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 محاسبه درصد سهم بخش هاي پرستاري و پشتیبانی نحوه

 الف) نحوه محاسبه درصد بخش در واحدهاي پرستاري:

و محاسبه  96ماه اردیبهشت تا شهریور  5به تفکیک   HIS)محاسبه درآمد هر بخش با استفاده از گزارش1
 ماه. 5میانگین 

ضافه کار تشویقی) به پرسنل هر بخش در )محاسبه مبلغ پرداختی (شامل اضافه کار و کارانه واقعی بدون ا2
 ماه. 5و محاسبه میانگین  96ماه اردیبهشت تا شهریور  5

 ).1) به درآمد آن بخش (مورد 2)محاسبه درصد پرداختی به پرسنل هر بخش (مورد 3

 ب) نحوه محاسبه درصد بخش در واحدهاي پشتیبانی:

عی بدون اضافه کار تشویقی) به پرسنل هر واحد در )محاسبه مبلغ پرداختی (شامل اضافه کار و کارانه واق1
 ماه. 5و محاسبه میانگین  96ماه اردیبهشت تا شهریور  5

 )محاسبه جمع کل میانگین پرداختی به پرسنل واحدهاي پشتیبانی.2

) به جمع کل مبلغ پرداختی به همه واحدهاي 1)محاسبه درصد پرداختی به پرسنل هر واحد (مورد 3
 ).2د پشتیبانی (مور

 

براي وارد کردن درصدهاي به دست آمده از روش فوق در برنامه قاصدك به شرح زیر عمل 

 می کنیم:
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 وارد کردن درصد بخش هاي پرستاري:

" تنظیم اطالعات بیمارستان براي پرداخت عملکردي" بعد و "تایید مقادیر "با کلیک بر روي

کلیه بخش ها به تفکیک  "مبناي بخشدرصد سهم کارکنان غیر پزشک از درآمد "سپس آیتم 

 .نمایش داده می شود
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در باال براي بخش هاي پرستاري  "الف"براي هر بخش، درصدي که به روش  اصالح با کلیک بر روي آیکون

 محاسبه کردیم  را وارد و ثبت می کنیم.

 

 

 وارد کردن درصد بخش هاي پشتیبانی:

تنظیم اطالعات " بعد و "تایید مقادیر "براي وارد کردن درصد سهم هر واحد پشتیبانی بر روي 

سهم هر یک از واحدهاي پشتیبان از کل "سپس آیتم " بیمارستان براي پرداخت عملکردي

کلیک کرده و درصد سهم هر واحد پشتیبان را که با استفاده از روش  "واحدهاي پشتیبان بیمارستان

 باال محاسبه کردیم براي هر واحد وارد و ثبت می کنیم.در  "ب"
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پس از پایان کار به صفحه اصلی برمی گردیم و از آیتم محاسبات در گوشه سمت راست باالي صفحه، 

 را کلیک می کنیم. محاسبات پرسنلقسمت 
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 HISاز  گزارش درآمد بخش هانحوه اجراي 

شرکت رایاروان توسعه این  HISابتدا باید گزارش درآمد بخش ها را آماده نمایید، در نرم افزار  -
گزارش آماده است بهتر است براي اطمینان از خروجی آن آخرین ورژن را از شرکت درخواست 

 نمایید

یکی دیگر از عوامل مورد نیاز گزارش درآمد بخش ها ، ثبت کد هاي مربوط به هر بخش طبق  -
 لیست ذیل می باشد

 جدول کد هاي بخش ها:

Value Code Terminology Comment Last Update 
     thritaEHR.ward 1 آزمایشگاه

     thritaEHR.ward 1.1 آزمایشگاه غدد

     thritaEHR.ward 1.2 آزمایشگاه خون شناسی

     thritaEHR.ward 1.3 آزمایشگاه ژنتیک

 thritaEHR.ward   93-04-16 1.4 آزمایشگاه بیوشیمی

 16-04-93 آسیب شناسی thritaEHR.ward 1.5 پاتولوژی

     thritaEHR.ward 1.6 آزمایشگاه ایمونوھیستو شیمی

TCD 2 thritaEHR.ward   93-04-16 

     thritaEHR.ward 3 مراقبت ھای ویژه

     thritaEHR.ward 3.1 مراقبت ھای ویژه جنرال

     thritaEHR.ward 3.3 ویژه جراحیمراقبت ھای 

 thritaEHR.ward   93-04-16 3.8 مراقبت ھای ویژه جراحی قلب باز

 thritaEHR.ward   93-04-16 3.4 مراقبت ھای ویژه جراحی اعصاب

     thritaEHR.ward 3.5 مراقبت ھای ویژه اطفال

 thritaEHR.ward Post ICU 93-04-16 3.6 بعد از مراقبت ھای ویژه

 thritaEHR.ward NICU 93-04-16 3.7 مراقبت ھای ویژه نوزادان

 thritaEHR.ward CCU 93-04-16 4 مراقبت ھای ویژه قلبی

 thritaEHR.ward Post CCU 93-04-16 4.1 بعد از مراقبت ھای ویژه قلبی

     thritaEHR.ward 5 قلب و عروق

     thritaEHR.ward 5.1 قلب زنان

     thritaEHR.ward 5.2 مردانقلب 

     thritaEHR.ward 5.3 باز توانی قلبی ریوی

     thritaEHR.ward 5.4 اکوکاردیوگرافی

     thritaEHR.ward 5.5 اکوکاردیوگرافی نوزادان

     thritaEHR.ward 5.6 پیوند قلب

   کت لب thritaEHR.ward 5.7 آنژیو گرافی
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     thritaEHR.ward 5.8 الکتروکاردیوگرافی

 thritaEHR.ward   93-04-16 6 نوزادان

 thritaEHR.ward   93-04-16 6.1 نوزادان پرخطر

     thritaEHR.ward 7 اتاق عمل

     thritaEHR.ward 8 تصویربرداری

     thritaEHR.ward 8.1 مامو گرافی

     thritaEHR.ward 8.2 سی تی اسکن

 سونوگرافی
8.3 

thritaEHR.ward 
سونوگرافی 
داپلر، داپلر 

 ترانس کرانیال
93-04-16 

     thritaEHR.ward 8.5 رادیو گرافی

     thritaEHR.ward 9 اورژانس

     thritaEHR.ward 9.1 اورژانس زنان و زایمان

     thritaEHR.ward 9.2 اورژانس جراحی

     thritaEHR.ward 9.3 اورژانس داخلی

     thritaEHR.ward 9.4 اورژانس مسمومین

 thritaEHR.ward   93-04-16 9.5 اورژانس بستری

 thritaEHR.ward   93-04-16 9.6 اورژانس سرپایی

 thritaEHR.ward   93-04-16 9.7 اورژانس بخش مراقبت ھای ویژه

 thritaEHR.ward   93-04-16 9.8 اورژانس جنرال

     thritaEHR.ward 9.9 اورژانس سوختگی

 thritaEHR.ward   93-04-16 9.10 اورژانس روان

     thritaEHR.ward 10 جراحی

     thritaEHR.ward 10.1 جراحی عمومی

     thritaEHR.ward 10.11 جراحی فک و صورت

     thritaEHR.ward 10.2 جراحی زنان

     thritaEHR.ward 10.3 جراحی مردان

     thritaEHR.ward 10.4 جراحی قلب

     thritaEHR.ward 10.5 جراحی قلب اطفال

     thritaEHR.ward 10.6 جراحی پالستیک

     thritaEHR.ward 10.7 جراحی اعصاب

     thritaEHR.ward 10.9 جراحی عروق

 thritaEHR.ward   93-04-16 10.10 جراحی اطفال

     thritaEHR.ward 11 عفونی

     thritaEHR.ward 12 ضایعات نخاعی

     thritaEHR.ward 13 مسمومین

     thritaEHR.ward 14 تاالسمی

     thritaEHR.ward 15 کلینیک خواب
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     thritaEHR.ward 16 کلینیک درد

 thritaEHR.ward   93-04-16 17 زنان و زایمان

     thritaEHR.ward 17.1 انکولوژی زنان

 thritaEHR.ward   93-04-16 17.2 زایمان

 thritaEHR.ward   93-04-16 17.3 زنان

     thritaEHR.ward 18 نفرولوژی

 16-04-93 داخلی اعصاب thritaEHR.ward 19 نورولوژی

     thritaEHR.ward 20 ارتوپدی

     thritaEHR.ward 20.1 ارتوپدی بزرگساالن

     thritaEHR.ward 20.2 ارتوپدی اطفال

     thritaEHR.ward 20.3 گچ گیری

 thritaEHR.ward   93-04-16 21 دیابت

     thritaEHR.ward 22 پوست

     thritaEHR.ward 23 اعصاب و روان

 thritaEHR.ward   93-04-16 23.3 الكتروشوك

     thritaEHR.ward 23.1 الکتروآنسفالوگرافی

     thritaEHR.ward 23.2 سایکوسوماتیک

 16-04-93 کودکان thritaEHR.ward 24 اطفال

     thritaEHR.ward 24.1 اطفال دختران

     thritaEHR.ward 24.2 اطفال پسران

     thritaEHR.ward 25 گوش و حلق و بینی

 16-04-93 ادیومتری thritaEHR.ward 25.1 شنوایی سنجی

 thritaEHR.ward   93-04-16 25.2 شنوایی سنجی نوزادان

     thritaEHR.ward 26 واکسیناسیون

 16-04-93 آسم thritaEHR.ward 27 ریه

     thritaEHR.ward 27.1 برونکوسکوپی

 16-04-93 تست تنفس thritaEHR.ward 27.2 اسپیرومتری

     thritaEHR.ward 28 چشم

EOG 28.1 thritaEHR.ward   93-04-16 

ERG 28.2 thritaEHR.ward   93-04-16 

VEP 28.3 thritaEHR.ward   93-04-16 

IOL MASTER 28.4 thritaEHR.ward   93-04-16 

 اکوگرافی چشم

28.5 
thritaEHR.ward 

IOL-MASTER 
(Intra Ocular 

Lens ) ،A-
SCAN,B-SCAN 
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 تصویربرداری چشم

28.9 

thritaEHR.ward 

 EOG  (Electro 
Oculography), 
ERG (Electro 

Retino 
graphy),VEP 

(Visual Evoked 
Potentials), 

OCT (Optical 
Coherence 

Tomography),
GDX,UBM(Ultr

asound 
Biomicroscopy)
، آنژیوگرافی 

چشم, 
 ,توپوگرافی

پنتاکم,پاکی 
 متری

93-04-16 

GDX 28.6 thritaEHR.ward   93-04-16 

UBM 28.7 thritaEHR.ward   93-04-16 

OCT 28.8 thritaEHR.ward   93-04-16 

     thritaEHR.ward 29 طب کار

     thritaEHR.ward 30 طب سوزنی

     thritaEHR.ward 31 طب سنتی

     thritaEHR.ward 32 پزشکی ورزشی

     thritaEHR.ward 33 روماتولوژی

     thritaEHR.ward 34 باروری و ناباروری

     thritaEHR.ward 35 ترمیم و سوختگی

     thritaEHR.ward 36 انکولوژی

 thritaEHR.ward   93-04-16 37 مشاوره

 thritaEHR.ward   93-04-16 37.1 مرکز مشاوره کودک

     thritaEHR.ward 38 بانک خون

     thritaEHR.ward 39 ھموفیلی

     thritaEHR.ward 40 پیوند مغز استخوان

     thritaEHR.ward 41 اورولوژی

 thritaEHR.ward RD 93-04-16 41.2 دیالیز

 thritaEHR.ward   93-04-16 41.7 دیالیز صفاقی

 thritaEHR.ward   93-04-16 41.8 دیالیز اورژانس

     thritaEHR.ward 41.3 سنگ شکن

     thritaEHR.ward 41.4 پیوند کلیه

     thritaEHR.ward 41.5 پیوند کبد

     thritaEHR.ward 41.6 پیوند اعضا

     thritaEHR.ward 42 بانک اعضای پیوندی
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     thritaEHR.ward 43 تغدیه

     thritaEHR.ward 44 غدد

     thritaEHR.ward 45 پزشکی ھسته ای

     thritaEHR.ward 46 شیمی درمانی

     thritaEHR.ward 46.1 زنانشیمی درمانی 

     thritaEHR.ward 46.2 شیمی درمانی مردان

     thritaEHR.ward 46.3 شیمی درمانی سرپایی

 thritaEHR.ward   93-04-16 46.4 رادیو تراپی

 thritaEHR.ward   93-04-16 46.5 شیمی درمانی کودکان

 thritaEHR.ward   93-04-16 47 بخش فیزیک

 thritaEHR.ward   93-04-16 48 سیموالتربخش 

     thritaEHR.ward 49 عینک سازی

     thritaEHR.ward 50 پست پارتوم

     thritaEHR.ward 51 گفتار درمانی

 thritaEHR.ward   93-04-16 52 بستری

     thritaEHR.ward 53 کاردرمانی

     thritaEHR.ward 54 روانشناسی

 thritaEHR.ward   93-04-16 55 آسیب شناسی

 16-04-93 لیزر thritaEHR.ward 56 لیزرتراپی

 thritaEHR.ward   93-04-16 57 پنتاکم

 thritaEHR.ward   93-04-16 58 توپوگرافی

 thritaEHR.ward   93-04-16 59 پریمتری

     thritaEHR.ward 60 لیزیک

 thritaEHR.ward   93-04-16 62 پاکی متری

     thritaEHR.ward 63 داروخانه

     thritaEHR.ward 64 دندانپزشکی

 thritaEHR.ward EMG 93-04-16 65 الکترومیوگرافی

     thritaEHR.ward 66 داخلی

     thritaEHR.ward 66.1 داخلی زنان

 thritaEHR.ward   93-04-16 66.3 داخلی مردان

     thritaEHR.ward 66.2 داخلی اعصاب

     thritaEHR.ward 67 گوارش

     thritaEHR.ward 67.1 آندوسکوپی

     thritaEHR.ward 67.2 کلونوسکوپی

     thritaEHR.ward 68 تزریقات و پانسمان

     thritaEHR.ward 69 تجھیزات پزشکی

CSR 70 thritaEHR.ward   93-04-16 
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 thritaEHR.ward   93-04-16 71 تنظیم خانواده

 thritaEHR.ward   93-04-16 72 تحقیقات

     thritaEHR.ward 73 ھماتولوژی

 thritaEHR.ward   93-04-16 74 فیزیوتراپی

 16-04-93 رادیوتراپی thritaEHR.ward 75 پرتودرمانی

 thritaEHR.ward   93-04-16 76 سم زدایی

 thritaEHR.ward   93-04-16 77 سوء مصرف مواد

 thritaEHR.ward   93-04-16 78 مجذومین
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 >>مکان هاي بیمارستان  >>براي ثبت کد هاي بخش ها در نرم افزار رایاوران ، از قسمت تنظیمات  -
رفته و تمام مکان هاي موجود را طبق جدول کد گذاري نمایید ، پس از این اقدام  فهرست مکان ها

گزارش به طور صحیح اجرا خواهد شد. در صورت بروز مشکل از پشتیبان شرکت راهنمایی راهنمایی 
 بگیرید.

 

 گام دوم : راه اندازي تعیین شیفت کاري پرستاري

...   وکنسین بیهوشی ترستار، بهیار، سیرکوالر ، اسکراپ ، کل کادر درمان شامل پ HISابتدا در نرم افزار  -
فه می فهرست پرسنل در قسمت کادر پرستاري اضا >>پرسنل بیمارستان  >>را از مسیر تنظیمات 

 و بخش مورد نظر را به ایشان اختصاص می دهید نماید
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جابجایی و ریلیف بودن آنها نیاز به بهتر است تمام پرسنل را در تمامی بخش ها اضافه نمایید تا هنگام  *
 تغییر اطالعات نباشد
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تعریف شیفت هاي بیمارستانی رفته  >>تعاریف پایه  >>ایجاد شیف کاري ابتدا از مسیر تنظیمات براي  -
 و پس از ایجاد عنوان ، شیف هاي صبح ، ظهر و شب را ایجاد می نمایید

 
 

تعیین  >>از مسیر ابزار  بستري پرستاري و اتتخاب یکی از بخش هاحال می توانید با باز کردن ایستگاه  -
 ن نسبت به تعیین پرستاران بخش اقدام نمایید.شیفت هاي پرستاران و بهیارا
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مربوط  و همچنین مسئول ترالی و مسئول پانسمان پرستار و بهیار در منوي باز شده می توانید  -

 مسیر گزاش گیري نمایید.به بیمار را انتخاب کنید و از همان 
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تعیین برا ي تعیین سطح پرستاري بیمار ، در ایستگاه پرستاري با راست کلیک کردن بر روي بیمار گزینه  -

را انتخاب نمایید سطح پرستاري

 

می توانید در ستون سطح  عالمت +در صفحه باز شده پس از انتخاب تاریخ و کلیک کردن بر روي  -

 مورد نظر خود را وارد نماییدپرستاري بیمار عدد سطح 

پیشنهاد می شود دسترسی تعیین شیف پرستاري را فقط به سرپرستاران بخش ها  نکته : •

 محدود نمایید و از دسترس عموم خارج نمایید.
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 نمونه كدھاي ملي ارزش نسبي خدمات مرتبط با پرستاري حھت افزايش درآمد بخش ھا

 ايحرفه کل  )Valueشرح کد( )Codeکدملی(

 0.5 0.5 )مثانه، ساده یا مشکلFoleyخارج کردن سوند (  500445

 1 1 گذاشتن و برداشتن سوند نالتون 500447

 1.9 1.9 گذاشتن لوله بینی معده اي یا دهانی معده اي 400805

 ATG  9 9تزریق داروي  900036

900037 
براي مثال تزریق داروهاي حساس و بیولوژیک آنتیبادیهاي مونوکلونال 

 ) توسط پزشکIVIGایمونوگلوبین داخل وریدي (
7 7 

900038 
متیل فسفوناتها (براي مثال زومتا و پامیدرونات) پالستزریق داروهاي بی

 پردنیزولون توسط پزشک یا تحت نظارت مستقیم
3.5 3.5 

900200 
گذاري معده و آسپیراسیون یا الواژ و شستشوي معده براي درمان لوله
 براي سموم خورده شده) (مثال

4.4 4.4 

 0.5 0.5 سانتیمتر  20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا  100511

 1 1 سانتیمتر 20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از 100512

100515 
تزریق داخل وریدي یک ماده (براي مثال فلوئورسئین) براي بررسی 

 جریان خون در فلپ یا گرافت
20 20 

 

شما می توانید با مطالعه بیشتر کتاب ارزش نسبی خدمات ، کد هاي مرتبط با بخش هاي تخصصی  : نکته 0

 استخراج و ثبت نمایید. HISخود را جهت ثبت در 
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 محاسبه کاي عملکرد پرسنل اتاق عملراهنماي ثبت و 

پرسنل اتاق عمل شامل سیرکوالر ، اسکراپ ، تکنسین بیهوشی و مسئولین ریکاوري را می توان بعنوان 
تعریف کرد و همچون پزشکان در زمان ثبت اطالعات عمل ، متولی عوامل مذکور را   HISعوامل عمل در 

 براي هر بیمار تعیین کرد.

 

اري عوامل عمل به پایان برسد لذا می توان یک یا این امکان وجود دارد که در قبل از اتمام عمل شیفت ک
 چند نفر بعنوان عوامل عمل در یک عمل جراحی انتخاب شوند.

 و .... 2و اسکراپ  1و یا اسکراپ  3و سیرکوالر  2و سیرکوالر  1براي مثال: سیرکوالر   

راي پزشک را معادل براي محاسبه کاي عملکرد سیرکوالر و اسکراپ  و ریکاوري ،کل کاي عمل ثبت شده ب-
 کاي عملکرد هر یک از عوامل عمل محاسبه می کنیم

کل کاي عمل ثبت شده براي پزشک را معادل عملکرد  3/2براي محاسبه کاي عملکرد تکنسین بیهوشی ، -
 عوامل عمل محاسبه می کنیم.
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تعداد کل کاي عمل هایی که حضور داشته و  ثبت شده به عنوان کل عامل  HISدر خروجی گزارش 
 عملکرد فرد مالك قرارداده می شود 

 کا عملکردي محاسبه می شود. 5براي مسئولین ریکاوري به ازاي هربیمار -

کرده و بعنوان کاي عملکرد محاسبه می  2.5براي منشی اتاق عمل تعداد بیماران پذیرش شده را ضربدر -
 شود.

کرده و بعنوان کاي عملکرد محاسبه می  3براي کمک پرستار تعداد بیماران سرویس داده شده ضربدر -
 شود.


