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  در خصوص آمار خودکشی، حوادث، سامانه مربوط به دانشگاه بهداشتی محترم معاونت  04/05/92مورخ  5550پیرو نامه شماره

شهید بهشتی و آمار پایگاه دیده ور  بیمارستان 91تعیین کننده سالمت، آمار حوادث شاخص هاي بهداشتی عوامل اجتماعی 

 .اد ذیل تشکیل و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفتآنفوالنزا جلسه اي با حضور افر

ارسال  معاونت بهداشتی  بهچی بآنفوالنزا گال ورپایگاه دیده زا که به صورت روزانه از سوي مربوط به آنفوالن اسب آمارمقرر گردید وضعیت من -1

 .می گردد تداوم داشته باشد

به صورت خوانا و  فوت هاي ، گواهی، موالید و مرگ و میر نوزادانIUFDاي ضمن تکمیل تمامی متغیرهاي مورد نیاز در فرم ه گردید مقرر -2

درمان  اونتبه صورت مرتب از سوي معاونت بهداشتی به معمذکور ضمناً مقرر گردید از این پس وضعیت فرم هاي ارسالی . واضح تکمیل گردد

 .گرددو این مرکز ارسال 

 .ارسال گردد نیز با در نظر گرفتن سن بارداري به معاونت بهداشتی مقرر گردید یک نسخه از آمار مربوط به سقط جنین -3

 .صورت گیرداز سوي معاونت درمان  و به روز رسانی آن گردید پیگیري الزم در خصوص آمار مربوط به سوانح و حوادث بیمارستان بهشتی مقرر -4

و پیگیري شبیه خوانی، رجایی، میالد و بهشتی بررسی  ايه مقرر گردید در خصوص حق دسترسی نرم افزار ثبت موالید مستقر در بیمارستان -5

 .بهداشتی و این مرکز ارسال گرددتوسط معاونت درمان صورت و گزارش آن به معاونت الزم 

به معاونت مراتب  ،به صورت ناقص ها ارسال فرمگردد و در صورت  و ارسال تکمیلو به موقع فرم گزارش ماهیانه خودکشی کامل  مقرر گردید -6

 .شود اعالمبه مرکز آمار و فن آوري اطالعات جهت پایش واحدهاي آماري آن  گزارشدرمان عودت و 

و گزارش آن به معاونت درمان توسط معاونت بهداشتی صورت پیگیري الزم  بوط به ثبت خودکشیردر خصوص هزینه م رفع ابهامدر خصوص  -7

 .اعالم گردد

مرکز آمار و فن آوري اطالعات معاونت درمان و توسط معاونت بهداشتی به  این صورت جلسه صوباتاجراي م پیشرفتمقرر گردید وضعیت  -8

      .دانشگاه اعالم گردد

  

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهسرپرست مرکز آمار و فن

  حبیب اله رحیمی

 معاونت بهداشتی واحد آمارکارشناس مسوول 

  مصطفی رضایی

  عاونت درمانم کارشناس  مدارك پزشکی

  فریده مهنایی

 معاونت درمانو فن آوري اطالعات سالمت آمار واحد  کارشناس
    

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه   18 جلسه 

24/06/92: تاریخ جلسه  

 

مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه: مکان برگزاري   9 -11 :جلسه زمان  


