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  :مقدمه
بررسي ميزان كارايي و اثر بخشي از اصلي ترين 

چگونگي بهره برداري . باشد موضوعات در بيمارستان ها مي
ارستاني در تعيين كارايي بيمارستان حائز اهميت از تخت بيم

يكي از راه هايي كه در بهبود كيفيت خدمات، ). 1(است 
  ارائه شده است، استاندارد سازي و مقايسه با استانداردها 

استاندارد ها انتظاراتي هستند كه از منابع، فرآيندها . مي باشد
ز ارائه و بروندادهاي سيستم هاي بيمارستاني جهت اطمينان ا

آيد و ضروري است كه كليه  خدمات با كيفيت به دست مي
خدمات بيمارستاني ارائه شده با استانداردها مقايسه  برنامه ها و

شوند تا نقاط قوت و ضعف در عملكرد مشخص شود، زيرا 

هر گونه افزايش و يا كاهش هزينه و درآمد بيمارستان ها به 
ب عملكرد از لحاظ تعيين سطوح مناس. اين امر بستگي دارد

كمي و كيفي بر وجود استفاده از استانداردها براي هر يك از 
شاخص هاي ). 2(ها و اقدامات داللت مي كند  انواع فعاليت

معرفي شده در اين زمينه به عنوان شاخص هاي عملكردي 
شناخته شده اند كه براي بررسي ميزان خدمات ارائه شده، 

با استانداردهاي وزارت ارزيابي خدمات و مقايسه خدمات 
شاخص ها بايد معتبر . بهداشت مي توان آنها را محاسبه نمود

نمونه اي از اين شاخص ها عبارتند از . و قابل اعتماد باشند
درصد اشغال تخت، نسبت عملكرد تخت، متوسط روز 

  :چكيده
يكي از معيارهاي تعيين كارايي و اثربخشي عملكرد بيمارسـتان هـا، محاسـبه شـاخص هـاي                   :زمينه و هدف  

 .عملكرد و مقايسه آنها با استاندارهاي خدمات بهداشتي جهت بهره برداري از تخـت هـاي بيمارسـتاني اسـت                   
لكردي در بيمارستان هاي اسـتان چهارمحـال و بختيـاري و       بنابراين هدف اين پژوهش مقايسه شاخص هاي عم       

  .مقايسه آنها با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان بوده است
 عـدد فـرم آمـاري جمـع آوري شـده از             498 تحليلـي، اطالعـات      -  در اين مطالعه توصيفي    :روش بررسي 

بـه  .  مورد بررسـي قـرار گرفتنـد       1390  تا پايان سال   1385بيمارستان هاي استان چهارمحال و بختياري از سال         
 نظام نوين آماري كـه توسـط وزارت متبـوع طراحـي و در               201منظور ارزيابي عملكرد، كليه فرم هاي شماره        

  .سطح كشوري مورد استفاده قرار گرفته اند به شيوه سرشماري وارد پژوهش شدند
 87با استاندارد كشوري در سال هـاي         مقايسه شاخص هاي ضريب اشغال تخت در استان در مقايسه            :يافته ها 

شـاخص متوسـط روز     .  در حد متوسط كشوري بـوده اسـت        90 و   89،  86 ، 85 نامطلوب و در سال هاي       88و  
 86 و   85بستري و شاخص فاصله چرخش تخت در اين دوره، در مقايسه با استاندارد كـشوري در سـال هـاي                     

  . نامطلوب بوده است90  و88 متوسط و در سال هاي 89 و 87مطلوب، در سال هاي 
 شاخص هاي عملكردي بيمارستان هاي وابـسته بـه دانـشگاه نـسبت بـه اسـتانداردهاي وزارت                   :نتيجه گيري 

بهداشت در حد مطلوب و متوسط قرار داشته اند؛ لذا الزم است مديران اجرايي در جهت افزايش بهره بـرداري                    
  .از تخت هاي بيمارستاني تدابير الزم را اتخاذ كنند

  
  .شاخص هاي عملكردي، درصد اشغال تخت، ميانگين طول اقامت، كارايي و اثر بخشي، استاندارد :هاي كليدي واژه
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  در ايران برخي ). 3(بستري و فاصله چرخش يا عملكرد 
نيستند و در مورادي شاخص هاي بيمارستاني، رضايت بخش 

با حد مطلوب آن اختالف زيادي دارد كه اين به معني تلف 
طبق برآورد سازمان بودجه در . شدن سرمايه عظيم ملي است

وضعيت كنوني، هر تخت بيمارستاني براي رسيدن به مرحله 
 ميليون ريال هزينه در بردارد و 250استفاده به طور متوسط 

 300رستاني غيرفعال حدود ساالنه در مورد تخت هاي بيما
اين در حالي است كه . ميليارد تومان بودجه تلف مي شود

بسياري از بيماران به علت عدم دسترسي به تخت بيمارستاني 
 كه جا آن از). 4(يا به علل گوناگون نمي توانند بستري شوند 

 مهم هاي از شاخص استفاده با بيمارستان عملكرد ارزيابي

 باشد، مسأله مي شناسايي فعال هاي روش از عملكردي

و  مطالعات موضوع كشور، در ها آن ي مقايسه و محاسبه
با  مطالعات اين از برخي .است بوده مختلفي هاي پژوهش
مراكز  عملكرد مقايسه ي به مذكور هاي شاخص ي محاسبه
   اين مقايسه ي دنبال به تعدادي ،)5-7(اند  پرداخته
 درصدد ديگر عضيبو موجود  استانداردهاي با ها شاخص

 ها شاخص كاهش و افزايش بر عوامل تأثيرگذار شناسايي
مطالعات نشان داده است كه شاخص عملكردي ). 8(بوده اند 

 ضريب اشغال تخت به عنوان يك عامل اثرگذار در برنامه هاي
و در ) 9،10(مديريت بحران مورد بررسي قرار گرفته است 

ن ها مي تواند مورد بررسي ارزشيابي ساليانه عملكرد بيمارستا
بنابراين هدف از ). 11(و تحليل تيم ارزياب كننده قرار گيرند 

هاي عملكردي در مراكز درماني  اين مطالعه، تعيين شاخص
استان چهارمحال و بختياري به عنوان بخشي از نظام سالمت 
 كشور و مقايسه با استاندارهاي وزارت بهداشت طي سال

ي ارائه تصويري از عملكرد واقعي ، برا)1385-1390(هاي 
  .ها مي باشد آن
  

  :روش بررسي
ابزار .  مقطعي است- اين مطالعه از نوع توصيفي

جمع آوري داده ها، فرم هاي آماري واحدهاي آمار 
اي تابع استان مي باشند، بر اساس طبقه بندي  هبيمارستان

كشوري، بيمارستان ها به سه دسته آموزشي درماني، غير 

در .  درماني و خصوصي تقسيم بندي مي شوندآموزشي
 بيمارستان وجود دارد كه نه 10 استان چهارمحال و بختياري

بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
مين اجتماعي أدرماني مي باشد و يك بيمارستان وابسته به ت

در اين پژوهش، جامعه آماري بيمارستان هاي وابسته . است
 دانشگاه در نظر گفته شده است كه از اين نه بيمارستان، به

مركز روانپزشكي سينا به دليل اينكه يك نقاهتگاه براي 
نگهداري بيماران رواني است از جامعه پژوهش خارج 

در هشت بيمارستان ديگر، سه بيمارستان آموزشي . گرديد
در مركز ) ، آيت اله كاشاني و رسالت)س( هاجر(درماني 

  بروجن، سيدالشهدا)عج( وليعصر(و پنج بيمارستان ديگر استان 
 )ع( اردل و امام جواد )ع( فارسان، شهداء لردگان، امام رضا )ع(

 .هاي استان و غير آموزشي درماني مي باشند در شهرستان) ناغان
اين . مي نمايد تكميل 201 فرم شماره 12هر بيمارستان ساليانه 

توسط تخت فعال در ماه، فرم حاوي مؤلفه هاي نام بخش، م
تخت روز اشغالي، تعداد بيمار بستري شده جديد، تعداد بيمار 

فوت شده و تعداد مرخص شده از بيمارستان، تعداد بيمار 
 اين فرم توسط . ساعت مي باشد24بيماران با اقامت كمتر از 

كارشناسان، اعتبار آن وزارت بهداشت و درمان تهيه و توسط 
ها به   بيمارستان كشور، در كليه ييد شده و در سطحأيت

يد صحت آن به وسيله ي أيصورت ماهيانه تكميل و پس از ت
أييد ها، به معاونت هاي درمان و پس از ت مديران بيمارستان

در . معاونت درمان به واحد آمار دانشگاه ها ارسال مي گردد
ها با توجه به تخصصي بودن موضوع پژوهش و  بررسي فرم

 آماري، نمونه گيري صورت نگرفت و به محدوديت جامعه
 فرم ارسالي به واحد آمار طي 498صورت سرشماري كليه 

براي تبديل .  مورد بررسي قرار گرفت1390-1385هاي  سال
  داده هاي خام موجود در

هاي ياد شده و براي محاسبه شاخص ها، از فرمول هاي  فرم
ستفاده استاندارد ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان ا

  .)3(شد كه به صورت زير بيان مي شوند 
تخت روز : درصد اشغال تخت عبارت است از

اشغالي در يك بيمارستان خاص در يك زمان معين تقسيم بر 
 .100تخت روز كل ضربدر 
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تخت روز : متوسط روز بستري عبارت است از
اشغالي در يك بيمارستان خاص در يك مدت زمان معين 

ماران فوت شده و مرخص شده در همان تقسيم بر مجموع بي
 .زمان

تخت روز : فاصله چرخش تخت عبارت است از
آماده در يك بيمارستان در يك مدت زمان معين تقسيم بر 

  .مجموع بيماران فوت شده و مرخص شده در همان زمان
 از استفاده با شده، آوري جمع هاي ادهسپس د

 اهداف به توجه  با ExcelوSPSS 16آماري  افزار نرم

 داده هاي حاصل از اين .گرديد تحليل و تجزيه پژوهش
پژوهش با استفاده از فرمول هاي محاسباتي فوق، تبديل 
به شاخص هاي عملكردي گرديد و سپس اين شاخص 
ها با يكديگر مقايسه شده و نتايج محاسبه ها، در جداول 
مربوطه به صورت ميانگين و انحراف معيار جهت نمايش 

  .ت گرديداطالعات ثب

  :يافته ها
 درصد مربوط به 37,3 فرم آماري، 498از مجموع 

 درصد مربوط به 62,7بيمارستان هاي آموزشي درماني و 
متوسط درصد ضريب . بيمارستان هاي غير آموزشي بودند

.  بود)7/60±67/26(اشغال تخت در كل استان در اين دوره 
ل همچنين كمترين درصد ضريب اشغال تخت مربوط به سا

 89 و بيشترين آن مربوط به  سال )66/26±19/56( 87
متوسط روز بستري در كل استان .  مي باشد94/29±5/65(
دست آمده است كه كمترين آن مربوط به ه  ب)72/0±4/2(

 89و بيشترين آن مربوط به سال ) ٢۵/٢±67/0( 87سال 
متوسط فاصله چرخش تخت در .  مي باشد)72/0±57/2(

  ).1  شمارهجدول( بوده است )9/2±23/3(استان 

  
  1385-1390متوسط شاخص هاي عملكردي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد سال  :1شماره جدول 

  سال                                  
  شاخص

85  86  87  88  89  90  

)درصد(ريب اشغال تخت ضمتوسط   54/15±17/60  59/17±71/63  66/26±19/56  14/29±64/56  94/29±5/65  99/32±49/63  
)روز(متوسط روز بستري   71/٠±46/2  71/0±48/2  67/0±25/2  73/0±33/2  72/0±57/2  73/0±54/2  

)روز(متوسط فاصله چرخش تخت   82/0±7/1  79/0±48/1  87/١±32/2  39/4±52/3  59/3±69/2  29/6±91/3  
 

  روند تغييرات شاخص هاي عملكردي به تفكيك بيمارستان: 2  شمارهجدول
  )روز(فاصله چرخش تخت   )روز (متوسط روز بستري  )درصد(ضريب اشغال تخت   يمارستاننام ب  نوع بيمارستان

  74/0±28/0  83/3±55/2  84±69/7  )س( هاجر
  آموزشي  32/1±26/0  5/2±34/0  61/65±12/11  آيت اله كاشاني

  06/3±58/0  97/1±16/0  12/40±47/9  رسالت
  11/2±53/0  32/2±23/0  86/52±67/8  بروجن) عج( وليعصر

  93/0±63/0  3/2±28/0  4/73±8/15  فارسان) ع( الشهدا سيد
  21/0±34/0  84/1±16/0  47/91±59/16  شهداء لردگان

  32/11±09/5  56/2±59/0  78/20±9/9  اردل) ع(امام رضا 
  غير آموزشي

  66/5±13/1  77/1±66/0  22/23±08/8  ناغان) ع( امام جواد
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هاي  توسط ضريب اشغال تخت در بيمارستانم
 60كمتر از ( نامطلوب 88 و 87استان در سال هاي 

 تا 60بين (هاي ديگر در حد متوسط  ، در سال)درصد
متوسط روز بستري در استان در . بوده است)  درصد70
بوده )  روز5/3كمتر از ( ، مطلوب90 لغايت 85هاي  سال
ذكر است كه اين شاخص تنها در ه الزم ب. است

ها در حد متوسط  لبيمارستان هاجر در طي اين سا
كشوري بوده و در ديگر بيمارستان ها وضعيت مطلوب 

شاخص فاصله چرخش تخت در استان در . بوده است

در )  روز2متر از ك(در حد مطلوب  86 و 85هاي  سال
 ) روز3 تا 2( در حد متوسط كشوري 89 و 87 هاي سال

بوده )  روز3بيشتر از ( نامطلوب 90 و 88و در سال هاي 
 مچنين اين شاخص طي اين دوره در بيمارستانه. است

 فارسان، )ع(الشهدا   آيت اله كاشاني، سيد،)س( هاي هاجر
 بروجن )عج( شهداء لردگان مطلوب، بيمارستان وليعصر

 اردل و )ع(متوسط و بيمارستان هاي رسالت، امام رضا 
استانداردهاي . (ناغان نامطلوب بوده اند) ع(امام جواد 

  ). آورده شده است3  شمارهر جدولوزارت بهداشت د
  

  هاي عملكردي بيمارستان ها طبق اعالم وزارت بهداشت شاخص: 3 شماره جدول
  نامطلوب  متوسط  مطلوب  نوع شاخص

  60كمتر از   70 تا 60  70بيشتر از   )درصد(ضريب اشغال تخت 
  4بيشتر از   4 تا 5/3  5/3كمتر از   )روز( متوسط روز بستري

  3بيشتر از   3 تا 2  2كمتر از   )روز( فاصله چرخش تخت

  
  :بحث

امروزه مهمترين شاخص براي بررسي عملكرد 
اين . بيمارستان ها درصد ضريب اشغال تخت مي باشد

دست آمده ه درصد ب 24/71شاخص در اين مطالعه 
 در مطالعه 80 تا 76اين شاخص در دوره زماني . است

 452 از دست آمدهه اي كه در ايران بر اساس اطالعات ب
د بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي انجام شده بو

همچنين در همين دوره ). 1(رصد بوده است  د57/44
هاي بهره وري  زماني در مطالعه اي تحت عنوان شاخص

ابزار ارزيابي نظام مديريت اطالعات سالمت كه در 
يزان مدانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است اين 

وزارت بهداشت و ). 12(صد بدست آمده بود در 2/47
 مطالعه اي در كل 76درمان و آموزش پزشكي در سال 

 57/76كشور انجام داد و اين شاخص را در كل كشور 
هاي  در مطالعه مقايسه شاخص). 13(درصد اعالم نمود 

هاي وابسته به دانشگاه علوم  عملكردي بيمارستان
ي كشور در طي پزشكي خراسان شمالي با استانداردها

 انجام شده بود ضريب اشغال تخت در 89-90هاي  سال

 درصد اعالم شده 74، 90 درصد و در سال 81 ،89سال 
در مطالعه اي كه براي مقايسه همزمان ). 14(است 

 در 86شاخص هاي كليدي عملكرد بيمارستان در سال 
استان اصفهان انجام شده است، ضريب اشغال تخت در 

رصد اعالم شد كه در مراكز آموزشي  د6/92، 85سال 
 درصد 48 درصد و در مراكز غير آموزشي 65برابر با 

  .)15(بوده است 
شاخص متوسط روز بستري در استان در اين 

ميزان اين شاخص در .  روز بوده است69/2دوره برابر با 
مطالعه اي تحت عنوان شاخص هاي بهره وري ابزار 

مت كه در دانشگاه ارزيابي نظام مديريت اطالعات سال
 در 80 در سال .علوم پزشكي اصفهان انجام شده است

 روز و در بيمارستان هاي 8/3بيمارستان هاي آموزشي 
 80در سال ). 12( روز بوده است 2/3غير آموزشي 

سازمان جهاني بهداشت اين شاخص را در مراكز 
دانشگاهي هفت روز، در بيمارستان هاي ناحيه اي چهار 

راكز خصوصي پنج روز اعالم كرده است روز و در م
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در مطالعه اي تحت عنوان آيا روشي براي مقايسه ). 16(
همزمان شاخص هاي كليدي عملكرد بيمارستان وجود 

 در استان اصفهان انجام شده است، 86دارد كه در سال 
 روز بيشترين و 118 با 85متوسط روز بستري در سال 

بر اساس ). 15( روز كمترين مقدار بوده است 1/1
گزارش بانك جهاني، شاخص متوسط مدت اقامت در 

، آلمان 11، فرانسه 8 ، مصر12دا ا روز، كان14استراليا 
مريكا آ و 10، انگلستان 8، سوئد 46، ژاپن 11، ايتاليا 14

  ).16( روز بوده است 8
سومين شاخص عملكردي مورد بررسي در اين 

در پژوهش شاخص فاصله چرخش تخت بوده است كه 
بيمارستان هاي وابسته دانشگاه طي اين دوره بررسي 

مقدار مطلوب اين شاخص در .  روز بوده است09/1
 روز مي باشد كه ميانگين 2استاندارد كشوري كمتر از 

در مطالعه اي . اين دوره در استان مطلوب بوده است
تحت عنوان شاخص هاي بهره وري ابزار ارزيابي نظام 

 كه در دانشگاه علوم پزشكي مديريت اطالعات سالمت
 3/3 اين شاخص 80اصفهان انجام شده است در سال 

 در 86در سال  در مطالعه اي كه ).12(روز بوده است 
 85استان اصفهان انجام شده است، اين شاخص در سال 

اين ). 15( روز كمترين مقدار را داشته است 9/2با 
 شاخص نشان دهنده روزهاي خالي ماندن يك تخت بين
ترخيص تا پذيرش بيمار بعدي مي باشد كه رقم ايده آل 

 روز مي باشد و اگر فاصله عملكرد 1 تا 5/0آن بين 
 درصد را 80معادل يك روز شود ضريب اشغال تخت 

 روز باشد زياد 2مي طلبد و اگر اين رقم بيشتر از 
محسوب شده و نشان از كمبود تقاضا و خالي ماندن 

 ممكن است در رويه تخت بيش از حد مي باشد يا
در پژوهشي . پذيرش بيماران، نقصي وجود داشته باشد

تحت عنوان مقايسه شاخص هاي عملكردي يكي از 
بيمارستان هاي تهران با استانداردهاي كشوري در 

 شاخص درصد اشغال تخت در حد مطلوب و 1387سال
له چرخش تخت و متوسط اقامت بيمار شاخص هاي فاص

  ).1(نسبت به استانداردها در حد نامطلوب هستند 
  زـــهاي بيمارستاني مراك شاخصبر پژوهشي  در

، آموزشي و درماني كشور و مقايسه آن با استانداردها
شاخص هاي بيمارستاني مراكز آموزشي درماني تابعه 

 و  با هم مقايسه شده1380دانشگاه هاي كشور در سال 
همچنين بعضي شاخص ها با استانداردها مقايسه شده 

 1/57ميانگين درصد اشغال تخت  كه نشان داد است
 9/17%) 75( با استاندارد حداقل مطلوب است ودرصد 

 ميزان چرخش تخت در . درصد فاصله داشت

.  بود27/56بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي 
 روز مي باشد كه 7/3متوسط روزهاي بستري در كشور 

 اين اختالف به علت .بود)  روز4(كمتر از استاندارد 
وجود اقامت كوتاه مدت يك روز يا كمتر از يك روز 

مفهوم شاخص ضريب اشغال تخت به ). 17 (مي باشد
استفاده مناسب از امكانات و منابع بيمارستاني و موفقيت 

 كه ميزان ايده آل آن بين. كادر مديريت آن خواهد بود
گاهي اين ضريب باالتر از .  درصد مي باشد85 تا 80

اشتن د  درصد گزارش مي شود كه نشان دهنده100
كه اين   استمشتري و متقاضي دريافت خدمات زياد

هاي فعال  راه اندازي و استفاده از تخت خود ضرورت
محاسبه احتمالي ، طور مكرره هاي بيمارستان ب در بخش

در  نوزادان سالم هاي ريكاوري، اورژانس و تخت
، داشتن تجهيزات و هاي بيمارستان سرشماري تخت

داشتن سيستم پذيرش و ، فوق تخصصيكادر درماني 
خدمت دهي منظم و پويا كه به سهولت بتواند به بيماران 

 ،ها بودن آن پايين را نشان مي دهد و ،دسترسي پيدا نمايد
ارد و بر هدر رفتن ظرفيت ها و توان بالقوه افراد داللت د

  اساسي افزايش  هزينه واحد عرضه خدمات را به طور
 مي بايست در شاخصنابراين افزايش اين ب. دمي ده

 قرار  هاي درمانياولويت برنامه هاي مديران سيستم
ها و   ميزان استاندارد اين كميت در بيمارستان.گيرد
 هاي مختلف متناسب با تخصص و نوع بيماران بخش

كه بستري مي كنند، )  و مزمنهاي حاد داراي بيماري(
اما يك سري نارسايي ها و عملكردهاي . تمتغير اس

ها و  ناقص در پذيرش بيماران و در داخل بخش
پاراكلينيك ها موجب افزايش بي رويه اين كميت 
  خواهد شد، ازجمله اين نارسايي ها به عوامل ذيل 
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مي توان اشاره نمود كه اين عوامل در افزايش كاذب 
آماده  .ال تخت بيمارستان نيز مؤثر هستنددرصد اشغ

طوالني ، نبودن آزمايشات روتين بيمار قبل از پذيرش
ها و  شدن زمان ارسال دستورات پزشك به آزمايشگاه

طوالني شدن زمان ترخيص و ، ها دريافت پاسخ آن
عدم هماهنگي در تهيه ، تسويه حساب بيماران به هر دليل

، وارد اعمال جراحيامكانات و تجهيزات الزم براي م
بستري نمودن ، به هر دليلاعمال جراحي الكتيو لغو شدن 

هايي كه از نظر علم پزشكي قابل درمان  موارد بيماري
 شاخص فاصله چرخش تخت، نشان دهنده ي). 18 (نيستند

ميزان بازگشت بيمار به بيمارستان است و گوياي اين 
مات عملكرد بيمارستان در درمان و كيفيت خد است كه

آنچه كه مي توان از ). 19(ه شده چگونه بوده است ئارا
اين مطالعه و مطالعات مشابه نتيجه گرفت اين است كه 
نه تنها شاخص هاي عملكردي در بيمارستان هاي 
آموزشي و درماني گوياي كارآيي، اثربخشي و بهره 

ها با  وري عملكرد آن مركز مي باشد، بلكه فاصله آن
 مي تواند براي مديران و استانداردهاي موجود

سياستگذاران اجرايي زنگ خطري براي وقوع 

  رخدادهاي پيش بيني نشده در سازمان باشد كه خود 
ثيرات ناخوشايندي براي ذي نفعان أمي تواند عواقب و ت

  .و مشتريان به همراه داشته باشد
  

 :نتيجه گيري
شاخص هاي عملكردي بيمارستان هاي وابسته 

ه استانداردهاي وزارت بهداشت در به دانشگاه نسبت ب
بنابراين الزم است . حد مطلوب و متوسط قرار دارند

 هاي مديران اجرايي در جهت افزايش بهره برداري از تخت
  .بيمارستاني تدابير الزم را اتخاذ كنند

  
  :قدر داني و تشكر

 1208اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي 
شگاه علوم مصوب معاونت تحقيقات و فناوري دان

پزشكي شهركرد مي باشد كه الزم است از كليه كساني 
كه ما را در انجام اين پژوهش ياري رساندند تشكر و 
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Background and aims: One of the main issues in hospitals, to determine the efficiency and 
effectiveness of hospital beds are how to exploit it. For this indicator, the introduction of 
performance indicators are computed and compared with standards of health care services can 
be paid for hospital assessment activities and capabilities. This study compares the performance 
standards of medical care Chahar Mahal Va Bakhtiari province's health ministry. 
Methods: This study is descriptive and analytical and trend study in which data were collected 
from 498 pcs form 2006 till 2012 has been studied. 
Results: The tables and charts in this review suggest that the bed occupancy index in 
comparison with the standard country between 2008 and 2009 unfavorable and 2006. 2007 
years, 2010 and 2011 in moderate country. Average index hospitalization days in the period, 
compared with a national standard was satisfactory (less than 3.5 preferred), three performance 
indicators examined in this study Turnover is the optimal value of this index in the standard 
state (less than 2 day), which is desirable in the years 2006 and 2007 years, average 2008 and 
2009 years were 2010 and 2011 unfavorable. 
Conclusion: The performance indicators of hospitals toward optimal health standards have been 
average. 
 
Keywords: Average length of stay, Bed occupancy rate, Performance indicators, Standards. 


