و 

  بیمارستانی (آواب)
  پلت فرم جدید

  

  
  

  

  تهیه کنندگان : دکتر رضا گل پیرا ، مهرنوش پروان ، دکتر فاطمه بهتاج ، فریبا لطفی گلمیشه

  

  گروه مدیریت آمار و برنامه هاي امور درمان

  بالینیدفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

  

  98اردیبهشت 
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  : مشخصات کلی

 Net Framework4تو تح MS windowsدر محیط سیستم عامل  Web Baseبرنامه مذکور به صورت 

می باشند و از بانک اطالعاتی  asp.net 2010و  asp زبانهاي بکارگیري شده. طراحی و پیاده سازي شده است
ms SQL server 2008  از تکنولوژي هاي  "ضمنا. استفاده شده استAjax  وjava script  براي بهینه سازي

   . الزم نیز براي عدم نفوذ در این برنامه رعایت گردیده است مسائل امنیتی. سمت کالینت استفاده شده است

  

  :  طریقه استفاده از برنامه

  با امکانات متوسط  p4یک دستگاه کامپیوتر : سخت افزار مورد نیاز 

وصیه ت. الزم است بر روي  سیستم عامل دستگاه یک مرورگر اینترنتی نصب شده باشد : نرم افزارهاي موردنیاز 
با مرورگر  windows7 لیا سیستم عام MS windows Xp (Windows Vista)که از سیستم عامل می شود 

Mozilla  و یا Firefox  استفاده شود . 

  

  توسعه ساختار فنی نرم افزار : 

 تغییرات ساختاري با حفظ اطالعات موجود  ·

 حفظ ساختار فنی و ارتباط با سایر نرم افزارها  ·

 ساختار اطالعاتی  ·

 پارامترهاي اطالعاتیتوسعه و انطباق  ·

  توسعه گزارشات ·

o  براساس نیازهاي جدید و همچنین تنوع گزارشات 

 تولید نرم افزار گزارش ساز ·

 توسعه ساختار فنی نرم افزار ·

  امنیتی و جلوگیري از حمله هاي اینترنتیارتقاء  ·
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  یکپارچه سازي ·

 )Mozilla – Firefox( جدید استفاده از مرورگرهاي ·

 تلفن هوشمند ) –برنامه (قابل استفاده توسط ابزارهاي جدید تبلت  تغییر اینترفیس ·

آمیزي صفحه جعبه ابزار رنگ  –پیام هاي کوتاه  –اخبار  –یادآوري  –(تقویم ایجاد ابزارهاي جدید  ·
 شخصی )

  

  : امور کاربري

 Strongبراساس ساختار جدید امنیت اطالعات کاربران مبتنی بر پایه تکنولوژي تعریف نام کاربري و کلمه عبور 

Password  براساس الیه هاي اطالعاتی و و سطح دسترسی هاRoll Base  ایجاد شده است .  

  

  : سامانهنحوه ورود به 

جهت ورود به سامانه مدیریت آمار و اطالعات بیمارستانی آدرس ذیل را در قسمت آدرس صفحه مرور گر اینترنت 
  خود وارد نمائید : 

http://avab.behdasht.gov.ir/avab/User/Login  
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  صفحه ورود به سامانه : 

  .کلیک نمائید "ورود  “ ه سیستم را تایپ کرده  و بر روي دکمه کاربري و کلمه عبور را در قسمت ورود بکد 

 

  بعد از ورود صفحه زیر نمایش داده می شود : 
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  براي کاربران با سطوح متفاوت ایجاد شده است . ها دسترسی  توجه :

  
  گزارشات :
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  امکانات :

  براي دسترسی به سامانه هاي مربوط و تقویم بر روي دکمه امکانات کلیک نمائید . 

 

  مدیریت :

  
     خروج:
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استفاده نمائید . (خروج خروج گزینه از   بر روي نشانه کلیک کرده و "لطفاسامانه جهت خروج کامل از  توجه :
  ) از طریق صفحه مرور گر نشان دهنده خروج از سامانه نمی باشد

  بر روي خانه کلیک کرده و وارد قسمت ورودي اطالعات شوید : 

  
  : نحوه ورود اطالعات

  اطالعات شناسنامه اي بیمارستان

  
را انتخاب  "اطالعات شناسنامه اي بیمارستان"آیتم  ورود اطالعات  منوي براي ورود اطالعات شناسنامه اي در

   .نمائید

براي ورود اطالعات یک بیمارستان جدید بر روي آیتم ثبت بیمارستان کلیک نمائید . البته این امکان  توجه :
فقط براي کاربران معاونت درمان دانشگاه وجود دارد. بنابراین ثبت بیمارستان جدید باید توسط معاونت درمان 

   صورت گیرد.
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  :فرم زیر نمایش داده می شود  ثبت بیمارستان جدیدبا انتخاب آیتم 

  الزامی می باشد . تکمیل کلیه آیتمهاالزم به ذکر است در تکمیل اطالعات فرم فوق  :توجه 

 مشخصات عمومی بیمارستان:

  :بیمارستانکد 

و بر روي قبوض برق، تلفن و...  دریافتمی باشد که از اداره پست  بیمارستان اختصاصی رقمی 10 پستیکد  تعریف: 
  مشاهده می گردد.

  صورت می گیرد. کد پستی واحداین اهمیت: شناسایی بیمارستانها با 

ح نمی و اصال تعویضقابل  سادگیبه چون پس از ثبت اولیه  نمائیددر پر کردن این قسمت دقت کافی را نحوه تکمیل: 
  باشد.

  

ثبت شود. 1234567890مشابه یا به صورت کد پستی نباید به صورت تکرار اعداد     
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  نام بیمارستان : 

  ( مثال : امام خمینی (ره) ارومیه ) . حتماً باید از دو قسمت اسم بیمارستان و اسم شهرستان تشکیل شده باشد 

 به بلیق توجه داشته باشید زمانی که نام بیمارستان به هر دلیلی تغییر پیدا کند باید حتماً در قسمت توضیحات نام
   تاریخ تغییر لحاظ گردد . همراه

  : سازمان متبوع

سازمان تحت پوشش به سازمانی که بیمارستان وابسته به آن است و تامین منابع مالی و انسانی بیمارستان را برعهده  تعریف :
  دارد، گفته می شود.

   کمیته امداد، آموزش و پرورش و..... مثال: بانک ها، درصد بودجه بیمارستان را تامین می نماید 51این سازمان 

، سازمانهاي غیر از موارد موجود در کمبو باکس مانند وزارت در کمبو باکس سازمان متبوع منظور از سایر سازمانها
  دادگستري، وزارت دفاع و ... می باشند.

سازمانها باشد، نام سازمان در مواردي که سازمان متبوع، سایر  می باشد. بیمارستان: معرف سازمان متبوع نام سازمان
  حتما باید ذکر گردد.

  مثال: 

  ایران ملیسازمان متبوع: بانک ها       نام سازمان: بانک  

  در این نرم افزار به صورت زیر می باشد: تاریخ: فرمت ثبت تاریخ

 سال                   -ماه-روز

   :نوع فعالیت

  آموزشی و درمانی بودن فعالیت بیمارستان تعیین می گردد.تعریف : بر اساس 

  اهمیت: در سیاستگذاري هاي تخصیص فضا و منابع اهمیت می یابد.

  :آموزشی بیمارستانهاي
به   درمانیو در کنار ارائه خدمات  میشونداداره  علوم پزشکی دانشگاههاي زیر نظرکه  میشوداطالق  بیمارستانهاییبه  

  میپردازند.مرتبط با پزشکی  تخصص ها و رشته هايبیماران به آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاري و سایر 
  

 01 فروردین 1389
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  بیمارستانهاي درمانی:  

میشود که زیر نظر دانشگاههاي علوم پزشکی اداره می شوند ولی تنها خدمات درمانی به بیماران اطالق  بیمارستانهاییبه 
  دانشجویان در این بیمارستانها  انجام نمی گیرند.ارائه می گردد و آموزش 

  تعداد تخت:

این آیتم از تجمیع تعداد تختهاي ثبت شده در مشخصات بخشهاي بستري بیمارستانی، از طریق سامانه تکمیل می گردد و نیازي به 
  تکمیل توسط کاربر ندارد.

 هیأت نظر تتح که  دانشگاههاي علوم پزشکی کشوربیمارستان هایی هستند وابسته به  هیات امنایی بودن بیمارستان:
 مربوطه دانشگاه امناي هیات و وزارت دستورالعملهاي و ها نامه آئین ضوابط، و قانون مقررات کلیه رعایت با خود امناء
رافیایی بوده و اعتبارات آنها بصورت جغ وقت تمام آنها علمی هیأت غیر پزشکان و علمی هیأت اعضاي کلیه و شده اداره

  .طریق درآمد اختصاصی حاصل می شود براساس قیمت واقعی، از محل منابع عمومی و یا ازتجمیعی و 

  براساس ملکی، استیجاري، وقفی، هالل احمر، وقفی، واگذاري موقت و نا معلوم تعیین می شود. :نوع مالکیت

  نوع بیمارستان:

جراحى  –داخلى ( واحد بهداشتى و درمانى است و باید حداقل داراى چهار بخش بسترىیک : بیمارستان عمومى 
و تغذیه ) اورژانس(هاى پزشکى رادیولوژى، و فوریت و بخشهاى آزمایشگاه، داروخانه،) اطفال –زنان و زایمان  –عمومى 

  می باشد. بیمارستانکه همگى اجزاى الینفک 

 : بیمارستان تخصصى 

سازمان جهانی بهداشت، بیمارستان تخصصی واحدي بهداشتی درمانی است که مسئولیت ارائه خدمت به طبق تعریف 
بیماران یک ارگان خاص مثل چشم، گوش و حلق و بینی، ارتوپدي، مغز و اعصاب و ...یا بیماران با شرایط خاص مثل 

  ل کودکان را برعهده دارد.بیماریهاي عفونی مانند سل، تصادفات و ... و یا گروه معینی از جمعیت مث
طبق آیین نامه تاسیس بیمارستان وزارت بهداشت، بیمارستان تخصصی، یک واحد بهداشتی و درمانی است که در یک 

  رشته تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی فعالیت خواهد نمود.
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  عتبار بخشی و تاریخ آخرین اعتبار بخشی:درجه ا

، 1جه عالی، درجه عنوان را جاي داده است : در 6خود   کمبو باکسی است که دریمارستان واجد اعتبار بخشی بدرجه 
  زیر استانداردو  4درجه  ،3، درجه 2درجه 

  

  

 

  فعالیت:وضعیت 

  بیمارستان  هایی که در در زمان ورود اطالعات واجد امکانات پذیرش بیمار بستري می باشند. فعال:

: بیمارستان هایی که هنوز به بهره برداري نرسیده اند ولی حداقل مرحله فونداسیون آنها به اتمام رسیده در حال ساخت 
  است. 

فعال موقت که به علت تعمیرات اساسی موقتاً تعطیل شده و قرار است بیمارستان هاي غیر در حال تعمیرات اساسی: 
  در آینده پس از انجام تعمیرات مجدداً فعال شوند . این بیمارستان ها قبالً فعال بوده اند.

بیمارستان هایی که قبالً فعال بوده و در حال حاضر به علل مختلفی تعطیل شده اند . علت تعطیلی این  غیر فعال:
رستان جایگزین شدن بوسیله یک بیما -ستان انجام تعمیرات نیز نمی باشد . مثالً تعطیل شدن آن بعلت فرسودگیبیمار

  جدید و......

اریخ بر این ت فعال شدن و بهره برداري از بیمارستان می باشد.ان معادل با تاریخ تاریخ ساخت بیمارست تاریخ تاسیس:
  اساس تقویم تعریف شده، قابل انتخاب و ثبت می باشد.

  پروانه تاسیس: 

  در سه آیتم طی مراحل اداري، دارد و ندارد، از داخل کمبو باکس قابل انتخاب است.

   :فیزیکی فضاي

فیزیکی بخش هاي  فضايبا تکمیل اطالعات  خودکارمی باشد که به صورت  بیمارستانمساحت بخش هاي مختلف 
  تکمیل می گردد. بیمارستانمختلف 

 آن برابر با درجه یک عتبار بخشیدر صورتی که بیمارستان سال اول بهره برداري خود را می گذراند درجه ا
  میگردد.محسوب  جدیدالتاسیس
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  منظور بناهایی در محوطه بیمارستان، غیر از بناهاي درمانی می باشد. سایر بناها:

  مساحت بناهاي غیر درمانی در محوطه بیمارستان  سطح اشغال:

  پیرامون: مساحت فضاي اطراف بناهاي غیر درمانی مساحت 

می باشد. بیمارستان پستی: آدرس آدرس  

بیمارستان، خیابان، میدانمنطقه،   

وزارت بهداشت درمان و آموزش  ،ایرانسیماي  خیابان، جنوبی فالمک خیابانصنعت ،  میدانشهرك غرب ، مثال: 
  پزشکی

 شماره پیش-شماره تلفن ثابت       تلفن:

  021-88363561مثال:            

 شماره پیش -فاکسشماره    :فاکس

  021- 66709070    مثال:        

  می باشد.  بیمارستان: پست الکترونیکی مختص پست الکترونیکی

  hasanh@iums.ac.ir      :آدرس پست الکترونیک بیمارستان   

  می باشد. بیمارستانمختص  اینترنتی سایت :اینترنتی سایت

  www.bmsu.ac.ir/jamaran  قلب جماران بیمارستان اینترنتی سایتمثال:   

  

  نمائید کلیک  اصالح دکمهمورد نظر را انتخاب و بر روي  بیمارستانابتدا  بیمارستاناطالعات یک  ویرایش براي
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   مطابق شکل زیر بیمارستان خود را انتخاب نمائید :

در تمامی قسمتهاي ورودي اطالعات باکس انتخابی در نماي اولیه اضافه گردیده که آیتم هاي آن با 
  تغییر پیدا کرده و بازیابی لیست براساس انتخاب ها نمایش داده می شود . فیلدهاي مربوطه انتخاب 

 مواردبازیابی  در نماي اولیه تمامی آیتم ها اضافه شده و با کلیک کردن بر روي آن و جستجودکمه 
     درخواستی نمایش داده می شود .
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  جزئیات اطالعات بیمارستانی:

در قسمت جزئیات اطالعات بیمارستانی موارد زیر نمایش داده می 
  شود :

جهت ورود و تکمیل اطالعات هرکدام از آیتم ها را انتخاب و فرم 
  . نمائیدمربوطه را تکمیل 

 

 

  مسئولین فنی بیمارستان:

  

دو فیلد جدید مسئول فنی نکته : 
اضافه گردیده است که براي 

ی می باشد که دو بیمارستانهای
 مسئول فنی دارند.
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  مسئولین بیمارستان:

  جهت تکمیل اطالعات مسئولین بیمارستان فرم زیر را تکمیل نمائید :
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  اعتبار بخشی:
  مدل ارزیابی خارجی براي ارتقا مستمر کیفیت و ایمنی بیمار

جدول رتبه بندي بر اساس آخرین اعتبار بخشی به شرح زیر است: (بدیهی است که این آیتم بر اساس آخرین اعتبار بخشی به روز 
  رسانی می گردد.

بر روي آیکون مورد نظر کلیک کرده و فرم  بعدياز آیتم هاي  کدامجهت تکمیل اطالعات مربوط به هر 
  .  نمائیدمربوطه را تکمیل 

  

  

  

  درصد تحقق استانداردها  درجه

  و بیشتر (منوط به احراز شرایط درجه عالی) 81  عالی

  81تا کمتر از  61از   یک

  61تا کمتر از  41از   دو

  41تا کمتر از  31از   سه

  31تا کمتر از  21از   چهار

  21کمتر از   زیر استاندارد
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  واحد هاي واگذار شده پشتیبانی:

  
  است. گردیدهواگذار  شرکتبه آن  پشتیبانی: نام شرکتی که واحد هاي شرکتنام 

  می باشد. شرکتمبلغ قرارداد: کل مبلغ قرارداد در دوره واگذار شده به 

  

  سیستم اطالعات بیمارستانی:

  ، سیستمهاي تشخیصی درمانی و سیستم اداري مالی می باشد.HISشامل 

  .است (DICOM) ذخیره و ارسال تصاویر دیجیتال پزشکی با فرمت دایکام جهت (PACS) سـیـسـتـم پـکـس
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  بیمارستانبخش هاي 
  .نمائیدرا انتخاب  بیمارستانآیتم بخش هاي ورودي اطالعات  منويدر 

 

 

امده است، در منوي اصلی که در باال قابل مشاهده است، در سمت راست صفحه نام دانشگاه، سازمان متبوع، نام مرکز و نوع بخش 
  که با انتخاب هر آیتم قابل بازیابی می باشد.

در قسمت اصلی صفحه، در باالي صفحه؛ امکان ثبت، اصالح، حذف، چاپ، آمار فعالیت، جستجو وجود دارد. با انتخاب هر بخش، 
 قابلیت اصالح و ثبت آمار فعالیت وجود دارد.
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  براي ثبت اطالعات مربوط به بخش هاي 

  دکمه ثبت کلیک نمائید :جدید  بر روي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزامی می باشد .  تکمیل تمامی آیتمهااست در تکمیل اطالعات فرم فوق  ذکرالزم به  توجه :

  عبارات :  تعریف

  مورد نظر می باشد. درمانیتخصص بخش  بخش: عنوان
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  :مشخص شده است ذیلقرارگرفته است پنج عنوان بصورت  ناحیهدر داخل کمبوباکسی که در این 

  

  

  

  

  

  
 

اصلی ترین و تعیین کننده ترین بخش بیمارستان می باشد و معموال شامل فضاهایی از   :بیمارستانها بستري بخشهاي ·
در  اقامت بیمار وبیمارستان می گردد که بیمار به دستور پزشک مربوطه و جهت تشخیص و انجام روشهاي درمانی بستري می گردد 

  ساعت و به طور عمده بیش از یک روز می باشد. 6بیش از معموال این بخشها، 
 6معموال بیمار بر روي آنها اقامت کوتاه و به طور عمده کمتر از بخشهایی از بیمارستان می باشند که   : ستاره دار بخشهاي ·

اتاق عمل، زایمان و تختهاي  ساعت دارند. این تختها فاقد هتلینگ می باشند. شامل تختهاي اورژانس، اتاق عمل، دیالیز، تاالسمی،
 شیمی درمانی و آنژیوگرافی و ....

نجام می اچه بیماران سرپایی و چه بیماران بستري  بیماران جهت  در این بخشها اقدامات تشخیصی  :پاراکلینیکی بخشهاي ·
 . شامل بخش رادیولوژي، آزمایشگاه، پاتولوژي، سی تی اسکن و ...شود

 .ماران سرپایی اختصاص داردیا مراقبت پزشکی از بی بیماران که به درمان بیمارستان  بخشی در .:درمانگاهی بخشهاي ·

و  ، درمانیکلیه بخشها به جز بخشهایی که اقدامات تشخیصی :بیمارستان پشتیبانی واحدهاي ·
 .پاراکلینیکی در انها صورت می گیرد، در مجموعه واحدهاي پشتیبانی قرار می گیرند
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  بخشهاي بستري:

  اطالعات شناسنامه اي:

براي اصالح اطالعات مربوط به بخش ها 
بخش مورد نظر را انتخاب و بر روي دکمه 
اصالح کلیک نمائید. صفحه اي به شکل 
زیر نمایش داده می شود سپس اطالعات را 
ویرایش و بر روي دکمه اعمال تغییرات 

  کلیک نمائید. 

  

  

  

  

  

  و بر اساس رشته تخصصی تعیین می شود. combo box: از  عنوان بخش

به صورت دستی توسط کاربر بر اساس نامگذاري بخشها در بیمارستان یا به هر صورتی که براي کاربر قابل  نام بخش:
  فهم باشد، نوشته می شود.

در این قسمت تخت فعال یعنی تعداد تختهاي قابل استفاده که مجهز به نیروي تخصصی، امکانات  تعداد  تخت فعال:
  رفاهی و آماده جهت مراقبت از بیمار می باشد، ثبت می گردد.

رك (داروخانه، انبار مشت در نظر گرفتن فضاي فیزیکی مشترك با سایر بخش ها بدونمساحت بخش : فضاي فیزیکی
  .باشد که به متر مربع ثبت می گرددو...) مورد نظر می 
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در محاسبه فضاي بخشها بر اساس رشته تخصصی، با توجه به میانگین تعداد تخت فعال آن رشته، فضاي مورد نیاز آن 
  رشته از طریق تناسب محاسبه می گردد.

جهت محاسبه دقیق فضاي فیزیکی بیمارستان باید فضاي فیزیکی مشترك : فضاي فیزیکی مشترك با سایر بخش ها
  و....) نیز محاسبه گردد. stationبخش با سایر بخش ها ( مثال: داروخانه، انبار، 

  به صورت خودکار محاسبه می گردد. :مشترك درصد استفاده از فضاي فیزیکی

د فیلفعال و غیرفعال می باشد . چنانچه بخش در یک بازه زمانی غیرفعال شده باشد باید بخش داراي دو وضعیت : 
   قرار گیرد .حالت غیرفعال  در وضعیت

  در این قسمت توضیحات اختصاصی هر بخش در صورت لزوم ثبت گردد.  توضیحات:
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  ورود اطالعات آمار فعالیت بخشها:

  بخش مورد نظر را انتخاب و آیتم آمار فعالیت را انتخاب نمائید. بخش بستري بخش هاجهت ورود اطالعات آمار فعالیت 

صفحه اي به شکل زیر نمایش داده می شود که در آن اطالعات مربوط به آمار فعالیت بخش را به تفکیک ماه، روز فعال، 
  ات را انتخاب نمائید . وارد و سپس دکمه اعمال تغییراشغالی تعداد تخت فعال، تعداد بیمار و تخت روز 

  

  

  

   نکته:

شامل (تعداد بیمار انتقالی از بخش  که از سر جمع ستون هاي تعداد بیمار انتقالی که تعداد کل بیماران :
دیگر) و ستون تعداد سایر بیماران که شامل (بیماران پذیرش شده ، فوتی و انتقالی از بیمارستان هاي 

  دیگر  می باشد.

مجموع روزهایی که تختهاي یک بخش در یک دوره زمانی (مثال یک ماه) اشغال بوده تخت روز اشغالی: 
  .است
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اضافه گردیده است . زمانی که کاربر در بازه زمانی سیستم هشدار در قسمت آمار فعالیت بخشها 
  تعیین شده نسبت به ثبت اطالعات اقدام نکند با پیغام زیر روبرو می گردد . 

  

  

  

  توجه:

  .تخصصیاست نه بخش  بیمارستانموجود در  تخصصیانواع تخت هاي مالك وارد کردن اطالعات در این قسمت، 

  

  

  

  

  

  

  

  

 وپديارت تخصصیقرار گرفته است مثالً تخت  دیگردر داخل یک بخش  تخصصیکه یک نوع تخت  حالتیدر  نکته :
 فضايقرار گرفته باشد، در این صورت متراژ  عمومی جراحیآن در داخل بخش  تختهايبخش جداگانه نباشد اما  داراي

متر  1000برابر با  مذکور. مثالً اگر متراژ بخش می شود تقسیمهر یک به نسبت تعداد تخت موجود در بخش  اختصاصی
متر و متراژ بخش  200برابر با  ارتوپدي، متراژ بخش باشد ارتوپديتخت  10و  عمومی جراحیتخت  40 دارايمربع و بخش 

  .متر مربع در نظر گرفته می شود 800برابر با  عمومی جراحی

ممکن است بیمارستانی داراي بخش جراحی عمومی باشد اما در این بخش تختهاي تخصصی جراحی  :1مثال
چشم قرار گرفته و متخصصین مربوطه در آن سرویس هاي الزم را ارائه دهند. در این  –ارتوپدي  –عمومی 

حالت باید براي تخصص ها تعریف صورت گیرد نه بخش. به عبارت دیگر براي این بیمارستان به جاي یک بخش 
 .ارتوپدي بصورت مجزا تعریف می شود –چشم  –جراحی عمومی بخشهاي جراحی عمومی 

جراحی  -در حالتی که دو بخش زنان و مردان براي یک نوع بخش وجود دارد. جراحی عمومی مردان :2مثال 
عمومی زنان ،یک نوع بخش محسوب شده و باید یک بار تعریف شوند. جمع تخت هاي فعال هر دو قسمت و 

  جمع متراژ فضاي هر دو یک بار آنهم در زمان تعریف بخش جراحی عمومی صورت می گیرد.

 CCUمی باشند نیز یک بار بخش  -CCU2- CCU3- CCU4- CCU1 مارستان هایی که داراي بخشهایی مثلدر بی
  .تعریف و جمع کل تخت ها در آن وارد و متراژ کلی این بخش ها وارد می شود
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ثالً ، معمومی قرار گرفته مشخص نباشدخاص که در داخل بخش  تخصصیکه تعداد تخت یک رشته  حالتیدر  نکته:
 ممکنمعلوم نیست (روي یک تخت  داخلی – جراحی – ارولوژي تختهايتخت که در آن تعداد  50 داراي عمومیبخش 
اقدام  مراجعینوارد کردن تعداد تخت به نسبت آمار کل  براي شوند) بستريگوناگون  تخصصیرشته هاي  بیماراناست 

  .می شود

 جراحیموجود در آن مشخص نیست (بخش  تخصصینوع تخت  4تخت که تعداد تفکیکی  50 داراي عمومیمثالً بخش 
شده مشخص  اشغالینفر و با تخت روز  800به بخش برابر با  مراجعیناگر آمار  .چشم) -ارتوپدي -ارولوژي – عمومی
  :باشد ذیلهر یک بصورت  براي

  تخت روز اشغال شده  بیمارتعداد   بخشعنوان 

  600  300  عمومی جراحی

  200  100  ارولوژي

  450  300  ارتوپدي

  150  100  چشم

  1400  800  جمع

حاصل  ذیلهر یک بسته به تخت روز اشغال شده محاسبه و وارد می شود. در این حالت جدول  برايتعداد سهم تخت  
  . می شود

  عدد 50سهم تخت از   تخت روز اشغال شده  نام بخش

 22  600  عمومی جراحی

 7  200  ارولوژي

 16  450  ارتوپدي

 5  150  چشم

 50  1400  جمع
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  به لیست بخشهاي بستري افزوده شده است: در سالهاي اخیر کهیی تعاریف بخشها

تخت فعال در بخش اورژانس بستري: شامل تمامی تختهاي مستقر در بخش اورژانس بیمارستان : بخش اورژانس بستري
، 1(اورژانس سرپایی) می شود. به عبارت دیگر در این تختها بیماران با سطوح تریاژ   FAST trackبه جز تختهاي بخش 

 بستري می گردند و تحت مراقبت قرار می گیرند.  3و2

ساعت بعد از زایمان در یک اتاق با یک تخت و براي یک  2بخشی که در آن فرایند خدمت لیبر، زایمان و  : LDRبخش 
 ساعت بعد از زایمان تا زمان ترخیص به بخش پست پارتوم منتقل می شود.  2مادر انجام می شود. مادر از 

یمان و مراقبتهاي پست پارتوم (بستري ساعت بعد از زا 2بخشی که در آن فرایند خدمت لیبر، زایمان،  : LDRPبخش 
  بعد از زایمان) در یک مکان انجام می گیرد.

در بیمارستانهایی که فرایند سنتی زایمان دارند، نیازي به تعریف این بخش نمی باشد. باردار در بخش مامایی پذیرش 
 ستاره دار ثبت می گردد).لیبر و بخش زایمان منتقل می گردد (کل این فرایند در بخشهاي   می شود و سپس به

، این بخش به منظور مراقبت از مادري است که 25/06/1391د مورخ 300/ 8852طبق بخشنامه  بخش مادران پر خطر:
بارداري پر خطر دارد و نیازمند بستري است تا مشکالت پزشکی او کنترل و از مرگ و میر و عوارض مادري و جنینی 

 جلوگیري گردد. مادرانی که در این بخش بستري می شود عبارتند از:

یمان، پارگی زودرس کیسه آب، سرویکس نارسا، جفت سر راهی، افزایش فشار خون ناشی از بارداري، درد زودرس زا
، مشکالت عضالنی و اسکلتی، بیماریهاي سیستمیک (قلبی، TTSو     trapپره اکالمپسی، دیابت بارداري، چند قلویی،

پلی هیدرآمنیوس شدید، شکم حاد  با عوارض مامایی؛ تاخیر رشد داخل رحمی، پیلونفریت، BMI>8/19<35کلیوي، 
  بارداري، تب ناشناخته، تهوع و استفراغ شدید و کنترل نشده، ترومبوز ورید عمقی، کلستاز بارداري ، آنمی شدید)

  .نکته: بدیهی است در مواردي که مادر نیاز به ختم بارداري دارد می بایست به بلوك زایمان منتقل شود
، در این بخش مراقبت مادر پس از سقط، معاونت درمان 09/05/1392مورخ  4661/400طبق بخشنامه  بخش پست پارتوم:

  ساعت بعد از زایمان طبیعی و سزارین تا زمان ترخیص ارائه می شود. 2و نوزاد از  مراقبت از مادر

 دیگر بستري شدهتوجه: مادران باردار که جهت سزارین الکتیو یا اضطراري در بخش بیماریها و جراحی زنان یا هر بخش 
  اند، آمار آنها تنها یکبار در بخش پست پارتوم ثبت می گردند.
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  بخش فوق تخصصی داخلی ریه:
از آنجایی که تمامی رشته هاي فوق تخصصی به صورت بخش در سامانه آواب تعریف شده است و تنها رشته اي که در 

به بخشهاي بستري افزوده شد. بیمارانی که تحت  بخشها تعریف نشده است، بخش فوق تخصصی ریه بود، این بخش نیز
  مراقبت فوق تخصصی ریه قرار می گیرند از تاریخ ابالغ الزم است از بیماران بخش داخلی مجزا گردند.
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  بخش ستاره دار:

  براي اصالح اطالعات مربوط به بخش ها بخش مورد نظر را انتخاب و بر روي دکمه اصالح کلیک نمائید. 

  

  اطالعات آمار فعالیت بخشها:ورود 

جهت ورود اطالعات آمار 
فعالیت بخش ها بخش مورد 
نظر را انتخاب و آیتم آمار 

  فعالیت را انتخاب نمائید.

صفحه اي به شکل زیر نمایش 
داده می شود که در آن 
اطالعات مربوط به آمار فعالیت 
بخش را به تفکیک ماه، روز 
فعال و تعداد بیمار وارد و 
سپس دکمه اعمال تغییرات را 

  انتخاب نمائید . 

  

  
  
  

  
بت ثبیمار( بار مراجعه به اتاق عمل)  تعداد اتاق عمل  به تفکیک ماه، تعداد تخت فعال و آمار فعالیت: نکته 

  می گردد.
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  بخشهاي ستاره دار تعریف شده در سامانه آواب:

تعداد تخت موجود در اطاق عمل یا اطاق هاي عمل اصلی بیمارستان (یعنی اطاق عملهاي سرپایی یا : تخت اتاق عمل
 .مورد عمل جراحی قرار می گیرداورژانس مد نظر نیست)که در حال حاضر فعال بوده و بر روي آن بیمار 

(در صورتی که در بیمارستان  بیمارستان تعداد تختهاي موجود در اطاق عمل اورژانستخت اتاق عمل اورژانس: 
چنین تختهایی وجود داشته باشد) که بر روي آن اعمال جراحی اورژانس با حضور متخصصین مربوطه صورت می گیرد 

اعمالی مثل پانسمان ، بخیه زدن و... توسط بهیاران و یا پرستاران بر روي آنها  (تختهاي موجود در بخش اورژانس که
. این اعمال خدمت ثبت می شوند و مریض مذکور در صورت می گیرد به عنوان تخت اورژانس محسوب نمی شوند)

و نیازي نیست به صورت مجزا تنها به علت این خدمت مجدد در اتاق عمل  محاسبه بیماران اورژانس لحاظ گردیده است
 اورزانس محاسبه گردند.

  :اورژانس سرپایی

می باشد. در این  FAST trackتخت فعال در بخش اورژانس سرپایی: شامل تعداد تختهاي فعال مستقر در بخش  
 بستري می گردند. 5و  4تختها، بیماران با سطوح تریاژ 

: بیماران با مشکالت نازایی جهت اقدامات تشخیصی و درمانی بستري می گردند. خدمات این بخش شامل،  IVF بخش
، میکرو اینجکشن، انتقال جنین، فریز جنین، IUI ،IVFهیستروسونوگرافی، سونوگرافی واژینال، اینداکشن اوولیشن، 

النه  م، فریز تخمک، تشخیص بیماریهاي ژنتیکی قبلتخلیه کیست تخمدانی، بیوپسی اندو متر، فریز اسپرم، آنالیز اسپر
  گزینی می باشد.

: افرادي که به بخش زایمان مراجعه می کنند، ابتدا جهت تعیین وضعیت و اقدامات اولیه معاینه به این بخش مامایی
نان باردار در دوره بخش می روند. همچنین از آنجا که بخش زایمان به عنوان اورژانس زایمان نیز عمل می نماید، تمامی ز

هاي مختلف بارداري که دچار عارضه اي شده اند به این بخش ارجاع داده شده که عالوه بر اقدامات تشخیصی، ممکن 
ساعت به طول  6تا حداکثر  2است اقدامات مراقبتی درمانی براي آنها صورت پذیرد. این اقدامات نیز ممکن است بین 

  نظر قرار گرفتن در این اتاق دارند شامل موارد زیر است: بیانجامد. مواردي که نیاز به تحت

 را دارد  در مواردي که مادر احساس کاهش حرکت جنین  بررسی وضعیت حیاتی جنین

  و بررسی پارگی زود رس کیسه آب  کنترل

  تشخیص درد کاذب از درد زایمانی
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تشخیص مواردي چون دیابت بارداري، فشار خون نمونه گیري براي انجام آزمایشات ادرار و خون و کنترل ادواري براي 
 بارداري، یا فشار خون باال در بارداري قبلی، عفونت ادراري و ...

انجام عملیات تشخیصی همچون سنجش ضربان قلب جنین، بررسی ضربان قلب، حرکات جنین و انقباضات رحمی به 
ات نوزاد، بررسی وضعیت قرارگیري نوزاد در وسیله دستگاه مانیتورینگ جنین، تعیین محل جفت، بررسی وضعیت حی

 رحم، تخمین وزن نوزاد براي تصمیم گیري در مورد روش زایمان به وسیله دستگاه سونوگرافی اورژانسی و ...

 سرم درمانی، دارو درمانی، تزریق مسکنها و غیره جهت انجام عملیات تشخیصی و درمانی

ادر وارد فاز فعال زایمان نشده است، در صورتیکه به دلیل دور بودن محل در مواردي که زایمان نزدیک بوده ولی هنوز م
سکونت مادر و یا احتمال وجود ترافیک شهري، امکان ترخیص مادر وجود نداشته باشد، تا زمان رسیدن به فاز فعال در 

ارجاع داده خواهد شد.  به بخش مورد نیاز  این اتاق بستري می گردد. در صورتیکه بیمار نیاز به ارجاع دارد، بیمار
 درصورتی که مشکل بیمار در طی این مدت رفع شود، از بیمارستان ترخیص خواهد شد.

در بیمارستانهاي با فرایند سنتی زایمان، مادر باردار در دوره درد پیش از زایمان تا فرا رسیدن زمان زایمان تحت    :   بخش لیبر
  نظارت قرار می گیرد.

ستانهاي با فرایند سنتی زایمان، بخشی براي زایمان استفاده می گردد، در این بخش، کنترل و مراقبت : در بیمار بخش زایمان

  مادر و نوزاد در مرحله دوم، سوم و چهارم زایمان می شود

 و تعداد تخت هایی که براي ارائه سرویس هاي انتقال خون به بیماران تاالسمی  :و هموفیلی تخت هاي تاالسمی
  نظر گرفته شده است.در هموفیلی 

عضی ب دقت کنید که ممکن است برابر با تعداد دستگاه دیالیز فعال در بیمارستان است. تخت هاي دیالیز:
از دستگاه هاي دیالیز در بخشهاي مختلف پراکنده باشند که باید در آمار مربوطه وارد شوند. متراژ بخش برابر با مساحت 

قرار گرفته اند در قسمت محاسبه فضاي فیزیکی  ICUکه در بخشهاي دیگر مثل بخش اصلی دیالیز است و دستگاههایی 
و فضاهاي دیگر مثل انبار بخش دیالیز و.... به عنوان متراژ بخش محسوب  ROمورد نظر قرار نمی گیرند. دستگاههاي 

  .می شود

  استفاده می شود. : تعداد تختهایی که براي ارائه سرویس به بیماران شیمی درمانیتختهاي شیمی درمانی
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  :پاراکلینیک بخشهاي

 بخشهايهمانند 
شده در فوق  ذکر

است با این تفاوت 
که در این قسمت 
تخت فعال وارد نمی 

 از بعضیشود. ضمناً 
اطالعات مربوط به 

 تجهیزات بخشهاي
اي  سرمایهپزشکی 
مثل سی تی  سنگین
از این بخش  سرمایه اي به غیرپزشکی  تجهیزاتوارد شود . اطالعات مربوط به  بایستنیز در این قسمت می    MRIو  اسکن

  وارد شود بایداي است نیز  سرمایهپزشکی  تجهیزاتکه مخصوص  دیگر منويدر 

  

  

 

  : درمانگاهی بخشهاي

  . ه بخشهاي پاراکلینیک وارد می شودهمانند اطالعات مربوط ب
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 تجهیزات پزشکی
 آیتم تجهیزات پزشکی را انتخاب نمائید . ورودي اطالعاتدر منوي 

 

  

  براي ورود اطالعات جدید تجهیزات پزشکی بر روي دکمه ثبت کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمائید . 
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  تعریف عبارات در مشخصات تجهیزات پزشکی:
  نوع دستگاه: از کمبو باکس انتخاب می شود 

  نام   مدل و شماره سریال و ثبت سفارش: بر اساس مدل و شماره اموال و شماره سفارش و شماره اموال تعیین می شود.           
شماره اموال: شماره اي است که از اداره اموال دانشگاه به صورت برچسب بر روي هر دستگاه نصب می شود. بدیهی 

  صی می باشد.است شماره اموال هر دستگاه به صورت اختصا
نام بخش: واحد یا بخشی که دستگاه مورد نظر در آن کارایی دارد. بدیهی است یک دستگاه خاص ممکن است در چند 

 می شود. دستگاه بخش و جایگاه دستگاه مشخصبخش کارایی داشته بشد که در این صورت با شماره اموال 

  تاکید می شود نام بخش حتما مشخص شود 
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  از آیتمهاي داخل کمبوباکس انتخاب می شود. کشور تولید کننده:
  کارخانه تولید کننده: کارخانه سازنده تجهیزات پزشکی می باشد و شامل کارخانجات داخلی و خارجی می باشد.

  شرکت فروشنده: شرکت یا موسسه اي است که تجهیزات مورد نظر از آن خریداري شده است.
که خدمات پس از فروش اعم از پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداشت شرکت سرویس دهنده: شرکت یا موسسه اي است 

  تجهیزات را انجام می دهد. 
تاریخ بهره برداري: زمانی است که تجهیزات پزشکی مورد نظر با مجوز رسمی وزارت بهداشت شروع به کار کرده است. 

.) بال استفاده بوده است در زمان بهره بدیهی است مدت زمانیکه دستگاه به علتی( نبودن متخصص، نداشتن مجوز و ...
  برداري نمی گنجد.

  کیفیت عملکرد:
  اسقاطی: دستگاهی است که از نظر کارایی قابل استفاده نبوده و تعمیر آن مقرون به صرفه نمی باشد.

فعال بوده هاي دستگاه optionعملکرد مطلوب: تجهیزاتی است که در حال حاضر فعال بوده، نیاز به تعمیر ندارد و کلیه 
  و نتایج کارکرد دستگاه مطلوب می باشد.

هاي optionعملکرد نامطلوب: تجهیزاتی است که در حال حاضر فعال بوده ولی نیاز به تعمیر یا سرویس داشته ، برخی از 
  آن غیر فعال بوده و یا کارکرد آن مطلوب نمی باشد.

وز بهره برداري یا سطح بندي، نبودن متخصص مربوطه بال استفاده: تجهیزات پزشکی است که به دالیلی( نداشتن مج
  و...) به کار گرفته نمی شود.
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  انواع تجهیزات پزشکی قابل ثبت در آواب:

  تعریف خالصه  نوع دستگاه 
  سونوگرافی براي تشخیص مشکالت عروقی  رنگی داپلر سونوگرافی
A-scan  
B-scan  

استفاده می گردد. (ارزیابی قبل از جراحی کاتاراکت، ارزیابی دستگاه سونوگرافی که براي مشکالت چشمی 
  آناتومی و شکل داخلی چشم)

MRI  دستگاه تصویر برداري مغناطیسی رزونانس  
pace maker   در بیماران قلبی به کار می رود. –ضربان ساز  

pet scan  تصویر برداري پزشکی هسته اي  
  ارتوپديبراي آندوسکوپی هاي مفصلی در   آرتروسکوپ
  براي ترکیب مواد قالب گیري دندانپزشکی  آمالگاموتور
  براي انتقال اورژانسی بیمار  آمبوالنس
  وسیله شستشوي اندوسکوپها  شوي  آندوسکوپ
  شامل آنژیوگرافی قلبی و عروق  محیطی می باشد   آنژیوگرافی
  می گیرد)تنها عروق چشمی (شبکیه و کو روئید مورد بررسی قرار   چشم آنژیوگرافی

  از تجهیزات آزمایشگاه جهت اندازه گیري مواد شیمیایی در نمونه هاي بیولوژیک  اتو آناالیزر بیوشیمی
  از تجهیزات آزمایشگاه جهت استرلیزاسیون  آزمایشگاهاتو کالو 

  براي تعیین وضعیت انکساري چشم به صورت خودکار  اتورفرکتومتر
  و میانی براي دیدن و معاینه گوش خارجی  اتوسکوپ

  جهت استریل کردن لوازم چند بار مصرف پزشکی   اتوکالو اتیلن اکساید
  استریل کردن با بخار  بیمارستانیاتوکالو بخار 

  جهت استریل کردن لوازم  سریعاتوکالو 
  نوعی اسکن شانه   اسکنارب 

  از تجهیزات آزمایشگاهی  ) UV,VSاسپکترو فتو متر(
  جریان و حجم هواي ورودي و خروجیبراي اندازه گیري   اسپیرومتر

نوعی از دستگاههاي فیزیوتراپی  موالتوریاست  
  وسیله معاینه دقیق ساختار داخلی و خارجی چشم  المپ اسلیت
  اسکن اولتراسونیک چشمی  چشم اسکن

  براي مشاهده داخل چشمی افتالموسکوپ
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  دستگاه کمک تنفسی  ساز اکسیژن
  اولتراسوند جهت بررسی ساختارهاي قلبییک سیستم   اکو کاردیوگرافی

  وسیله اي در جراحی و برش بافتی  الکترسرجري
  وسیله اي براي عملیات کوتري در جراحی ها  الکترو کوتر
  براي شوك در بیماران با مشکل قلبی و در احیا  الکتروشوك
  وسیله اي در درمان بیماران روانپزشکی   )ECTمغزي ( الکتروشوك
  وسیله اي در آزمایشگاههاي طبی  الکتروفورز

  وسیله اي براي بررسی فعالیت قلبی (نوار قلبی)  الکتروکاردیوگراف
  در اتاق عمل و بیهوشی استفاده می شود.  بیهوشی ي گازها رآناالیز

  وسیله اي براي بررسی مشکالت گوارشی (معده، مري)  اندوسکوپی
  و کنترل دما و رطوبت در نوزادوسیله اي براي ثابت نگاهداشتن   نوزاد انکوباتور

   قابل استفاده در بخشهاي مراقبت ویژه نوزادان، اتاقهاي زایمان، نوزادان، بخشهاي پرستاري، آمبوالنسها
  وسیله اي جهت سنجش شنوایی  اودیو متر / تمپانومتر

  وسیله اي در فیزیوتراپی جهت گرم کردن عمقی بدن  اولتراسوندتراپی
  وسیله اي جهت تمیز کردن تجهیزات ظریف  اولتراسونیک کلینر

  وسیله اي جهت ثبت نوار عضالنی  EMG  اي ام جی
  وسیله اي جهت ثبت نوار مغزي  EEG اي اي جی
  وسیله اي براي جراحی ها بیشتر در جراحی هاي ارتوپدي  ایر دریل

  وسیله اي براي اندازه گیري حجم ریه  باکسبادي 
  جابجایی بیماروسیله اي براي   برانکارد

  آندوسکوپ مسیر تنفسی براي مشاهده راههاي هوایی در مقاصد تشخیصی و درمانی  برونکوسکوپ
  آنالیزر گازهاي خونی  زبالد گا

  وسیله اي جهت گرم کردن تدریجی و یکنواخت به محلول ها  ماريبن 
  آنالیزر براي اندازه گیري غلظت بیلی رو بین  بیلی روبین متر

  استفاده می شود. DNAدر آزمایشگاه براي غلظت سنجی پروتئین و   بیوفوتومتر
  وسیله اي جهت اکسیژن سنجی  پالس اکسی متر

  دستگاهی در پاتولوژي  پرسسور اتوماتیک
  دستگاهی جهت اندازه گیري میدان بینایی  پریمتري
  وسیله اي جهت تنظیم و نمایش سرم تزریقی  پمپ سرم
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  میزان فلوي مایعات تزریق وریدي وسیله اي جهت تنظیم  پمپ سرنگ
وسیله اي که در جراحی قلب باز و بیماران دچار نارسایی تنفسی به عنوان جانشین گردش خون و تنفس   پمپ قلب

  به کار می رود.
  فتو کمو تراپی که در درمان بیماریهاي پوستی استفاده می شود.  تراپیپوآ 

  .در آزمایشگاه استفاده می گردد  PCRپی سی آر 
  تخت هاي بخش ویژه و مراقبت قلبی  ICU, CCU  تخت

  تختی که جهت احیا نوزاد به کار می رود.  نوزاد احیاتخت 
  تختی که در اتاق عمل جهت بیمار به کار می رود.  تخت اطاق عمل
  تختی که براي معاینات ژنیکولوژي طراحی شده اند.  تخت ژنیکولوژي

  وسیله اندازه گیري وزن  ترازو
  ترازویی که داراي صفحه دیجیتالی  می باشد.  دیجیتالترازوي 
  وسیله اي براي کشش در شکستگیهاي ارتوپدي  تراکشن

  یک روش تشخیصی جهت بررسی قطعی تنفس حین خواب (پلی سومنوگرافی)  تست خواب
  براي تشخیص مشکالت قلبی  استرس تست -تست ورزش

  کاهش فشار سطح وارد شده به بیمارتشک پر شده از هوا یا آب براي   مواج تشک
  وسیله اي براي اندازه گیري انحناي داخلی رویه قرنیه  توپوگرافی چشم
  آندوسکوپی براي عبور دادن سوزن بین دنده ها به درون حفره بدن جهت نمونه برداري و درمان  توراکسکوپ

  وسیله اي براي کمپرس کردن رگهاي خونی  تورنیکت
  در پاتولوژي براي برشهاي بافتی دستگاهی  تیشوپرسسور

  چراغ ما وراء بنفش  چراغ التراویولت
  چراغ اتاق عمل به منظور دیدن مناسب اجزا ریز و کم وضوح در قسمتهاي عمقی جراحی  چراغ سیالیتیک

  جراحیچراغ اتاق عمل پرتابل به منظور دیدن مناسب اجزا ریز و کم وضوح در قسمتهاي عمقی   چراغ سیالیتیک سیار
  نوعی آندوسکوپی، براي بررسی و نمونه برداري از اثنی عشر  دئودنوسکوپ
  معموال براي اندازه گیري چگالی استخوان استفاده می شود.  دانسیتومتري
  یک نوع از دریل که داراي یک موتور الکتریکی کوچک می باشد  دریل برقی

  در آزمایشگاه استفاده می شود.  دستگاه االیزا
  وسیله اندازه گیري فشار خون  فشار دستگاه
توانبخشی، که توسط ایجاد امواج با فرکانس باال قدرت نفوذ زیادي ایجاد می  –وسیله اي در فیزیوتراپی   دیاترمی

  کند.
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  دستگاه همو دیالیز به عنوان جانشین کلیه در بیماران با مشکالت حاد کلیوي به کار می رود.  دیالیز
  نوعی از دستگاههاي رادیوتراپی  عمقینیمه  رادیوتراپی
  انواع تصویر برداري هاي رادیوگرافیک  سفالومتريو  پانورکس رادیولوژي
  پرتابل رادیولوژي
  تک دندان رادیولوژي
  ساده رادیولوژي

  دستگاهی براي مخلوط کردن محلول داخل ظروف  روتاتور
  و پروتئین و پلیتهاي کلنی کاربرد دارد. RNA ،DNAجهت عکسبرداري از ژلهاي   ژل داکیومنت

  دستگاه براي خارج کردن ترشحات  ساکشن
  دستگاهی در آزمایشگاه  سانتریفیوژ
  دستگاهی در آزمایشگاه  بانک خون سانتریفیوژ

  نوعی از اندوسکوپی  در ارولوژي براي بیوپسی و تشخیص  ست رزکتوسکوپ
  ست جراحی باز جمجمه  ست کرانیوتومی

  نوعی تست آزمایشگاهی  سدیمان
وسیله اي که براي شکستن سنگهاي کلیه و مجاري ادراري در بیرون از اندام با استفاده از امواج عمل می   سنگ شکن برون اندامی

  کند.
  نوعی سنگ شکن  سنگ شکن درون اندامی

  سونوگرافی  سونوگرافی
  عروقینوعی اولتراسوند براي تشخیص مشکالت   رنگیداپلر  سونوگرافی

  وسیله اي براي شنیدن صداي قلب جنین  کید سونی
  نوعی از دستگاههاي تصویر برداري  اسکنسی تی 

  نوعی آندوسکوپ مجراي ادراري  سیستوسکوپ
  نوعی آندوسکوپ براي بررسی دستگاه گوارشی (کانال آنال، رکتوم و سیگموئید)  سیگموئیدوسکوپ

  شبیه ساز  سیمالتور
  براي اندوسکوپی سینوسوسیله اي   سینوسکوپ

ه براي بیماران سرطانی ، بصورت گسترده باست که براي پرتو درمانی بیرونی شتابدهنده خطی وسیله اي   شتاب دهنده خطی
  کار می رود

یا تست بدون استرس میزان ضربان قلب جنین، حرکات جنین و فعالیت هاي رحم در طول سه  NST در  NST فتال مونیتورینگ
  .بارداري براي تشخیص وجود یا عدم وجود دیسترس جنینی مورد بررسی قرار می گیردماهه سوم 
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  در درمان زردي نوزادان به کار می رود.  فتوتراپ
یک روش تصویربرداري توسط اشعه ي ایکس می باشد که به  (Fluoroscopy) لوروسکوپی (به التینف  )C-Arm( فلورسکوپی

 صورت زنده گرفته می شود

 مامیت از که است رادیولوژي دستگاه نوعی و بوده عمل اتاق ویژه دستگاه این است آرم سی  آننام دیگر 
 عمل، هنگام در تایم آن صورت به کیفیت بهترین با و شکل تریندقیق با ارولوژي و ارتوپدي هايعمل
  .نماید می تهیه) عکس(  گراف

براي اندازه گیري غلظت سدیم، لیتیم و پتاسیم خون  ،(flame photometer) ستگاه فلیم فتومترد  رفتو متفلیم 
  . و یا غلظت سدیم و پتاسیم ادرار طراحی شده است

  براي استریل کردن  فور
  دستگاه جهت عمل جراحی ویترکتومی  فیکو / ویترکتومی

  در درمان بیماریهاي پوستی UVBدستگاه جهت استفاده   NUVBکابین 
  در درمان بیماریهاي پوستی دستگاه فتوکمو تراپی  PUVAکابین 
  . راي سنجش میزان طبیعی دي اکسید کربن انتهاي بازدمی می باشد  گراف کاپنو

  نوعی رادیوتراپی که در آن از کبالت استفاده می شده است  تراپیکبالت 
امی سطح قدکـراتـومـتـر وسـیـلـه اي است که متخصصان چـشـم بـراي انـدازه گـیـري انـحنا و بازتاب   کراتومتر

  قرنیه از آن استفاده می کنند
   به منظور تست کارآیی لخته شدن خون  کواگلومتر

   رویت و بررسی قسمت انتهایی دستگاه گوارش به نام کولون یا روده بزرگ دستگاه  کولونوسکوپ
تا اثنی عشر (گاستروسکوپی یا آندوسکوپی معده روشی است که به وسیله آن، مستقیماً مري، معده،   گاستروسکوپ

  . قسمت میان) مشاهده میگردد و هر گونه ضایعه اي را پزشک مستقیماً و به دقت میبیند
    گاما کانتر
است که طی آن پزشکان ضایعات عمیق  (Radio surgery) گامانایف نوعی روش عمل مغز با اشعه  گامانایف

  . کنندمیمغزي را بدون نیاز به جراحی و باز کردن جمجمۀ بیمار، درمان 
  و لگن است صفاق حفره، شکم بینیدرون نوعی تکنیک براي  الپاروسکوپ

  جهت لوله گذاري در بیمار به کار می رود  الرنگوسکوپ فایبراپتیک
  المپهاي مادون قرمز که جهت فیزیوتراپی استفاده می گرزدد.  المپ اي .آر

ي آن ، توان، محور و مقدار منشور یک عدسی تعیین می شود و یکی از دستگاهی است که به وسیله  لنز ومتر
  عینک سازي استوسایل ضروري هر مؤسسه 

  به کار می رود جراحی چشمعموالً از آن در  لیزر اگزایمر
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  بیماریهاي پوستی استفاده می شود.در جوانسازي و   لیزر پوست
  در فیزیوتراپی استفاده می شود  لیزر توانبخشی

  در جراحی استفاده می شود  لیزر جراحی
  در چشم پزشکی استفاده می شود  آرگون-لیزر چشم پزشکی
  در چشم پزشکی استفاده می شود  یاگ لیزر-لیزر چشم پزشکی

  گردد.موجب هموستاز خون حین جراحی می   لیگاشور
  .شوداستفاده می عمل جراحی در هنگام بیهوشی جهت حفظ  ماشین بیهوشی

  در شستشو و گند زدایی لوازم جراحی استفاده می گردد.  ماشین شستشوي لوازم جراحی
سرطان  ، به خصوص تشخیصتصویربرداري پزشکی است که در علوم پرتونگاريی از روش  ماموگرافی

  کاربرد فراوان دارد زنان در پستان
  دستگاهی جهت کنترل عالیم حیاتی  مانیتور پرتابل فول پارامتر

  نشاندهنده سطح بیهوشی به صورت کمی می باشد  مانیتور عمق بیهوشی
  دستگاهی جهت کنترل عالیم حیاتی  مانیتور مرکزي

  براي مانیتورینگ سیستم عصبی در جراحی هاي مغز و اعصاب به کار می رود  مانیتور مغز واعصاب
  در جراحی به کار می رود.  موتور جراحی

  در اعمال ناباروري به کار می رود.  میکرواینجکشن
از تجهیزات متداول آزمایشگاهی است که براي چرخاندن نمونه هاي اندك مایع در سرعت هاي باال    میکروسانتریفیوژ

  . استفاده می شود
  در اعمال ناباروري به کار می رود.  IVF میکروسکوپ

  در آزمایشگاه استفاده می شود.  میکروسکوپ تخصصی آزمایشگاهی
  استفاده می شود.در جراحی   میکروسکوپ جراحی

  در آزمایشگاه استفاده می شود.  میکروسکوپ دو چشمی
  باشنداي براي رساندن دارو به قسمتهاي مختلف دستگاه تنفس از طریق استنشاق میوسیله نبوالیزر  نبوالیزر

  در آزمایشگاه براي شمارش سلولها استفاده می گردد.  هماتولوژي (سل کانتر)
  . مناسب است رطوبت أمین هواي مطبوع و سالم با دستیابی به دما ودستگاهی براي ت  هوا ساز

  براي کنترل ریتمهاي قلبی به کار می رود.  مونیتورینگهولتر 
  بیماریهاي زنان به کار می رود.در نمونه برداري و بررسی رحم در   هیستروسکوپ

دستگاه وارمر خون جهت گرم کردن کیسه خون و مایعات قبل از تزریق به بدن بیمار مورد استفاده قرار   وارمر خون
   می گیرد
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  .در بدو تولد نوزاد  وسیله ایست جهت تامین گرماي مکمل مورد نیاز  وارمر نوزاد
  یاستفاده در بخش سوختگقابل  وان مخصوص سوختگی   سوختگیوان 

دستگاهی است که کار تنفس را براي بیمارانی که به طور موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی    ونتیالتور پرتابل معمولی
   .دهدمی هستند انجام

که به طور موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند  نوزاداندستگاهی است که کار تنفس را براي   ونتیالتور نوزاد
   .دهدمی انجام

  جهت تخلیه زجاجیه به کار می رود.  ویترکتومی قدامی
  صندلی مخصوص جهت معاینات گوش و حلق و بینی  ENT یونیت

یونیت صندلی دندانپزشکی و 
  متعلقات

  صندلی مخصوص جهت معاینات دندانپزشکی

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



42 
 

  پزشکانپرسنل و 
  آیتم مربوط به پرسنل و پزشکان را انتخاب نمائید . ورودي اطالعات در منوي 

  

  
  :ورود اطالعات مربوط به پرسنل و پزشکان نحوه

  بخش یا واحد مربوطه را  انتخاب و بر روي دکمه  ثبت کلیک نمائید . 
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د اطالعات موردکمه اصالح را زده و سپس پرسنلی بود پرسنل مورد نظر را انتخاب کرده و مشخصات اگر نیاز به اصالح 

  .نظر را اصالح می کنیم 

  الزم به ذکر است در تکمیل اطالعات فرم فوق، تکمیل کلیه فیلدهاي اطالعاتی الزامی می باشد. وجه :ت
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  تعریف عبارات در فرم مشخصات:
  فرم، منطبق با اطالعات پرسنلی موجود در احکام کارگزینی تکمیل می شود.کلیه اطالعات شناسنامه اي  

  نام، نام خانوادگی، جنسیت، نام پدر، تاریخ تولد: بر اساس حکم کارگزینی تکمیل می گردد.

  شماره کارت: شماره کارت شناسایی پرسنلی کارکنان می باشد.

  کارت ملی پرسنل درج گردیده است.رقمی مختص به هر فرد می باشد که در  10کد ملی: شماره 

  کد استخدامی: شماره مستخدم پرسنل می باشد که در حکم کارگزینی ثبت شده است.

شماره بیمه: شماره بیمه اختصاصی هر پرسنل می باشد که در دفترچه بیمه پرسنل تحت عنوان کد شناسایی بیمه درج 

  گردیده است.

  به کار می باشد.نام بخش: نام بخشی که پرسنل در آن مشغول 

  شماره نظام : شماره نظام پزشکی، فیزیوتراپی و .... می باشد .

  وضعیت: 

  وضعیت فعال : پرسنل در بیمارستان مشغول به کار می باشد.

  وضعیت غیر فعال: پرسنل به هر دلیلی خارج از بیمارستان بوده و اشتغال به کار ندارد.

  طوالنی مدت،مأموریت به سازمان دیگر و...مثال: مأموریت آموزشی،  مرخصی استعالجی 

در صورت اتمام کار پرسنل در بیمارستان ( بازنشستگی،  پایان دوره طرح ، اخراج و....)  وضعیت غیر فعال را انتخاب  

  کرده، در قسمت توضیحات، موارد الزم را شرح دهید. 

 نوع استخدام:

–هیئت علمی  –ضریب کا  –قراردادي  –پیمانی  – اطالعات کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان اعم از رسمی ·

 طرحی و... می بایست در این فرم قرار گیرد.  –شرکتی 

 پزشکان متخصص ضریب کا در قسمت ضریب کا ثبت گردند. ·

 پرسنل مامور از سایر واحدها که در حال حاضر در بیمارستان شاغل هستند می بایست منظورگردد. ·
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بیمارستان بوده ولی در حال حاضر خارج از بیمارستان بصورت مامور می باشند باید پرسنلی که واجد پست در  ·

منظورگردد، اما در ذیل فرم بعنوان کاربر غیر فعال تنظیم می شود  مشخصات این پرسنل پس از پایان ماموریت 

 .و شروع به کار مجدد در سیستم بعنوان کاربر فعال ثبت می شود

  

  تجهیزات پزشکی سرمایه اي

  آیتم مربوط به تجهیزات پزشکی سرمایه اي را انتخاب نمائید . ورود اطالعاتدر منوي 

  
براي ورود اطالعات جدید تجهیزات پزشکی سرمایه اي بر روي دکمه ثبت کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمائید. 

  مشخصات مطابق با مشخصات در تجهیزات پزشکی سرمایه اي تکمیل می گردد.
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براي اصالح اطالعات مربوط به تجهیزات پزشکی سرمایه اي تجهیزات مورد نظر را انتخاب و بر روي دکمه اصالح کلیک 
  نمائید .
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جهت ورود اطالعات آمار فعالیت تجهیزات پزشکی سرمایه اي دستگاه مورد نظر را انتخاب و آیتم آمار فعالیت را انتخاب 
  نمائید . 

ایش داده می شود که در آن اطالعات مربوط به آمار فعالیت دستگاه را به تفکیک ماه و تعداد صفحه اي به شکل زیر نم
  بیمار وارد و سپس دکمه اعمال تغییرات را انتخاب نمائید . 
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 گزارشات سامانه آواب
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  گزارشات

  در سامانه نمایش داده شده است:منوي گزارشات به صورت زیر 

  
بخشهاي  زیر می باشد که به تدریج تکمیل گردیده و راهنماي آن در سامانه بار گذاري می  گزارشات شاملقسمت 
  گردد.:

  گزارشات وضعیت موجود-

  گزارشات شاخصها -

  گزارشات تلفیقی -

  گزارشات داشبوردي -

  گزارش ساز -

  
  ) دیگري باز می گردد. tabبا انتخاب هر آیتم، گزارشات مرتبط با آن در صفحه (
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  گزارشات وضعیت موجود
  صفحه جدیدي به صورت زیر باز می شود:، "گزارشات  وضعیت موجود "با انتخاب آیتم 

  
واب امکان پذیر است. گزارشگیري از تمامی قسمتهاي ورودي اطالعات در سامانه آ ،در گزارشات وضعیت موجود

آبشاري لحاظ شده و منوها و زیر منوهاي گزارشات قابل مشاهده ، آیتمهاي گزارشگیري به صورت در این قسمت
  هستند.

  اطالعات شناسنامه اي بیمارستان

  
و  "مشخصات بیمارستانها"دو قسمت  از  گیري، گزارش "اطالعات شناسنامه اي بیمارستان"با کلیک بر آیتم 

  امکان پذیر است. "جزئیات اطالعات بیمارستانها"
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ردیده به مجموعه اضافه گدر پلت فرم جدید سامانه،  "جزئیات اطالعات بیمارستانها"قابلیت گزارشگیري از قسمت  
  است.

  مشخصات بیمارستانها:
 گزارش، در این نمونه صفحه گزارشگیري به صورت زیر نمایش داده می شود. "مشخصات بیمارستانها"با کلیک بر 

بر اساس نوع گروه بندي  و آیتمهاي تعیین شده قابل گزارشگیري  تعداد پرسنل،تعداد بیمارستانها، تعداد تخت و 
  می باشد.

  
  :آیتمهاتوضیح 

 نوع واحد ارائه خدمت: -

زیر باز می گردد که شامل انواع واحد هاي ارائه خدمت  يبا کلیک بر آیتم نوع واحد ارائه خدمت، کمبو
. می باشد که در صورتی شامل درمانی، آموزشی درمانی، آموزشی درمانی پژوهشی، کلیه بیمارستانها و ..

تخاب را از کمبو ان "کلیه بیمارستانها"انتخاب کلیه بیمارستانهاي تحت پوشش باشد، آیتم که هدف ما، 
  می نماییم.
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 گروه بندي گزارش : -

، "گروه بندي گزارش"با کلیک بر آیتم 
ردد که شامل انواع کمبوي زیر باز می گ
  زیر می باشد: گروه بندي هاي

ع، ان متبواستان، دانشگاه/دانشکده، شهرستان، سازم 
نوع واحد ارائه خدمت، بیمارستان، اعتبار بخشی و 

  وضعیت فعالیت

  

کلیه استانها و  استان، شهرستان و دانشگاه: -
دانشگاهها و شهرستانهایی که داراي مرکز 

  قابل انتخاب می باشد.و در کمبو آمده است  بر اساس آخرین تقسیمات کشوري درمانی می باشند،
 سازمان متبوع: -

سازمان تحت پوشش به سازمانی که بیمارستان وابسته به آن است و تامین منابع مالی و انسانی بیمارستان 
درصد بودجه بیمارستان را تامین می نماید. مثال: بانک  51ه دارد، گفته می شود. این سازمان را برعهد

 ها، کمیته امداد، آموزش و پرورش و.... 

 بیمارستان:  -

  کلیه بیمارستانهاي فعال ثبت شده در سامانه از این کمبو باکس قابل انتخاب می باشد.
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 درجه اعتبار بخشی: -

 یرستانهایکلیه بیماانتخاب  مثال  می باشد.ی از کمبو باکس قابل انتخاب اعتبار بخشبر اساس درجه آخرین 
  اعتبار بخشی را کسب نموده اند. 1که درجه 

 وضعیت فعالیت: -

  انتخاب گردد. آیتم فعال  حتماً باید مالك گزارش گیري بیمارستان هاي فعال بوده و 
 نوع تخصص :  -

  تعیین می شود. ،یا تخصصی استبر اساس پروانه بیمارستان که عمومی 
 تعداد تخت: -

ا بکه مورد نظر در گزارشگیري می باشد، تعداد را وارد می نماییم. بر اساس تعداد تخت بیمارستانی 
تخاب مثال جهت ان بیمارستانها با تعداد تخت مشخص شده قابل گزارشگیري می باشد.انتخاب این آیتم، 

را در باکس دوم قرار می  500را در باکس اول و عدد  100تختخوابی، عدد  500تا  100بیمارستانهاي 
  دهیم.

  

  تعداد پرسنل : -
ا ب بر اساس تعداد پرسنل بیمارستان که مورد نظر در گزارشگیري می باشد، تعداد را وارد می نماییم.

  د.نبا تعداد پرسنل مشخص شده قابل گزارشگیري می باش يبیمارستانهاانتخاب این آیتم، 
 شرح گزارش:

جهت گزارشگیري انتخاب گردیده است، در باکس نشان داده خالصه اي از آیتمهایی که توسط کاربر 
  .می شود
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  :از مشخصات بیمارستانها نمونه گزارش
  تبوع سازمان م در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفکیک شهرستان: تختخوابی 100زیر  يلیست بیمارستانها
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  گزارش:

  
   



56 
 

  بیمارستانیبخشهاي 
 نمایش داده می "آمار فعالیت بخشها"و  "مشخصات بخشها"، دو آیتم "بخشهاي بیمارستانی"با انتخاب آیتم 

  شود.

  
  بخشها: مشخصات

در  تختهاي فعالتعداد  گزارش، در این داده می شود.صفحه گزارشگیري نمایش  "مشخصات بخشها"با کلیک بر 
  بر اساس نوع گروه بندي  و آیتمهاي تعیین شده قابل گزارشگیري می باشد. ،هر بخش بیمارستانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  توجه:

بخشهاي تعریف شده در سامانه بر اساس رشته هاي تخصصی و فوق تخصصی فعال در بیمارستان تعریف گردیده است. 
تعداد بخش، تعداد بخشهاي موجود در بیمارستان نمی باشد. ممکن است جهت رشته تخصصی یا فوق یعنی لزوما 

تخت فعال تعریف شده باشد و در گزارش به عنوان بخش محسوب گردیده است. با توجه به هدف  1تخصصی فقط 
امانه بر خصصی در ساصلی سامانه آواب، که سطح بندي و تخصیص منابع می باشد، تعداد تختهاي تخصصی و فوق ت

 اساس وضعیت موجود در بیمارستان و بر اساس رشته هاي تخصصی و فوق تخصصی ثبت می گردد.
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  :، آیتمهاي زیر نمایش داده می شود "مشخصات بخشها"با انتخاب 

  
  نوع بخش:

سامانه آواب شامل ، کمبو زیر باز می شود که بر اساس دسته بندي بخشها در "نوع بخش"با کلیک بر آیتم 
انی واحدهاي پشتیب"و  "بخشهاي درمانگاهی "، "بخشهاي پاراکلینیکی "، "بخش ستاره دار"، "بخشهاي بستري"

بر اساس عنوان بخشی که مد نظر است، نوع بخش تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر به  می باشد. "بیمارستان
امکان انتخاب همزمان  انتخاب میگردد. "بخش ستاره دار"بخش نیاز دارید، نوع  "اورژانس سرپایی"اطالعات بخش 

  بخشها نیز وجود دارد.
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  عنوان بخش:

ثال م. نمایش داده می شودبا انتخاب نوع بخش، در قسمت عنوان بخش، بخشهاي مرتبط به نوع بخش در کمبو، 
وان عن"در کمبوي آیتم انتخاب گردد، عناوین بخشهاي بستري  "بخشهاي بستري" ،"نوع بخش"اگر در آیتم 

  امکان انتخاب همزمان بخشها نیز وجود دارد. قابل انتخاب نمودن می باشد. "بخش

  
  بقیه آیتمهاي موجود در گزارش مانند گزارش مشخصات بیمارستانها می باشد و در قسمت اول توضیح داده شد.

  امکانپذیر است. هم در گروه بندي گزارش، گروه بندي به تفکیک عنوان بخش
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  نمونه گزارش:

ستان در  او تعداد تختهاي عفونی وابسته به وزارت بهداشت  و مجهز به بخش تخصصی عفونی لیست بیمارستانهاي
  شهرستان دانشگاه/ دانشکده، به تفکیک  سیستان و بلوچستان

  
  گزارش:
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  آمار فعالیت بخشها:

در هر بخش  بر اساس رشته تخصصی و فوق و تخت روز اشغالی بیماران در این گزارش، تعداد بیماران بستري 
  ، آیتمهاي زیر نمایش داده می شود:"آمار فعالیت بخشها"تخصصی در هر ماه قابل دستیابی است. با انتخاب 

  

  

 آمار فعالیت"آیتمهاي گزارش 
مانند مشخصات  "بخشها
شها می باشد. آیتم ماه و بخ

 انتخاب کردن سال نیز قابل
امکان انتخاب  می باشد.

 همزمان بخشها نیز وجود دارد.
در گروه بندي گزارش، گروه 
بندي به تفکیک عنوان بخش 

  امکانپذیر است.
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  نمونه گزارش:

  :به تفکیک سازمان متبوع 1397سوختگی در دي ماه سال با علت تعداد بیماران بستري 

  سوختگی مد نظر قرار گیرد ICUدر این گزارش باید هم بیماران بستري در بخش سوختگی و هم 

  گزارش:
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  بیمارستانپرسنل 
ه می نمایش داد "مشخصات پرسنلی"و  "آمار وضعیت پرسنلی"، دو آیتم "پرسنل بیمارستان"با انتخاب آیتم 

  شود.

  
  آمار وضعیت پرسنلی:

ن، رشته هاي شغلی، بیمارستان، شهرستانوع رابطه استخدامی، از این گزارش، تعداد پرسنل فعال شاغل به تفکیک 
  استان، دانشگاه/ دانشکده قابل استخراج می باشد.

  رسنلی، صفحه زیر نمایان می گردد:بعد از انتخاب آمار وضعیت پ
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  : "آمار وضعیت پرسنلی"گزارش آیتمهاي 

  

  رشته شغلی:

ل قابرشته یا رشته هاي شغلی مورد نظر را به طور همزمان با انتخاب این آیتم کمبو زیر نمایش داده می شود. 
   انتخاب می باشد.

  
  

  وضعیت پرسنل:

  پرسنل فعال و غیر فعال قابل انتخاب نمودن می باشد. ،در کمبو باکس

در آیتم گروه بندي گزارش، عالوه بر مواردي که در گزارشات قبلی شرح داده شد، گروه بندي به تفکیک رشته 
  قابل انتخاب می باشد. نیز عنوان بخشدر این گزارش، شغلی نیز موجود است. 
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 نمونه گزارش:

  ستانشهربه تفکیک  بوشهر پزشکیتعداد پرسنل با رشته شغلی اتاق عمل شاغل در بیمارستانهاي دانشگاه علوم 

  

 

 

 

 

 

 گزارش:
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  :مشخصات پرسنلی
از این گزارش، اطالعات پرسنلی به تفکیک استان، شهرستان، دانشگاه، سازمان متبوع، عنوان بخش و رشته 

  در این گزارش سال اطالعاتی نیز قابل انتخاب نمودن می باشد. قابل استخراج است.  شغلی

  ، صفحه گزارش به صورت زیر نمایش داده می شود:"پرسنلیمشخصات "بعد از انتخاب 
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  :"مشخصات پرسنلی"گزارش آیتمهاي 

  اطالعات پرسنلی:

  
  

با انتخاب آیتم اطالعات پرسنلی، کمبو باکس باال باز می شود که شامل نام، نام خانوادگی، جنسیت و ... می 
   نمود.باشد. می توان به صورت همزمان چندین آیتم را انتخاب 

در آیتمهاي بعدي به ترتیب می توان برخی از موارد اطالعات پرسنلی را انتخاب نمود. مثال در جنسیت می توان 
  زن یا مرد را مشخص کرد. 

  نوع استخدام: 

با انتخاب آیتم نوع استخدام کمبو زیر باز می شود که شامل آموز شیار، استاد، دانشیار و ... می باشد . انتخاب 
  آیتم به صورت همزمان نیز امکان پذیر است:چند 
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   مدرك تحصیلی:

  با انتخاب آیتم مدرك تحصیلی، مدرك تحصیلی قابل انتخاب می باشد:

  
  نوع بیمه:

  با انتخاب نوع بیمه، انواع بیمه ها قابل انتخاب می باشد.
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  رشته شغلی:

   انتخاب چند رشته به صورت همزمان نیز ممکن است. با انتخاب رشته شغلی، نوع رشته قابل انتخاب می باشد.

  

  

  

  

  

  

  

متبوع، سال اطالعاتی  آیتمهاي بعدي مانند گروه بندي گزارش، استان، دانشکده/ دانشگاه، شهرستان، سازمان
  مثل سایر گزارشها می باشد. 
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  نمونه گزارش:

  بیمارستانهاي دانشگاه گیالن:در لیست مشخصات فوق تخصصین رشته داخلی نفرولوژي (کلیه) مستقر 
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  گزارش:
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  آمار تجهیزات پزشکی:
از این گزارش، آمار تعداد 
دستگاههاي تجهیزات 
پزشکی، به تفکیک استان، 
 مانشهرستان، دانشگاه، ساز

متبوع، عنوان بخش و نوع 
قابل استخراج تجهیزات 

امکانات انتخاب  است.
چندین دستگاه به صورت 

  وجود دارد.همزمان 

  

  

  

  
  "آمار تجهیزات پزشکی"گزارش آیتمهاي 

  تجهیزات پزشکی:

  ، در کمبو باکس نوع دستگاه قابل انتخاب نمودن است."تجهیزات پزشکی"با انتخاب آیتم 

  

  بقیه موارد مانند سایر گزارشات می باشد.
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  نمونه گزارش:

  به تفکیک بیمارستان دانشگاه الرستانتعداد دستگاه ونتیالتور موجود در بیمارستانهاي دانشگاهی 

  
  گزارش:
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  :تجهیزات پزشکی مشخصات 
مشخصات دستگاه ها قابل استخراج می باشد. مشخصات دستگاه شامل نوع دستگاه، عنوان از این گزارش،  

   دستگاه، نام مدل، سال تولید، کیفیت عملکرد و ... قابل استخراج است.

  
  "تجهیزات پزشکیمشخصات "گزارش آیتمهاي 

  اطالعات تجهیزات پزشکی:

کمبوي زیر باز می شود که شامل نوع دستگاه، عنوان دستگاه، نام  "اطالعات تجهیزات پزشکی"با انتخاب آیتم 
مدل، شماره سریال، شماره اموال، کشور تولید 

موارد موجود در کمبو نیز  و ... می باشد. کننده
  به صورت همزمان قابل انتخاب می باشد.
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  کیفیت عملکرد:

  با انتخاب این آیتم، کمبوي زیر باز می شود که کیفیت عملکرد دستگاه قابل انتخاب می باشد.

  

 

 

 

 

 

 

  تجهیزات پزشکی:

نوع دستگاه، از داخل کمبو باکس قابل 
  است. انتخاب 

گروه بندي گزارش، استان، بقیه آیتمها مانند 
  .گزارشها ستو ... مانند سایر  دانشگاه

 

 

  :نمونه گزارش

گزارش کشور تولید کننده دستگاههاي 
ونتیالتور با عملکرد مطلوب در بیمارستانهاي 

  وابسته به وزارت بهداشت
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  گزارش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تجهیزات سرمایه اي پزشکی  آمار
از این گزارش، آمار تعداد دستگاههاي تجهیزات سرمایه اي پزشکی، به تفکیک استان، شهرستان، دانشگاه، 

  قابل استخراج است. نوع تجهیزات سرمایه اي سازمان متبوع، عنوان بخش و 
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  "آمار تجهیزات سرمایه اي پزشکی"گزارش آیتمهاي 

  :پزشکی سرمایه ايتجهیزات  

  داخل کمبو قابل انتخاب است: دستگاه ازنوع 

  
  بقیه آیتمها مانند سایر گزارشات می باشد.

  نمونه گزارش:

مستقر در بیمارستانها  MRIتعداد دستگاه 
 به تفکیک سازمان متبوع
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 گزارش:

 

تعداد بیمار پذیرش شده و متوسط پذیرش این گزارش، قابل استناد نمی باشد. فعالیت دستگاهها از بخش 
  پاراکلینیک قابل استخراج است.
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  :تجهیزات سرمایه اي پزشکی  مشخصات
از این گزارش، مشخصات دستگاه ها قابل استخراج می باشد. مشخصات دستگاه شامل نوع دستگاه، عنوان 

  دستگاه، نام مدل، سال تولید، کیفیت عملکرد و ... قابل استخراج است. 
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  "تجهیزات سرمایه اي پزشکیمشخصات "گزارش آیتمهاي 

  پزشکی: سرمایه اي اطالعات تجهیزات

کمبوي زیر باز می شود که شامل نوع دستگاه، عنوان  "پزشکی سرمایه اي اطالعات تجهیزات"با انتخاب آیتم 
 به صورت می باشد. موارد موجود در کمبودستگاه، نام مدل، شماره سریال، شماره اموال، کشور تولید کننده و ... 

  . همزمان قابل انتخاب می باشد

  
  کیفیت عملکرد:

  با انتخاب این آیتم، کمبوي زیر باز می شود که کیفیت عملکرد دستگاه قابل انتخاب می باشد.
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  پزشکی:سرمایه اي تجهیزات 

  نوع دستگاه، از داخل کمبو باکس قابل انتخاب است. 

  و ... مانند سایر گزارشها ست.بقیه آیتمها مانند گروه بندي گزارش، استان، دانشگاه 

  نمونه گزارش:

  دانشگاه گیالنوابسته به تاریخ بهره برداري دستگاههاي آنژیوگرافی مستقر در بیمارستانهاي 

  
 گزارش:
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  گزارشات شاخصها:
  زیر نمایش داده می شود: مواردبا کلیک بر گزارشات شاخصها، 

  
  گزارشات شاخصها شامل:

 شاخصهاي عملکردي -1

 شاخصهاي دسترسی به منابع -2
 شاخص هاي پایش -3
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 :شاخصهاي عملکردي

  با کلیک بر شاخصهاي عملکردي، صفحه زیر نمایش داده می شود:
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  متوسط اقامت بیمار:

، نشان می میانگین تعداد روزهایی که بیماران در طی یک دوره زمانی در بیمارستان اقامت دارنداین شاخص، 
) بیمارستان می باشد. در شرایط یکسان، efficiencyمعموال به عنوان شاخصی جهت نشان دادن بهره وري ( .دهد

مدت اقامت کوتاهتر، هزینه بستري به ازاء هر ترخیص را کاهش می دهد و باعث شیفت مراقبت از خدمات بستري 
، کلیه بخشهاي بستري مثل  به سایر خدمات با هزینه کمتر می شود. در محاسبه شاخص کشوري در ایران

 و روانپزشکی، سوختگی لحاظ گردیده است. این شاخص به تفکیک بخشهاي بستري قابل محاسبه می باشد
  .منعکس کننده تصمیم پزشک نیز می باشد

  فرمول شاخص:

تخت روز اشغالی در یک دوره زمانی معین  
عداد بیماران بستري شده در همان دوره زمانیت     

  ، گزارش زیر باز می شود:"متوسط اقامت بیمار"آیتم با انتخاب 

 

  



84 
 

  :"متوسط اقامت"گزارش آیتمهاي 

  نوع بخش:

فقط کمبوي  "نوع بخش"چون شاخصهاي عملکردي فقط جهت بخشهاي بستري قابل محاسبه است در آیتم 
  انتخاب شود. "بخشهاي بستري"حتما باید آیتم بخشهاي بستري آمده است. 

  عنوان بخش:

 بقیه آیتمها مانند بخش مورد نظر را از عناوین بخشهاي بستري موجود در سامانه آواب انتخاب می نماییم.عنوان 
  سایر گزارشها می باشد. در این گزارش سال آماري نیز قابل انتخاب نمودن می باشد.

  نمونه گزارش:

  1396در سال  متوسط اقامت بیمار در بخش جراحی اعصاب به تفکیک سازمان متبوع
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 گزارش:
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 :بیمار پذیري

این شاخص، جهت برنامه  بیمار پذیري شامل تعداد بیمار بستري شده به ازاء هزار نفر جمعیت منطقه می باشد.
ریزي نوع خدمات تخصصی  و برنامه ریزي جهت توزیع تخت و نیروي متخصص بر اساس انواع بیماران پذیرش 

 شده در بخشهاي بیمارستانی استفاده می گردد.

  :شاخص فرمول

بیماران  بستري  در یک منطقه در یک دوره زمانی معین تعداد
منطقه در همان دوره زمانی جمعیت

 × ���� 

   با کلیک بر آیتم بیمار پذیري، گزارش زیر نمایش داده می شود.
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  "بیمار پذیري"گزارش آیتمهاي 

  نوع بخش: 

  این  شاخص نیز مانند شاخصهاي متوسط اقامت و بیمار به تخت فقط از بخش بستري قابل گزارشگیري می باشد

  
  عنوان بخش:

ي عنوان بخشهاي مرتبط باز می شود. مثال اگر بخش بستري را براساس نوع بخشی که انتخاب کردیم، کمبو
  باز می شود که عنوان بخش قابل انتخاب است.انتخاب نمودیم، کمبوي مرتبط با بخشهاي بستري 

 گروه بندي گزارش:

 

به علت دخیل بودن  به صورت همزمان وجود ندارد.در این گزارش امکان همزمان چند ایتم در کمبو باکس 
در محاسبه این شاخص و مشخص نبودن و پراکندگی جمعیت تحت پوشش بیمارستان، امکان محاسبه جمعیت 

  بیمار پذیري در سطح بیمارستانی وجود ندارد.

  .آیتمهاي گزارش گیري مثل متوسط اقامت می باشد بقیه

  نمونه گزارش:
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  96در سال  بیمار پذیري در بخش عفونی در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان

  
  گزارش:
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 اشغال تخت:

که در طی یک دوره  زمانی معین در اشغال فعال مرتبط با تختهاي بستري  روز هاي تختاین شاخص، میزان 
) و عملکردي بیمارستان می باشد. از Efficiencyاز شاخصهاي بهره وري ( ، را نشان می دهد.بیماران بوده است

این شاخص جهت تفسیر منابع ارائه خدمت نیز استفاده می گردد و راهنمایی جهت برنامه ریزي و مدیریت تختهاي 
کمبود تخت یا طول مدت داللت بر ممکن است   85، درصد اشغال باالي خبر گانبیمارستان می باشد. طبق نظر 

باید به شاخص متوسط اقامت بیمار توجه نمود. چنانچه متوسط  85ضریب اشغال باالي اقامت باالي بیمار دارد. در 
اقامت بیمار در محدوده نرمال کشوري باشد، مطرح کننده کمبود تخت بیمارستانی می باشد. ضریب اشغال زیر 

صیص قا کیفیت، تخدرصد نیز معموال داللت بر عملکرد پایین بیمارستان دارد و نیاز به برنامه ریزي جهت ارت 50
  منابع و یا تغییر کاربري بیمارستان مطرح می باشد.

  فرمول شاخص:

تخت روز اشغالی در یک دوره زمانی معین  
×   تخت روز کل در همان دوره زمانی ��� 

  گزارش زیر نمایش داده می شود: "اشغال تخت"با انتخاب آیتم 
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  "اشغال تخت"گزارش آیتمهاي 

  نوع بخش: 

  شاخص نیز مانند شاخصهاي متوسط اقامت و بیمار به تخت فقط از بخش بستري قابل گزارشگیري می باشداین  

  عنوان بخش:

براساس نوع بخشی که انتخاب کردیم، کمبوي عنوان بخشهاي مرتبط باز می شود. مثال اگر بخش بستري را 
  بخش قابل انتخاب است.انتخاب نمودیم، کمبوي مرتبط با بخشهاي بستري باز می شود که عنوان 

 گروه بندي گزارش:

ت انتخاب قابلی بر اساس استان، دانشگاه، شهرستان، بیمارستان، سازمان متبوع و نوع بخش قابل انتخاب می باشد.
  همزمان چند آیتم به صورت همزمان نیز وجود دارد.

  بقیه آیتمها مانند سایر گزارشها می باشد.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



91 
 

  نمونه گزارش:

فکیک به ت اشغال تخت در بیمارستانهاي دانشگاهی (وابسته به وزارت بهداشت) تحت پوشش دانشگاه نیشابورضریب 
  96بیمارستان در سال 

 

  گزارش:

 

  
  



92 
 

  بیمار به تخت (گردش تخت):

به عبارت دیگر، گردش تخت معادل تعداد  این شاخص، تعداد بیمار به ازاء یک تخت بیمارستانی را نشان می دهد.
   که تغییر در اشغال یک تخت در یک دوره زمانی معین داریم. است دفعاتی

خدمات بیمارستانی و بهره برداري  هاین شاخص، اشغال و خالی بودن تختهاي بیمارستانی را نشان می دهد. توسع
 تنهایی هب شاخص این از تخت بیمارستانی با استفاده از این شاخص در ترکیب با سایر شاخصها مشخص می گردد.

و درصد اشغال تخت  بیمارمثل متوسط اقامت  دیگر شاخصهاي با همراه باید و باشد نمی مطلق ارزش یک داراي
 و انزن بخشهايدارند (مثل  کوتاهترياقامت  بیمارانیا بخشهایی که  بیمارستانهامعموال در  ولیشود  سنجیده
آن  . میزاندارند بیشتريمدت اقامت  بیمارانهایی است که  بیمارستان) میزان چرخه اشغال تخت باالتر از زایمان

بار پر و خالی  40تا  30 بینمی باشد یعنی در طول یکسال هر تخت  40تا  30 بین یافتهتوسعه  کشورهايدر 
  میباشد.روز  10تا  7 بینمتوسط طول اقامت نیز  کشورهاالبته در این  میشود، 

  فرمول شاخص:

بیمار بستري در یک دوره زمانی معین تعداد
تخت فعال بیمارستانی در همان دوره زمانی

 

  گزارش زیر نمایش داده می شود: "بیمار به تخت"با انتخاب آیتم 
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  "بیمار به تخت"گزارش آیتمهاي 

  نوع بخش:

  فقط از بخش بستري قابل گزارشگیري می باشدپذیري این  شاخص نیز مانند شاخصهاي متوسط اقامت و بیمار 

  عنوان بخش:

عنوان بخش مورد نظر را از عناوین بخشهاي بستري موجود در سامانه آواب انتخاب می نماییم. بقیه آیتمها مانند 
  این گزارش سال آماري نیز قابل انتخاب نمودن می باشد.سایر گزارشها می باشد. در 

 گروه بندي گزارش:

بر اساس استان، دانشگاه، شهرستان، بیمارستان، سازمان متبوع و نوع بخش قابل انتخاب می باشد. قابلیت انتخاب 
  همزمان چند آیتم به صورت همزمان نیز وجود دارد.

  بقیه آیتمها مانند سایر گزارشها می باشد.

  نمونه گزارش: 

  1396دانشگاه گیالن به تفکیک بیمارستان در سال خص بیمار به تخت در بیمارستانهاي دانشگاهی محاسبه شا
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  گزارش:

 

  

سایر آیتمهاي گزارشات در حال حاضر فعال نگردیده است و به محض فعال شدن، راهنماي آن در سامانه بار 
  گذاري می گردد.

 


