
 
 

 واحد آمار بيمارستاني •
 

 مسئول واحد سركارخانم مريم طالقاني
 :شرح وظايف كارشناس آمار

 .ساعت گذشته ۲۴ جمع آوري آمار روزانه ،هرروز صبح از طريق فرمهاي گردآوري آمار -١
 .خيص بصورت روزانه وارائه آن به مديريت ورياست بيمارستان جمع آوري آمارهاي اطاق عمل ،كلينيك ،دياليز،اورژانس بستري وتر-۲
ت دارو وغذا،بهداشـت غرب،مـديريت                      -۳ ت بهداشـتي ،معاوـن شگاه ،معاوـن ارسال گزارش از آمار جمع آوري شده به معاونت درمـان ،داـن

 .....درمان،حراست دانشگاه،
ماهانه وساالنه برحسب موضوعات خاص به نحوي كـه اطالعـات   - دارابودن يك سيستم بايگاني صحيح از سوابق آماري به صورت روزانه  -۴

 .مورد نياز در اسرع وقت مورد دسترسي قرارگيرد
 . رسم جداول ونمودارهاي گوناگون آماري بااستفاده از اطالعات بدست آمده-۵
 . جمع آوري آمار عملكرد كليه واحدها جهت ارائه وارزيابي ،به مديريت محترم بيمارستان-۶
 .ه فرم هاي گرد آوري آمار ازقسمت هاي مختلف بيمارستان تهي-۷
 .تهيه آمار كلينيكي وپاراكلينيكي وبستري ماهانه ،سه ماهه،شش ماهه وساالنه-۸
 . صحت آمارهاي دريافتي از بخشهاي مختلف توسط مسئول آماربصورت روزانه كنترل گردد-۹
 .زماني مورد درخواست  تهيه آماركلينيكي وبستري بصورت مقايسه اي درمقاطع -۱۰
ه (به تفكيك بخـشهاوكل بيمارسـتان   ...ميانگين اشغال تخت و–تخت روز - تهيه شاخص هاي آماري ازقبيل درصد اشغال تخت      -۱۱ ماهاـن

 )ساالنه
 . ارائه گزارشات آماري حاصل از تحليل نتايج بدست آمده از اطالعات-۱۲
عمل ،عملكرد بخشها وبيماران بستري وسرپايي ارسـال آن بـه واحـد آمـار ومـدارك       جمع آوري و تكميل فرم ماهيانه آمار شامل اطاق       -۱۳

 . پزشكي معاونت درمان  دانشگاه
 . تهيه شاخصه ونمودار هاي مربوط به حاكميت باليني براي بخش اورژانس -۱۴
 .   تهيه نمودارهاي نظر سنجي از واحدهاي مختلف در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع-۱۵

                                                                              
 .انجام ساير امور محوله كه درحيطه شرح وظايف اداره مدارك پزشكي مي باشدواز سوي مسئول مربوطه ابالغ مي شود-۱۶

 
 واحد كد گذاري بيماريها •
 

 مسئول واحد سركار خانم رقيه بدرخاني
 :اري بيماريهاشرح وظايف مسئول كد گذ

 
 .،جهت كددهي اصولي وعمل جراحي مطالعه دقيق پرونده بيماران ،بخصوص اوراق پذيرش،خالصه پرونده وشرح حال-۱
 . جهت كد گذاري بيماريها وكدگذاري اقدامات جراحي و علل خارجيICD استفاده از كتب كد -۲
 .علل مرگ وميروغيره مي شود–مورفولوژي –علل خارجي –ت اقداما– قيد كليه كدهاي الزمه يك پرونده كه شامل كد بيماري -۳
اختصارات ،ديكشنري ،اصطالحات وكتب كليات پزشكي ،بايدكد صحيح را اسـتخراج           : كدگذاردرصورت نياز به كتابهاي كمكي مانند      -۴

 .نمايد
 . كدگذار،كد داده شده ازقسمت الفبايي رابا قسمت شماره اي بايد چك نمايد-۵



است باتوجه به نياز هاي آماري ،تحقيقي وپژوهشي ،درارائه آمار با واحد آمار وبايگاني مدارك پزشكي همكاري الزم                 كدگذار موظف    -۶
 .رابنمايد

 
 

 .پرونده رامي تواند كد دهي نمايد۳۰ كدگذار به طور متوسط روزانه -۷
 . از پيگيري كد گذاري نمايدجهت كددادن،پس ) LoSE SHEET( كدگذار بايستي پرونده هايي كه جواب تاخيري دارند -۸
به مـسئول   " درزمان مطالعه پرونده باليني ،كدگذار درصورت مشاهده اشكاالت كمي وكيفي ازسوي مستند سازان ،بايد مورد را كتبا                 -۹

 .واحد اطالع دهد
 . كدگذار موظف است درخصوص گزارش موارد عفونت با مسئول كنترل عفونت بيمارستان همكاري نمايد-۱۰
 .جام ساير امور محوله كه توسط مسئول واحد، و درحيطه شرح وظايف دپارتمان مدارك پزشكي مي باشد ان-۱۱
 . تسلط كامل به كار با كامپيوتر وبرنامه كدگذاري راياوران -۱۲
 .بايد رسيدگي شود) كد بيماري ( پاسخگويي به نامه هايي كه از روي تشخيص بيماري -۱۳

 

  : آمار مراجعین به بیمارستان*
 

 ۱۸۰ه درمانگاههـا وحـدود   نفر ب۵۰۰الي ۴۵۰تخت فعال مي باشد وروزانه حدود     ۱۱۷تخت ثابت و  ۲۰۰ اين بيمارستان داراي    
 نفر در شـبانه  ۲۵ الي ۲۰ ساعته مراجعه وحدود ۲۴)اورژانس عمومي ،سوختگي ومسموميتها( نفر به بخش اورژانس   ۲۰۰الي

 .روز در بخشها بستري ومرخص مي شوند
 

  :بیمه هاي طرف قرارداد*
 تامين اجتماعي-1
 )شار ساير اق– روستايي – ايرانيان –كارمندي ( خدمات درماني – ۲
 كميته امداد-۳
  شهرداري – ۴
  نيرو هاي مسلح – ۵
  بيمه سينا– ۶
 ايران خودرو ديزل-۷
 
 

 


