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 های کلیدی عملکرد بخش اورژانس: یک مطالعه مروریشاخص

 

 ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1افشارمهناز مایل

 ، متخصص قلب2فریدون نوحی

 ، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 3* لیال ریاحی

 ، دکترای اقتصاد سالمت 4روانانیسه نیک

 

 خالصه

 .های کلیدی عملکرد در بخش اورژانس انجام شداین مطالعه با هدف بررسی و معرفی شاخصهدف. 

شناختی و تغییر شیوه زندگی با محیط       های مختلف مانند تغییر سریع فناوری، تغییر عوامل جمعیت        های مراقبت سالمتی با پدیده    سازمانزمینه.  

ترین صنایع در جهان تبدیل شده است. این         زیست ناپایدار مواجه هستند. از طرف دیگر، سیستم مراقبت سالمتی یکی از بزرگترین و پرهزینه                 

-ها برای رسیدن به اهداف سازمانی به اندازه        عوامل موجب شده است مدیریت بیمارستان نیازمند تغییرات اساسی گردد، از جمله اینکه سازمان               

 شود. مهمترین فرآیندهای مراکز درمانی محسوب میاز  گیری عملکرد بپردازند. ارزیابی و نظارت بر عملکرد بخش اورژانس،

و معادل   emergency departmentو   key performance indicatorsهای  در این مطالعه مروری، مقاالت مرتبط با استفاده از کلیدواژه            کار.  روش

در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، بانک               ( های عملکردی کلیدی و بخش اورژانس      شاخص( فارسی آنها 

یافت شد. این مقاالت به صورت مرحله       مقاله    84شد. تعداد   جستجو   Scholar Google و Springer ,Medline  ،PubMedاطالعاتی نشریات کشور،    

ها مقاله مرتبط انتخاب گردید. سپس، منابع منتخب بر اساس هدف مطالعه در فرم گردآوری داده               01 ،به مرحله مطالعه و پاالیش شد و در نهایت        

 وارد شد و تحلیل روایتی انجام شد.

های کلیدی عملکرد و انواع آن       بر اساس نتایج این مطالعه، مقاالت به سه محور اهمیت ارزیابی عملکرد در بخش اورژانس، شاخص                      ها:یافته

 شوند.اند که به تفصیل توضیح داده میهای پیامدی( پرداختههای فرآیندی، شاخصهای ورودی، شاخص)شاخص

ها روبرو هستند و اغلب به       گیران همواره با مشکل انتخاب بهترین شاخص از میان مجموعه متنوعی از شاخص               مدیران و تصمیم  گیری.  نتیجه

های ارزیابی عملکرد   پذیر نیست. به همین دلیل، مدیران و کارکنان نگاهی منفی به سیستم             ها، به کارگیری همه آنها امکان      دلیل انباشتگی داده  

 دارند و تعیین و شناسایی تعداد محدودی شاخص اساسی که بتواند اهداف مدیریتی سازمان را برآورده سازد ضروری است.

 

 های کلیدی عملکرد، بخش اورژانس، ارزیابی عملکردشاخصها: کلیدواژه
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 مقدمه
(. 2112؛ گو،   2113های بهداشت و درمان تاثیر داشته است )لیو،           بسیاری از تغییرات اخیر در حوزه فناوری و اجتماعی بر سیستم             

شناختی و تغییر شیوه زندگی مواجه هستند        های مراقبت سالمتی با عوامل مختلف مانند تغییر سریع فناوری، عوامل جمعیت             سازمان
ترین )از نظر رشد( صنایع در جهان تبدیل شده         ترین و سریع  (. سیستم مراقبت سالمتی به یکی از بزرگترین، پرهزینه        2113)کوموپور،  

های مهم در حوزه    ( و یکی از بخش    2112دهد )شکری و همکاران،     است، زیرا این حوزه، بخش وسیعی از اقتصاد کشور را تشکیل می      
خدمات است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی به بخش مراقبت سالمت اختصاص دارد و                       

؛ ابوالحالج و    2112؛ عبداهلل و همکاران،      2114کنند )دهقانی،   درصد کل منابع سالمت را مصرف می          21ها بیش از     بیمارستان
مراقبت یکپارچه و به موقع     مسئولیت ارائه خدمات      های مهم هر بیمارستان   (. بخش اورژانس به عنوان یکی از بخش       1331همکاران،  

 (.2113دیده بر عهده دارد )گزارش اورژانس سازمان جهانی بهداشت، را برای بیماران حاد و آسیب

ناپذیر ساخته است.   مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی در بخش سالمت، ایجاد تغییرات اساسی توسط مدیریت بیمارستان را اجتناب                
( که این امر    2112؛ گو،   2113پردازند )لیو،   گیری عملکرد می  ها برای رسیدن به اهداف سازمانی به اندازه        بر اساس شواهد، سازمان   

دهندگان های مراقبت سالمتی و ارائه    موجب شده است در نظام مراقبت سالمتی امروز، تهیه اطالعات عینی در مورد عملکرد سازمان              
ها به دلیل تاثیر آنها     (. لذا ارزیابی عملکرد بیمارستان    2114ها باشد )سیلبر و همکاران،   خدمت، نیازمند فرآیندهای ارزیابی مبتنی بر داده

 (.1332؛ رحیمی و همکاران، 2111های بهداشتی اهمیت اساسی دارد )بهادری و همکاران، بر اثربخشی سیستم
شود. اگر یک بیمارستان بخش اورژانس مطلوب نداشته باشد، عملکرد          قلب آن بیمارستان محسوب می      هر بیمارستان،   بخش اورژانس 

تواند ازدحام زیاد و بیش از اندازه بیماران در این بخش می            (. 2112)اسالد و همکاران،    آن بیمارستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت         
(. ارزیابی و نظارت بر عملکرد در بخش اورژانس، مهمترین فرآیند              1331رسانی را مختل سازد )سافی و همکاران،          عملیات خدمت 

های کلیدی در این فرآیند در      های معتبر و مهم در بخش اورژانس از جمله فعالیت         است. مشخص کردن استانداردهای کمی از شاخص  
کند و تمرکز های یک بیمارستان، عملکرد آن بیمارستان را منعکس می(. وضعیت شاخص2113شود )واکی و همکاران، نظر گرفته می

های دهنده عملکرد در دیگر قسمت    های بخش اورژانس نشان   نماید. شاخص ها، نقاط قوت و ضعف را روشن می       بیشتر بر این شاخص   
برای حوزه مدیریت سالمت معموال از طریق        ( KPI)های کلیدی عملکرد    (. شاخص 2112بیمارستان نیز است )مورفی و همکاران،        

؛ توسانت و   2111؛ ربانی،   2111گردد )الجاردلی و همکاران،     مطالعات موردی یا مصاحبه با متخصصان مراقبت سالمتی استخراج می          
 های عملکردی بخش اورژانس بیمارستانی از طریق مرور متون موجود است.(.  هدف این مطالعه، استخراج شاخص2112همکاران، 

 

 هامواد و روش
و مقاالت انگلیسی در      1332تا    1331انجام شد. در مطالعه حاضر مقاالت فارسی در بازه زمانی                1331در سال   مروری  این مطالعه   
و  key performance indicatorsهای  مقاالت مرتبط با استفاده از کلیدواژه      مورد جستجو قرار گرفتند.       2112تا    2111بازه زمانی   

emergency department    در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی،     ( های عملکردی کلیدی و بخش اورژانس     شاخص( و معادل فارسی آنها
 Scholar Google و Springer ,Medline  ،PubMedپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، بانک اطالعاتی نشریات کشور،            

توسط   مقاالتعناوین و چکیده مطالعات        Tمقاله انگلیسی یافت شد. در مرحله بعد          31مقاله فارسی و       11شد و تعداد     جستجو  
مقاله انگلیسی غربال گردید. پس از تعیین ارتباط و تناسب مقاالت با  3مقاله فارسی و   2پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 

مقاله انتخاب شد. نمودار    12موضوع مطالعه، متن کامل مطالعات بررسی و موارد تکراری و غیر مرتبط حذف شد و در نهایت، تعداد                      
ها برای هر مقاله تکمیل شد که       س از انتخاب مقاالت مرتبط، جدول استخراج داده       دهد. پ ها را نشان می   فرآیند انتخاب مقاله    1شماره  

 ها/ نتایج کلیدی مشخص شدند.در آنها  نویسنده، سال مطالعه، عنوان مطالعه  و شاخص
 

 هایافته
(. با توجه به هدف مطالعه،      1مقاله انگلیسی( برای گام نهایی مطالعه انتخاب شدند )جدول شماره             3مقاله فارسی و      2مقاله )   12تعداد  
های ورودی،  انواع شاخص ”، و   “های کلیدی عملکرد  شاخص”،  “اهمیت ارزیابی عملکرد در بخش اورژانس      ”ها در سه بخش      یافته

 شوند. های پیامدی معرفی میهای فرآیندی و شاخصشاخص
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شود که  های بیمارستان محسوب می   ترین بخش از مهمترین و پرمخاطره     . بخش اورژانس  اهمیت ارزیابی عملکرد در بخش اورژانس     
ها و رضایت بیماران بگذارد. بخش اورژانس هر مرکز یکی از مهمترین معیارها در                تواند تاثیر فراوانی بر سایر بخش      عملکرد آن می  

(. بخش اورژانس از طرفی پذیرای بیماران        1332رسانی به مردم است )ارحامی و همکاران،          ارزیابی نقش آن بیمارستان در خدمت      
بیمارستانی یا سایر مراکز درمانی است و از طرف دیگر، وظیفه تثبیت عالیم حیاتی بیماران را برای ورود به                     بدحال از اورژانس پیش   

های بیمارستان است،  عمل بیمارستان بر عهده دارد. بخش اورژانس از مهمترین قسمت های بستری، بخش مراقبت ویژه و اتاقبخش
کنند از نظر جسمی در وضعیت بحرانی هستند و رسیدگی به وضعیت آنها در اسرع وقت و با             زیرا بیمارانی که به این بخش مراجعه می

شود. بنابراین، ارائه خدمات موثر و در زمان          باالترین کیفیت از وظایف کادر پزشکی و پرستاری شاغل در این بخش محسوب می                
 (.1332پذیر است )هاشمی و همکاران، مناسب، در سایه عملکرد کارآ و اثربخش این بخش امکان

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  : فرآیند انتخاب مقاالت1نمودار شماره 
 

پذیرند. این بخش، میلیون بیمار را در سراسر کشور می 31های اورژانس به عنوان درب ورودی هر بیمارستان، هر ساله قریب به بخش
های کاری وزارت بهداشت    قلب سیستم بهداشت و درمان معرفی شده است و بهبود وضعیت و ساماندهی آن از مهمترین اولویت                    

گردد ارتباط بین بیمار و کادر درمانی محدود باشد و (. این حجم عظیم پذیرش موجب می1332شود )ارحامی و همکاران ،محسوب می
احتمال خطاهای پزشکی و مدت زمان انتظار بیمار حهت دریافت خدمات پزشکی افزایش یابد. بنابراین، ارزیابی عملکرد بخش                         

 (.2114؛ سادات و همکاران، 2112اورژانس بیمارستانی از اهمیت زیادی برخوردار است )گلهود و همکاران، 
های مدیریتی ایجاد نموده است     های اخیر تاثیر شگرفی بر عملکرد سیستم      یکی از تحوالتی که در سال     های کلیدی عملکرد.    شاخص

شود ها استفاده می  های مختلفی برای سنجش عملکرد در سازمان       و روش   هاامروزه ابزار  وجود نظام ارزشیابی و پایش عملکرد است.       
که اگر به طور صحیح و مستمر به کار گرفته شوند موجب ارتقای عملکرد، کارآیی و اثربخشی خواهد شد )نورداستورم و همکاران،                         

توانند در سطح   ها هستند که می   (. یک دسته از این ابزارها، شاخص       2112؛ کاسالینو و همکاران،      2112؛ گورول و همکاران،      2112
ها یا  ها، نگرش ها معموال از نظریه   شاخص(. 2112وسیعی برای پایش عملکرد بخش اورژانس مفید واقع شوند )کاسالینو و همکاران،              

شده در یک سازمان را مورد ارزیابی قرار        ها یا اهداف از قبل تعیین     توانند میزان دستیابی به آرمان    گیرند و می  ها سرچشمه می  موقعیت

به همین منظور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پنج معیار را به عنوان شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستانی                       .دهند
ها آل را دارند. این شاخص    ویژگی یک شاخص ایده     2ها تعریف کرده است. این معیارها هر         برای سنجش و ارزیابی کارکرد اورژانس     

گرایانه، دارای چارچوب و محدوده زمانی معین و مبتنی بر بانک اطالعات هستند                دستیابی، واقع گیری، قابل اختصاصی، قابل اندازه  
 (.2112؛ گیودوتی و همکاران، 2112)دیکسون و همکاران، 

تعداد مقاالت خارج شده بعد از ارزیابی تعداد مقاالت حذف شده به دلیل عدم 

 01تعداد مقاالت نهایی=

 84تعداد کل مقاالت در جستجوی اولیه=

تعداد مقاالت تکراری حذف شده پس از  3تعداد مقاالت تکراری حذف شده=

 01بررسی عنوان=

 11تعداد مقاالت=

 12تعداد مقاالت =

تعداد مقاالت حذف شده پس از بررسی 
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 : مقاالت انگلیسی و فارسی مورد استفاده در مرور متون1جدول شماره 

 ها/ نتایج کلیدی عملکردشاخص عنوان مقاله نویسنده )سال(

Ontario Hospital 
Association 

(2016) 

 زمان انتظار در بخش اورژانس   تجربه بیمار در بخش اورژانس/ برنامه استراتژیک بیمارستان اونتاریو   

Khalifa 
(2016) 

های کلیدی عملکرد تدوین شاخص

 بخش اورژانس

  

 3ظرف    اورژانس  ویزیت مجدد در    درصد ترک اورژانس بدون ویزیت پزشک/     

 روز 7طی  اورژانس ویزیت روز/

تا   اورژانس  متوسط زمان درخواست آزمایشگاه     متوسط زمان ویزیت پزشک/   

تا   متوسط زمان درخواست رادیولوژی اورژانس      زمان تحویل جواب آزمایش/   

متوسط زمان درخواست داروی اورژانس تا زمان         زمان تحویل جواب کلیشه/   

 فعال اورژانس/   هایمتوسط تعداد تخت    متوسط زمان درمان/    تحویل آن/ 

تصمیم پزشک برای      اورژانس/  به کارکنان   اورژانس  نسبت بیماران روزانه   

میانگین تعداد بیماران      شدن بیمار(/ پذیرش بیمار )مدت زمان بستری       

 یوسیآی در دسترس های تخت اورژانس در انتظار پذیرش/

Selck & Decker 
(2015) 

 
  

های اطالعاتی مصوب بیمارستان فناوری

 مصوب بخش اورژانس

 تعداد دستورات آزمایش/  /  تعداد داروهای تجویز شده      مدت زمان ویزیت/  

 تعداد دستورات رادیولوژی)کلیشه(

McNatt 
(2015) 

سیستم ملی برای نظارت بر عملکرد 

 ها در اتیوپیبیمارستان

دقیقه بعد    5تعداد بیماران تریاژشده طی       تعداد مراجعین به بخش اورژانس/    

تعداد مراجعین به بخش اورژانس که بیش از           از رسیدن به بخش اورژانس/    

تعداد ارجاعات به بخش اورژانس به نسبت کل            ساعت منتظر ماندند/    18

 میزان مرگ و میر بخش اورژانس ارجاعات/

Jouini 
(2014) 

تعداد   ترک از بخش  بدون ویزیت/        زمان شروع درمان/    طول مدت اقامت/   بهبود عملکرد در بخش اورژانس

 مراجعات آمبوالنس

Mohan 
(2013) 

های مدارک پزشکی در تاثیر سیستم

 بخش اورژانس

بخش   زمان کل ترخیص برای بیماران از           زمان درمان/     زمان انتظار/ 

 کنند تا توسط پزشک ویزیت شوند/      نسبت بیمارانی که صبر نمی       اورژانس/

 نسبت زمان انتظار برای سوار شدن به آمبوالنس

Sorup 
(2013) 

 ارزیابی عملکرد در بخش اورژانس

  

های تعداد فعالیت   میزان اشغال تخت/    ترک بخش بدون ویزیت/     مرگ و میر/  

طول مدت    میزان پذیرش/   های رادیوگرافی/ تعداد فعالیت   آزمایشگاهی/

فاصله زمانی    تریاژ/  مدت زمان   کل دفعات بیمارگیری آمبوالنس/      اقامت/

-تعداد دستورات رایولوژی )کلیشه( و تعداد تصاویر گرفته           تریاژ تا درمان/  

 شده

Australian Capital 
Territory Auditor 
General Office 

(2012) 

 زمان انتظار بخش اورژانس گزارش ممیزی از عملکرد 

 (1101طول مدت اقامت بخش اورژانس)اداراه ممیزی استراالیا،

Carol-Anne Lever 
(2010) 

های کلیدی عملکردی بخش        شاخص

 اورژانس

 8شده و ترخیص در مدت        تعداد بیماران ویزیت    مدت زمان برای درمان/    

شده که درمان و بستری      تعداد بیماران ویزیت    ساعت پس از ارائه خدمت/     

 ساعت در بخش اورژانس 18مدت زمان اقامت بیش از  شوند/می

 امامقلی پور و همکاران

(0321) 

تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر 

های عملکردی بخش اورژانس در شاخص

های علوم های دانشگاهبیمارستان

پزشکی تهران و ایران: تحلیل سری 

 زمانی منقطع

 بیماران  درصد  ساعت/  6   مدت  ظرف  شده  تکلیف  تعیین  بیماران  درصد

 با  ترک  ناموفق/  ریوی-قلبی  احیای  ساعت/ 21 طی  اورژانس  از  شدهخارج

 تریاژ زمان میانگین شخصی/ مسئولیت
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 : مقاالت انگلیسی و فارسی مورد استفاده در مرور متون1ادامه جدول شماره 

 
کنند. های کلیدی عملکرد برای نظارت، ارزیابی و بهبود عملکرد در کنار معیار یا استانداردها استفاده می                     ها از شاخص  بیمارستان

(. با توجه به سه      2112)پارمنتر،   دهندشده را توضیح می   ریزیهای کلیدی عملکرد چگونگی روند دستیابی به اهداف برنامه          شاخص
بندی کرد. هر   های عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک طبقه     به شاخص توان  میهای کلیدی عملکرد را     سطح مدیریت عملکرد، شاخص   
(. با توجه به مدل مفهومی       2113گیری و نتایج مورد انتظار خاص خود است )اکرسون و همکاران،              دسته دارای اهداف، روش اندازه    

توانند با توجه به    های کلیدی عملکرد می   کند، شاخص دونابدیان که چارچوبی برای ارزیابی خدمات درمانی و کیفیت مراقبت فراهم می      
(. با توجه به مدل     2111بندی شوند )رادمارکر و همکاران،      طبقه  (ساختارها، فرآیندها و نتایج  ) یکی از سه جزء سیستم مراقبت بهداشتی

گیری کنند.با توجه به     های ورودی، فرآیندی و خروجی را اندازه        توانند شاخص های کلیدی عملکرد می    مفهومی االستین، شاخص  
-میهای کلیدی عملکرد    شاخصارائه خدمات با کیفیت از اهداف مهم نظام سالمت است و             بهداشتی،    های مراقبت عملکرد سیستم 

 (.2111گیری نمایند )پورتر، توانند آن را در ابعاد مختلف نظیر ایمنی، کارآیی، اثربخشی، به موقع بودن، بیمار محوری و انصاف اندازه
ساعت، تعیین تکلیف بیماران در       12شده از اورژانس ظرف مدت      ها شامل درصد بیماران خارج    های اخیر این شاخص   در ایران در سال   

 1333ریوی موفق، درصد ترک با مسئولیت شخصی و میانگین زمان تریاژ بود. ولی در سال                   ساعت، درصد احیای قلبی     2کمتر از   
ریوی ریوی موفق بیماران داخلی، درصد احیای قلبی      تروما، درصد احیای قلبی   بیماران دچار   ریوی موفق   های درصد احیای قلبی   شاخص

تریاژ در بخش اورژانس از زمان درخواست          2و  1م حیاتی قبل از بیمارستان، میانگین زمان مشاوره سطح           dموفق بیماران فاقد عال   
تریاژ در بخش اورژانس از زمان درخواست مشاوره تا انجام مشاوره،               4و    3مشاوره تا انجام مشاوره، میانگین زمان مشاوره سطح           

 ها/ نتایج کلیدی عملکردشاخص عنوان مقاله نویسنده )سال(

موسوی ریگی و 

 همکاران

(0321) 

 بخش عملکردی هایشاخص مقایسه

 متخصصان استقرار از بعد و قبل اورژانس

 در سالمت نظام تحول طرح اجرای در مقیم

 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان

 بیماران  درصد  ساعت/  1مدت    ظرف  شده  تعیین تکلیف   بیماران  درصد

 ریویقلبی  احیای  درصد  ساعت/  01ظرف مدت     اورژانس  از  شدهخارج

 مسئولیت با ترک درصد ناموفق/

 اکبری و همکاران

(0321) 

های زمانی و عوامل مرتبط با آن در شاخص

های منتخب بخش اورژانس بیمارستان

 دانشگاه علوم پزشکی قم

زمان ویزیت    تریاژ تا ویزیت پزشک/    زمان    زمان ورود بیمار تا تریاژ/      

زمان کل ورود تا      زمان تعیین تکلیف تا خروج/      پزشک تا تعیین تکلیف/   

 خروج از بخش

 عجمی و همکاران

(0325) 

 هایتاثیر فناوری اطالعات بر شاخص

 اورژانس بخش عملکردی

متوسط اقامت    مدت زمان ویزیت/    مدت زمان تریاژ/    مدت زمان انتظار/  

 های رادیولوژی و آزمایش/   تعداد درخواست   میزان پذیرش/   در اورژانس/ 

 ناموفق ریویقلبی احیای درصد میزان مرگ و میر در اورژانس/

و همکارانبراتلو   

(0323) 

های عملکردی بخش ارزیابی شاخص

 اورژانس

 بیماران  درصد  ساعت/  6   مدت  ظرف  شده  تکلیف  تعیین  بیماران  درصد

 با  ترک  ناموفق/  ریویقلبی  احیای  ساعت/ 21 طی  اورژانس  از  شدهخارج

 تریاژ زمان میانگین شخصی/ مسئولیت

 پریش و همکاران

(0321) 

های ارائه شده توسط وزارت شاخص

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در 

های بخش اورژانس شهید مدنی و استراتژی

 بهبود آن

 بیماران  درصد  ساعت/  6   مدت  ظرف  شده  تکلیف  تعیین  بیماران  درصد

تعداد   ناموفق/  ریویقلبی  احیای  ساعت/ 21 طی  اورژانس  از  شدهخارج

میانیگین   تریاژ/  زمان  میانگین  کننده به اورژانس/   کل بیماران مراجعه   

شده بدون  درصد بیماران ترخیص     مدت زمان ویزیت اولین پزشک/       

 توصیه پزشک

 موحدنیا و همکاران

(0321) 

 بخش در سنجیزمان هایشاخص بررسی

 تهران فیروزگر بیمارستان اورژانس

 زمان  متوسط  اورژانس/  در  بالینی  ویزیت  اولین  به  دسترسی  زمان  متوسط

 پاسخ  دریافت  زمان  متوسط  اورژانس/  در  پرستاری  خدمات  اولین  انجام

 کلیشه  حاضرشدن  تا  رادیوگرافی  انجام  زمان  متوسط  اورژانس/  آزمایش

 بیماران تکلیف تعیین جهت اورژانس در انتظار زمان متوسط رادیولوژی/
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شدمیانگین زمان انتظار برای انجام خدمات تصویربرداری، میانگین زمان انتظار برای انجام خدمات آزمایشگاه نیز به آن اضافه                         
 (.1332های ملی اورژانس وزارت بهداشت، )شاخص

درصد موارد مراجعان به      22برای اطمینان از اثربخشی خدمات اورژانس باید عملکرد بخش را ارزیابی نمود. با توجه به اینکه بیش از                    
شوند، لذا کیفیت ارایه خدمات در این بخش نمادی از وضعیت کلی ارائه خدمات در بیمارستان محسوب                    بخش اورژانس بستری می   

ها یا نشانگرها متغیرهایی هستندکه به طور       (. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، شاخص       2111شود )حیدرانلو و همکاران،     می
های مختلف عملکردی همانند    کنند. جهت پایش عملکرد، استفاده از شاخص      گیری تغییرات کمک می   مستقیم یا غیر مستقیم به اندازه     

توانند در سطح وسیعی برای پایش عملکرد بخش اورژانس مفید واقع شوند )براتلو و                  ساختاری )ورودی(، فرآیندی و برآیندی می      
 (.1332؛ هاشمی و همکاران، 1333همکاران، 

آنچه به عنوان زیرساخت ضروری برای فعالیت مطلوب و          های پیامدی.   های فرآیندی و شاخص   های ورودی، شاخص  انواع شاخص 
ها و تامین   شامل منابع نیروی انسانی، تجهیزاتی، مالی و ...( و بدون آنها امکان طراحی و اجرای برنامه                )ارتقای سالمت مطرح است     

؛ براتلو و   1332پور و همکاران،     گیرد، مانند تعداد کارکنان بخش )امامقلی      ها جای می  اهداف وجود ندارد، در این گروه از شاخص         
های عفونی ممکن است    های مکرر، غیر فوری و برخی از بیماری       های ورودی متغیر هستند؛ معموال، ویزیت     (. شاخص 1333همکاران،  

بازدید و متوسط    (. نظارت بر تعداد کل بازدیدهای بخش اورژانس        2112را افزایش دهند )هانت و همکاران،         ازدحام بخش اورژانس  
 (.2111دهنده میزان مراجعات و تقاضا برای خدمات اورژانس است )هورویت و همکاران، روزانه ضروری است و هر دو نشان

-ها را دست یافتنی می    الزمه فعالیت کارآمد و اثربخش، اجرای درست فرآیندهای درستی است که مجموع آنها، اهداف اصلی برنامه                
گونه(، تصویر نهایی خواهد بود که بدون هر کدام از آنها امکان مشاهده آن                 سازد. محصول هر یک از این فرآیندها )قطعات پازل          

هایی است که باید برای دستیابی به اهداف        ها و برنامه  دهنده نحوه ارائه خدمات، روش    های فرآیندی نشان  تصویر وجود ندارد. شاخص   
سازمانی به کار گرفته شوند، مانند متوسط زمان دریافت پاسخ آزمایشات اورژانس، متوسط زمان دریافت پاسخ رادیولوژی اورژانس                     

(. استفاده یا تاخیر در ارائه خدمات آزمایشگاه، رادیولوژی و داروها معموال مدت        1333؛ براتلو و همکاران، 1332پور و همکاران،)امامقلی
 (.2114کند )پولووی و همکاران، تر میزمان اقامت در بخش اورژانس را طوالنی
ها )اثربخشی( و   گیرندگان اهمیت دارد دستیابی به اهداف مورد انتظار از برنامه           ویژه، تصمیم آنچه برای فعاالن عرصه سالمت و به       

های وری( است که از طریق شاخص      صرف هزینه کمتر برای دستیابی به آن اهداف )کارآیی( و در نهایت، ترکیبی از هر دو )بهره                    
اند، ولی با عملیاتی کردن آنها به نتایج مطلوب          پیامدی قابل بررسی هستند. واحدهایی که فرآیندهای درستی را طراحی و اجرا کرده             

شده برای دستیابی به این اهداف معقول نبوده است، نباید انتظار حمایت مدیران حوزه سالمت از                 اند یا هزینه صرف   دست پیدا نکرده  
دهند، مانند درصد   شده به بیمار را نشان می      های خود را داشته باشند. نتایج مطلوب یا نامطلوب مراقبت، کیفیت خدمات ارائه              برنامه

های ساعت، درصد عملیات احیای موفق، و درصد ترک با رضایت شخصی. اولویت سازمان                2شده ظرف مدت    بیماران تعیین تکلیف  
؛ 1332های مورد ارزیابی و دقت در تخصیص امتیاز به آنها است )امامقلی پور و همکاران،                    تر شاخص کنونی، تعیین هرچه مطلوب   

 (. 1333براتلو و همکاران، 
 

 بحث 
مراقبت اورژانسی در دنیا به سرعت در حال رشد است. برای اطمینان از ارائه خدمات مراقبت با کیفیت باال، اقدامات عملی و موثر                           

طب اورژانس به عنوان یک حوزه و رشته مهم در کشورهای کم درآمد و متوسط نیز مطرح است که نیاز به                      ،  ضروری است. همچنین  
 اورژانسهای  های اخیر، مراقبت   (. در سال   2112دارد )آراسون و همکاران،         نگیری کیفیت آ   تدوین معیارهای موثر برای اندازه      

اند. تعدادی از کشورهای شمال اروپا و        ها در چندین کشور اروپای شمالی تحت تاثیر تغییرات عمده سازمانی قرار گرفته               بیمارستان
همچنین، تعداد زیادی از کشورها در سطح دنیا، طب اورژانس را به عنوان یک تخصص به منظور پاسخ به افزایش تقاضا در مراقبت                         

در   واگیرهای غیر   (. با افزایش موارد تروما و بیماری        2111من و همکاران،     دهند )هولی سالمت با کیفیت، توسعه و گسترش می        
های اورژانسی موثر برای کاهش بیماری و مرگ ناشی از بیماری و آسیب حاد،به یک ضرورت                کشورهای کم درآمد و متوسط، مراقبت     

(. 2112؛ آندرسون و همکاران،      1332؛ موری و همکاران،      1332؛ موری و همکاران،      2112تبدیل شده است )هافمن و همکاران،        
هایی را برای   منتشر شد، توصیه    2112که در سال    “ خدمات اورژانس پزشکی در روستاها    ”موسسه پزشکی در گزارشی تحت عنوان        
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ها در سطح ملی انجام     تواند به طور ملی استاندارد شود تا بتوان مقایسه        های عملکرد مبتنی بر شواهد ارائه کرد که می        تدوین شاخص 
)رحمان و همکاران،   دهد  را افزایش می    حوزه اورژانس ها پاسخگو بودن در      سازی این شاخص  توسعه و پیاده   (.2112شود )برگر،   

های طول اقامت، ضریب اشغال تخت و اقدامات مالی نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سازمان دهند شاخص. مطالعات نشان می(2112
( در مطالعه خود به این نتیجه        1332(. همچنین، موسوی و همکاران )      2112کنند )شنگی و همکاران،     های بهداشتی ایفا می   مراقبت

هایی های فاقد آن داشتند. بهبود شاخص     های دارای نظام مدیریت کیفیت، عملکرد بهتری نسبت به بیمارستان          رسیدند که بیمارستان  
ها باید جامع باشند و     گیری و در عین حال مفید برای مدیریت عملکرد و بهبود هستند بسیار مهم است. این شاخص                   که قابل اندازه  

 (. 2112همه مراحل از ورود بیمار تا ترخیص را پوشش دهند )خلیفا و همکاران، 

 

 گیرینتیجه
ها، مواجه هستند. مدیران و     گیران، همواره با مشکل انتخاب بهترین شاخص از میان مجموعه متنوعی از شاخص              مدیران و تصمیم  

های ارزیابی عملکرد دارند. بنابراین، تعیین تعداد محدودی شاخص اساسی که اهداف مدیریتی کارکنان معموال نگاهی منفی به سیستم

گیری کنند، اما نتوانند ارزش       ها را اندازه   ها ممکن است بسیاری از شاخص       بیمارستان  .سازمان را برآورده سازند، ضروری است       
-شود مطالعات دیگر به بررسی چگونگی شاخص      استراتژیک یا عملیاتی آنها را درک کنند و حداکثر استفاده را  آنها ببرند. توصیه می                

های کلیدی عملکرد بپردازند و بتوانند بهبود عملکرد را در ابعاد مختلف از جمله ایمنی، اثربخشی، کارآیی، محوریت بیمار، به موقع                        
 های بهداشتی و عملکردی هستند به همراه داشته باشند.بودن و عدالت که شش حوزه اصلی مراقبت
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to investigate the key performance indicators in the emergency depart-
ment. 
Background. Health care organizations are confronted with various phenomena such as the rapid promo-
tion of technology, changing demographic factors and changing lifestyles. On the other hand, the health 
care system has become one of the largest and most expensive industries in the world. These factors have 
led hospital management to require fundamental changes, including for organizations to measure perfor-
mance to achieve organizational goals. Evaluation and monitoring of emergency department performance is 
one of the most important processes in health centers. 
Methods. In this review study, the articles were searched out using the keywords “key performance indica-
tors” and “emergency department” and their Persian equivalent in Jahad Daneshgahi Database, Iran Scien-
tific Research Institute, Database of Iranian Journals, Springer, Medline, PubMed, and Google Scholar. 
Forty eight articles were found. These articles were reviewed and refined step by step and finally, 16 related 
articles were selected. Then, selected sources were included in the data collection form according to the 
purpose of the study and narrative analysis was performed. 
Findings. Based on the results of this study, the articles have addressed three aspects of the importance of 
performance appraisal in the emergency department, key performance indicators and their types (input indi-
cators, process indicators, outcome indicators) that are explained in detail. 
Conclusion. Managers and decision makers are always faced with the problem of choosing the best index 
from a diverse set of indicators, and often because of data aggregation, not all of them can be used. For this 
reason, managers and employees have a negative view of performance evaluation systems, and it is neces-
sary to identify a limited number of key indicators that can meet an organization's management goals. 
 
Keywords: Key performance indicators, Emergency department, Performance evaluation 
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