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 گزارش خالصه طرح

های بهداشوتی و درموانی های محدود نمودد  هییهو های غیرمقتضی از خدمات درمانی یکی از روشکاهش استفاده

هوای ای ک  بوا بکوارریری ابیارهوا و ترو ک باشد. در این راستا اجرای مطالع بدو  آسیب ب  کیفیت این خدمات می

 دانود مهاسب مییا  ارائ  خدمات ب  صدرت غیور مقتضوی و ناب وا را تو  از اجورای حور   حودد ن،وا  دهود  می

از وری بخش سوممت یواری نمایود.  ها و بهبدد بهرهسیاستگذارا  را در ا خاذ راهکارهای مهاسب برای کهترد هییه 

 های ناب ا و اثرات اجتموایی و اتتاوادی ناشوی از آ   دا  ب  کاهش تذیرش و بستریمی اهداف کاربردی این حر 

و  اسوتفاده بهیهو  از مهواب  و امکانوات بیمارسوتانی  های آمدزشویکاهش ضریب اشغاد  خت کواذ  در بیمارسوتا 

  اره نمدد.شهاسایی مییا   اثیر حر   حدد سممت بر نحده و مییا  استفاده از خدمات بیمارستانی اش

باشد ک  ب  روش  دصیفی  حلیلی ان ام شد و از آن ایی کو  نتوایح حاصو  از نگر میمطالع  حاضر یک مطالع  آیهده

ها  دان،گاه یلدم تیشکی کرما  و یاسدج و سیاسوتگذارا  سوممت  داند مدرد استفاده مدیرانی بیمارستا مطالع  می

این مطالع  از ابیار ) ترو ک  ارزیوابی  در رردد.های کاربردی محسد  میتژوهشترار ریرد  لذا تژوهش حاضر از ندع 

های مدرد نظور کو  شوام  (( استفاده شد. جهت رردآوری احمیات تژوهش  تژوه،گر ب  بیمارستا AEPمهاسبت )

و  مراجعو  نمودد  باشهدمیکرما  و شهید به،تی و امام س اد یاسدج تدر افضلی های آمدزشی شفا  باههر یمارستا ب

را بورای با بررسی ترونده بیمار و وضعیت بالیهی وی از نظر ضروری بدد  یا نبدد  تذیرش ترو ک  ارزیابی مهاسوبت 

ها ب  صدرت روزان   ا زما   رخیص کلی  بیموارا  مودرد مطالعو  ان وام مراجع  ب  بیمارستا  . کمی  نمددهر بیمار 

  ررفت.

بدده  %8/15و مییا  بستری غیر مقتضی  %1/1م مدع مییا  تذیرش غیرمقتضی بر اساس نتایح این جدود در 

شدد  بین تذیرش غیر مقتضی با هیچ یک از متغیرهای فردی حدر ک  در این جدود م،اهده میاست. هما 

دار داری م،اهده ن،ده است. بستری غیر مقتضی نیی  هها با حدد اتامت بیمار ار باط معهیاجتمایی ار باط معهی

بیمارا  بستری در  % 7/52مربدط ب  شهر کرما   %  56/54ز    % 53(  449داشت. از ک  بیمارا  مدرد مطالع  )

 75/47میانگین سهی بیمارا  مدرد مطالع  ب  حدر کلی اند. ای بددهدارای تدشش بیم %  1/91های جراحی و بخش

 باشد. ساد می 94/46ساد و برای شهر یاسدج  3/48باشد. میانگین سهی برای بیمارا  شهر کرما  ساد می

 همچهوین و کواهش را اتاموت هییهو  و انتظوار لیسوت افویایش  را بیمارستا  وری بهره  ضروری  غیر اتامت کاهش

 از جلودریری جهوت در مطالع  نتایح ب   دج  با  دا می. دهدمی ترار بیمارستانی یفدنت معرض در کمتر را بیمارا 

 فرآیهود اصوم  مثو  را  خاصی  دابیر و کرده بی،تری  مشضروری  غیر های بستری کاهش وضروری  غیر تذیرش

 داد. خدمات ارای  یرض  نظام  ر تایین سطد  اصم  و بیمارا    رخیص
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 مقدمه -فصل اول 

وری و استفاده  سهیمت و خدمات  سبب  دج  ب  مدضدع بهرهها و  دزی  نامهاسب رشد جمعیت  روند فیایهده تیمت

(. استفاده متهاسب و مقتضی از مهاب   یک فاکتدر مهم در 1) بی،تر از مهاب  مدجدد شده استمقتضی با بازدهی 

های دولتی با بددج  ثابت و یا مدفقیت هر سازمانی ب  خادص سازما  های با مهاب  محدود مانهد سازما 

ریری رشد و  دسع  ندازههای ا(. یکی از شاخص2) باشدهایی ک  تادر ب  افیایش درآمد خدد نیستهد  میسازما 

باشد. این خدمات بر سطح رفاه اجتمایی اتتاادی و اجتمایی  سطح تی،رفت خدمات بهداشتی و درمانی می

(. نظام 3) کهد  لذا نباید از  دج  ب  این خدمات غاف  بدد اثیررذار بدده و بخش زیادی از مهاب  ملی را مارف می

وری و استفاده مقتضی از خدمات در آ  از اهمیت باشد ک  امر بهرهیتی میهای مدیربهداشت و درما  یکی از حدزه

باشد ک   رین خدمات نظام بهداشت و درما  می(. در این بین خدمات بیمارستانی ترهییه 1) ای برخدردار استویژه

 (. 4  3  1) دهدهای ک  بخش بهداشت را ب  خدد اختااص می قریبا نیمی از هییه 

ها در اما این م،دق استفاده شده استهای بیمارستانی برای کاهش هییه های اتتاادی متهدیی   م،دقدر حالی ک

اند. بعد دسترسی بیمار ب  خدمات بیمارستانی و کیفیت خدمات ارائ  شده ب  بیمار ب  نتایح مطلدبی دست نیافت 

 دج  ب  مقتضی یا نامقتضی بدد   های محدودکههده هییه  بابرای حفظ کیفیت و دسترسی   مرکی بر شاخص

ها خداهد شد خدمات درمانی ارائ  شده ضروری است. تذیرش و بستری غیر مقتضی ن   هها مه ر ب  افیایش هییه 

های بیمارستانی و بلک  بایث ارای  خدمات بهداشتی ضعیف و باال رفتن مییا  میرایی و در نتی   باال رفتن یفدنت

یموه بر بعد اتتاادی  حضدر غیر ضروری بیمار در بیمارستا  ب  لحاظ اجتمایی نیی (. 4) ررددزخم بستر می

های های ناشی از آ   محدودیتریرد ک  غیر فعاد شد  نیروی کار جامع  و آسیبهای متعددی را در بر میجهب 

ابراین ارزیابی دائمی خدمات (. به5) باشهدها میی آ ها از جمل شغلی و  اثیرات مهفی یاحفی و روانی ب  خانداده

وری از مهاب  و افیایش کیفیت خدمات ارای  شده بیمارستانی یک مدضدع مهم است ک  باید برای ار قا مییا  بهره

(. استفاده نامهاسب و غیر مقتضی از خدمات بیمارستانی یبارت است از استفاده از مهاب  بیمارستانی 4) ان ام ریرد

کهد و یا درما  با هما  میایا و کیفیت و هما  ها ندارد و بهبددی حاص  نمیددی برای آ برای بیمارانی ک  هیچ س

(. از حرفی  قاضای بیش از حد بستری بدا  معهی است ک  6)  ر ارای  شدد دانست در سطد  تاییننتی   ک  می

تردازند. ارائ  خدمات غیر ا  میکههد و یا بی،تر از  دا  ترداخت،بیمارا  خدمات بیمارستا  غیرضروری دریافت می

وری بیمارستا  دهد در حالی ک  کاهش اتامت غیر مقتضی  بهرهمقتضی میانگین مخارج سران  تیشکی را افیایش می

(. در مقاب   اتامت 7  1) دهدرا افیایش داده  لیست انتظار را کاهش داده و در یین حاد کیفیت را کاهش نمی
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ب  یهدا  اتامتی است ک  در آ  بیمار نیازمهد معال ات مداوم و فعاد تیشکی  ترستاری  مقتضی بیمار در بیمارستا 

 (.9  8) و تیراتیشکی باشد و ارائ  آ  در محلی دیگر غیر از بیمارستا  تاب  ان ام نباشد

ن،ا    کهای بیمارستانی در اروتا و آمریکا ان ام شده است مطالعات متعددی در مدرد نحده استفاده از  خت

های (. حذف استفاده10) بدده است %25 ا  10قتضی ری غیر مو روزهای بست %38 ا  4ی تذیرش ناب ای دههده

های بهداشتی و درمانی بدو  افت کیفیت این های محدود کرد  هییه ناب ا از خدمات بیمارستانی یکی از شیده

 ارستا  هستهداب ا و غیر مقتضی از خدمات بیمهای نههای مختلف در صدد کاستن استفادخدمات است  لذا دولت

(5 .) 

ها  کمبدد مهاب  و امکانات و معضمت اتتاادی و های مدیریتی بیمارستا ب  دلی  م،کمت مدجدد در حدزه

شدد. لذا های نظام بهداشت و درما  ک،در محسد  میفرههگی  تذیرش و اتامت غیرمقتضی ب  یهدا  یکی از ضعف

حیح و   مدان  بستری صها و اتدام در جهت حذف یا اصمها و بسترییا غیرمقتضی بدد  تذیرششهاسایی مقتضی 

 . (5) باشدمقتضی حیا ی می

شدد. در این های متعددی ب  کار برده میها و خدمات بیمارستانی  روشدر جهت  عیین مییا  استفاده ناب ا از  خت

 دسط  1981استفاده خداهد شد. ترو ک  ارزیابی مهاسبت در ساد ( AEP) 1تژوهش از ترو ک  ارزیابی مهاسبت

 در آمریکا مهت،ر رردید ایتبار و روایی آ  در مطالعات ان ام شده مدرد  ایید ترار ررفت  است 3و رستدسیکا 2جر من

 شدد. (. این ابیار اختااصا برای بیررساال  غیر از مدارد زایما  و روانپیشکی ب  کار برده می3)

ارت بهداشت  درما  و آمدزش تیشکی ب  یهدا  متدلی اصلی سممت در ک،در  برنام   حدد نظام سممت را با س  وز

رویکرد حفاظت مالی از مردم  برتراری یدالت در دسترسی ب  خدمات سممت و نیی بهبدد کیفیت خدمات از 

یر در مییا  و روش ترداخت ب  های درما  و  غیآغاز کرده است ک  با کاهش هییه  1393اردیبه،ت ماه 

ی استفاده از خدمات  داند بر مییا  و نحده(. بهابراین این برنام  می11) کههدرا  خدمت همراه بدده استارائ 

بیمارستانی  اثیررذار بدده و با  غییر رفتار ارائ  دههدرا  و ریرندرا  خدمت و ب   ب  آ  افیایش مییا  مارف 

های با ب  کارریری ابیارها و ترو ک  مطالع از خدمات سممت  دام باشد. بهابراین در این  خدمات و استفاده ناب ا

کارهای مهاسب راهمهاسب مییا  ارائ  خدمات غیرمقتضی و ناب ا را ت  از اجرای حر   حدد سممت ن،ا  داده و 

 ری نماید.های بخش سممت یادر جهت کهترد هییه را ارائ  دهیم ک  بتداند سیاستگذارا  

                                                           
1  Appropriateness Evaluation Protocol 

2  Gertman  

3 Restuccia  
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 اهداف اصلی طرح

های آمدزشی شهرهای کرما  و جراحی بیمارستا  –های داخلی های غیرمقتضی در بخشها و بستری عیین تذیرش

 هاو  دوین راهکارهای یملیا ی جهت کاهش آ  (AEP)یاسدج بر اساس ترو ک  ارزیابی مهاسبت 

 اهداف فرعی طرح

های جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیرضوروری بیموارا  در بخش های عیین میویا  توذیرش .1

 و یاسدج کرما  هایآمدزشی شهر

های آمدزشی جراحی بیمارستا  –های داخلی غیرضروری بیمارا  در بخش های عیین مییا  بستری .2

 و یاسدج کرما  هایشهر

 هر کرما  و یاسدجهای آمدزشی دو شمقایس  مییا  تذیرش و بستری غیر مقتضی در بیمارستا  .3

های جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیرضوروری بیموارا  در بخش های عیین میویا  توذیرش .4

اتتاادی )سن  جهسیت و وضعیت  -و یاسدج بر حسب متغیرهای اجتمایی کرما  هایآمدزشی شهر

 بیم  درمانی( 

های آمدزشی ارستا جراحی بیم –های داخلی های غیرضروری بیمارا  در بخش عیین مییا  بستری .5

اتتاوادی )سون  جوه  و وضوعیت بیمو   -و یاسدج بر حسب متغیرهای اجتموایی کرما  هایشهر

 درمانی( 

جراحووی  –هووای داخلووی غیوور ضووروری بیمووارا  در بخش های رین یلوو  بسووتری عیووین شووای  .6

 و یاسدج کرما  هایهای آمدزشی شهربیمارستا 

اتتاوادی )سون  جهسویت و  -بوا متغیرهوای اجتمواییهای غیر ضوروری  عیین ار باط بین تذیرش .7

 و یاسدج کرما  هایهای آمدزشی شهروضعیت بیم  درمانی( بیمارا  بیمارستا 

اتتاوادی )سون  جهسویت و  -غیر ضوروری بوا متغیرهوای اجتموایی های عیین ار باط بین بستری .8

 دجو یاس کرما  هایهای آمدزشی شهروضعیت بیم  درمانی( بیمارا  بیمارستا 

  دوین راهکارهای یملیا ی جهت کاهش ارائ  خدمات غیر ضروری ب  بیمارا  .9
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 اهداف کاربردی طرح

 های ناب ا و اثرات اجتمایی و اتتاادی ناشی از آ ؛کاهش تذیرش و بستری .1

 های آمدزشیکاهش ضریب اشغاد  خت کاذ  در بیمارستا  .2

 استفاده بهیه  از مهاب  و امکانات بیمارستانی .3

 مییا   اثیر حر   حدد سممت بر نحده و مییا  استفاده از خدمات بیمارستانیشهاسایی  .4

 :پژوهش سواالت

های آمدزشوی جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیرضروری بیموارا  در بخش هایمییا  تذیرش .1

 و یاسدج چقدر است؟ کرما  هایشهر

های آمدزشوی جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیرضروری بیموارا  در بخش هایمییا  بستری .2

 و یاسدج چقدر است؟ کرما  هایشهر

 های دو شهر کرما  و یاسدج متفاوت است؟آیا مییا  تذیرش و بستری غیر مقتضی در بیمارستا  .3

های آمدزشوی جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیرضروری بیموارا  در بخش هایمییا  تذیرش .4

اتتاادی )سون  جهسویت و وضوعیت بیمو   -ای اجتماییو یاسدج بر حسب متغیره کرما  هایشهر

 درمانی( بیمارا  چقدر است؟

های آمدزشوی جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی های غیرضروری بیموارا  در بخشمییا  بستری .5

اتتاادی )سون  جهسویت و وضوعیت بیمو   -و یاسدج بر حسب متغیرهای اجتمایی کرما  هایشهر

 درمانی( بیمارا  چقدر است؟

های جراحوی بیمارسوتا  –هوای داخلوی غیر ضوروری بیموارا  در بخش های رین یل  بستری شای .6

 و یاسدج کدامهد؟ کرما  هایآمدزشی شهر

 چ  راهکارهایی جهت کاهش ارائ  خدمات غیر ضروری ب  بیمارا  وجدد دارد؟ .7

 :پژوهش فرضیات

جهسویت و وضوعیت بیمو  اتتاوادی )سون   -های غیر ضروری با متغیرهوای اجتمواییبین تذیرش .1

 و یاسدج ار باط معها دار وجدد دارد. کرما  هایهای آمدزشی شهردرمانی( بیمارا  بیمارستا 

اتتاوادی )سون  جهسویت و وضوعیت بیمو   -غیر ضروری بوا متغیرهوای اجتموایی هایبین بستری .2

 جدد دارد.و یاسدج ار باط معها دار و کرما  هایهای آمدزشی شهردرمانی( بیمارا  بیمارستا 
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 های نظری پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شدهزمینه –فصل دوم 

 نظام سالمت

 بسیار تلمرویی شدد؛ می شام  را مردم سممت ار قای و حفظ  أمین  هدف با فعالیتی ردن  هر ک  سممت نظام

 نظام ک  آنچ . ریرد می بر در را وزار خان  یک یا و اداری دستگاه یک از فرا ر چییی و داشت  رسترده و وسی 

: اوال ک  چرا است  آ  نهایی و غایی هدف یهدا  ب  "سممت" دهد  می ترار ها نظام سایر از  ر مهم را سممت

 می ب،مار اجتمایی هدف مهمترین آ   ممکن سطح باال رین ب  رسید  و بدده ب،ر اساسی حقدق از یکی سممت

 جامع  اساسی نیازهای از درما   و بهداشت و انسانها سممت ب   دج  اسممی جمهدری اساسی تاند  در و رود

  مامی در ک،در هر تایدار  دسع  و رشد  "تایدار محدر دسع  سالم  انسا  "شعار راستای در: ثانیًا. است شده شهاخت 

  ا است مردم ب  داد  امکا   دسع   هدف ک  ازآن ا. است جامع  آ  افراد  ک  ک سممت رروی در ها  زمیه 

 سممتی در اختمد و خدش  هرردن  لذا سازند  بخش رضایت اجتمایی  نظر از و مدلد نظراتتاادی از را خدد زندری

 اتتاادی های آسیب و ها هییه  آمد  وجدد ب  بایث  داند می و شده  دسع  روند در اختمد ب  مه ر ها انسا 

 آ  از استفاده ب  تادر بیمار انسا  و بدده مفید سالم انسا  آسایش و رفاه برای  هها  دسع  مداهب ازحرفی . رردد

 مهاب  محدودیت دیگر سدی از و  قاضا کیفی و کمی سطح افیایش و جمعیت افیو  روز رشد با شک  بدو . نیست

   مدجدد مهاب  از اثربخش و کارا استفاده با و ر،ت  مبدد امروز جها  در اساسی  دبیری ب  وری بهره   دسترس در

 نظام  رین اصلی و  رین ازحیا ی یکی یهدا  ب  نیی سممت نظام. سازد می ممکن تیش از بیش را اهداف ب  دستیابی

 .(12) باشد می خدد ساختار در وری بهره صحیح اجرای و شهاخت نیازمهد و نبدده مستثهی تایده این از ک،در  های

 سالمت های نظام مدیریت

 انسانی   هییات)ازمهاب  استفاده های روش بهبدد درجهت بخش احمیها  های ح  راه بکارریری معهی ب  مدیریت 

 تذیر انعطاف شک  ب  ک  است این در مدیریت ههر. باشد می اهداف  ب  دسترسی برای یملکرد ار قای و( تدد و

 همدار را نظام اهداف ب  رسید  راه و دهد وفق نظام  بیرو  و درو  یدام   أثیرات و  غییرات با را خدد و کرده یم 
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 از  عداد بی،ترین برای بهره حداکثر ک  کهد می مارف شکلی ب  را محدود مهاب  سممت  نظام در مدفق مدیر. سازد

 :دارد اساسی مرحل  تهح سممت نظام در مدیریت فرایهد .شدد فراهم جامع  افراد

 .ها اولدیت و عیین ها سیاست  هظیم -الف 

 .مهاسب راهبردهای ب  ها سیاست  بدی  و کلی رییی برنام  - 

 .  فایلی های برنام   هی  -ج 

 . ها برنام  اجرای -د

 .ها برنام  در نظر   دید -ه

 فرایهد "ه"و " " "الف "مراح  شدیم  تائ  اجرایی و میانی راهبردی  یا استرا ژیک سطح س  مدیریت  برای ارر

 درسطح مدیریت

 بر متکی مراح  این  مامی .تذیرد می صدرت آ  اجرایی سطح در "د"مرحل  و میانی سطح در "ج"مرحل  راهبردی 

  ر م،ک  سممت حیط  در ارزیابی .است همراه ارزیابی با نیی و بددج  و مهاب   أمین با و بدده ایتماد تاب  احمیات

: ثانیًا نیستهد  ریری اندازه تاب  همداره سممت  های فعالیت از حاص  نتایح: ال او ک  چرا هاست  سایرحیط  از

 آنها  فکیک ک  خدرده رره اجتمایی رفاه و  دسع  نظیر ک،در های بخش سایر با چها  راه بخش این های فعالیت

 ارزیابی ب  نسبت مدیریت و کارکها  سدی از مهفی های ریری مدض  اغلب  حیط  این در: ثالثًا نیست  ای ساده کار

 و  ر آسا  آ  تبدد  ا بدده کمی و دتیق بسیار ارزیابی نتایح ک  است بهتر لذا .دارد وجدد آ  نتایح ایمم از تب  و

. برد نام را اثرنهایی و اثربخ،ی کارآیی   دا  می ارزیابی ابعاد مهمترین از . رشدد آسا  بعدی مقایسات و ها تضاوت

 آ   اجرای از آمده بدست نتایح با حر  یک در رفت  بکار مهاب  و است نظر مدرد کار  درست ان ام کارآیی  در

 مییا  چ  حر   یک اجرای ک  دهد می ن،ا  و است نظر مدرد درست کارهای ان ام اثربخ،ی  در .شدند می مقایس 

 وضعیت در حر  آ  کلی اثرات و نتایح شام  هرحر  نهایی اثر و است بدده مدثر م،کمت ح م از کاستن در

 زما  صرف با حر  یک از آمده بدست نتایح ب  ارردستیابی. است جامع  آ  اجتمایی و اتتاادی  دسع  و سممت

 -هییه  و اثربخ،ی -هییه  های  حلی . نیست برخدردار الزم کارآیی از حر  آ  باشد  ممکن کمتر مهاب  یا کمتر

 اما شدد   أیید حرحی اثربخ،ی و کارآیی است ممکن .شدند می استفاده اثربخ،ی رد یا  أیید مهظدر ب  فایده

 (. 13) شدد ارزیابی زیانبار حتی یا هیچ آ   اثرنهایی

 سالمت هاینظام وریبهره
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 اررچ . شدد می نگریست  ها نظام  مام بقای و  عالی رشد  در اساسی یاملی یهدا  ب  وری بهره ب  امروز  جها  در

 یا و "آ  های ورودی ب  سیستم یک های خروجی م مدی  بین نسبت"یبارت با سیستمی دیدراه در وری بهره

   ورودی ک  سممت نظام نظیر هایی نظام برای  عریف این ولی ؛(14) شدد می شهاخت  "داده ب  ستاده نسبت"

 یهدا  ب  انسا   و دارد اتتاادی و صهعتی های نظام با زیادی بسیار های  فاوت آ  یملکرد حتی و خروجی

 چهدا  دهد؛ می  ،کی  را آ  خروجی و ورودی  رین اصلی هستی  مخلدق  رین تیچیده حاد یین در و مهمترین

 جدیدی  عریف سممت نظام در ک  وری بهره برای ک  است الزم حقیقت در .آید نمی نظر ب  درستی و جام   عریف

 ب  و کارکرد بهترین با یدام  سایر و مالی انسانی  فیییکی  مختلف ازمهاب  حداکثراستفاده " :شدد بیا  شک  بدین

 مالی م،ارکت سممت؛ ار قای و حفظ  أمین  اهداف ب  دستیابی مییا  بی،ترین ک  اثربخش و کارا یلمی  روشی

 از  ر ساده بیانی با  دا  می را سممت نظام در جیء وری بهره البت  ".باشد داشت  دنباد ب  را تاسخدهی و یادالن 

 یا و ورودی مهاب  و خدمت یدام  از یکی ب  سممت نظام های خروجی از یکی بین نسبت " :کرد یهدا  تب   عریف

 ب  دستیابی بی،ترین جهت در سممت نظام از بخش هر در مدجدد مهاب  از بهیه  استفاده " یا و "ها ورودی  مام

 : ریرد ان ام اساسی مرحل  چهار ک  است الزم وری بهره سازی تیاده برای صدرت  هر در "نظام از بخش هما  اهداف

 .وری بهره ریری اندازه یا سه ش -الف

 .وری بهره  حلی  و   یی  یا ارزیابی -  

 . وری بهره رییی برنام  -ج 

 .وری بهره بهبدد -د

 از استفاده با  ا نیازمهدیم مختلف های شاخص نتی   در و ردنارد  معیارهای و ها ممک  عریف ب  اود  مرحل  در

 و ها شاخص مقادیر از استفاده با دوم مرحل  در. شدد آوری جم  نظام  مختلف های تسمت ب  مربدط احمیات آنها 

 شاخص  هر مقادیر  غییرات روند بررسی استاندارد  وجدد یدم درصدرت و مدجدد استانداردهای با آنها مقایس 

 الزم راهبردهای سدم  درمرحل  .شدد می معلدم آ  وری بهره جایگاه و شده م،خص نظام های ضعف و م،کمت

 برنام  اجرای آخر  و چهارم مرحل  در نهایتًا و رردند می  عیین وری بهره بهبدد جهت در اهداف ب  دستیابی برای

 بهره بهبدد  ا ریرد صدرت یملکرد از ارزیابی مرحل  این از ت  است بهتر. ریرند می ان ام وری بهره بهبدد های

 کار این برای دیده آمدزش نیروی  دسط دوم مرحل  های ارزیابی از بخ،ی و اود مرحل  .شدد وتطعی م،خص وری 

 های رییی برنام . است نظام استرا ژیک و ارشد مدیرا  وظایف از نهایی های  حلی  و   یی  ولی شدد؛ می ان ام
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 در و ریرد می صدرت اجرایی و میانی مدیرا  بدست جیء سطح در و ارشد مدیرا  بدست کم  سطح در سدم مرحل 

 شروع سطح  رین تایین از   ازیملکرد ارزیابی. است اجرایی مدیرا  یهده بر بهبدد  های برنام  اجرای بر نظارت آخر 

 .(15) یابد می ادام  سطح باال رین و ا شده

 

 سالمت نظام در وریبهره سنجش

 است مبهایی استاندارد  یا معیار. است نیازمهد نظام اهداف راستای در شاخص و معیار  عریف ب  وری بهره سه ش

 هدف ها  شاخص ولی است؛ نظام اهداف کههده م،خص و کهد می کمک ها تضاوت ب  ک    ربی یا اجتمایی فهی 

 باید ها شاخص. دههد می یاری را ما اهداف ب  نی  مییا  سه ش برای و شدند می  عیین اهداف اساس بر و نبدده

 سه ش برای ک  را سممت نظام وری بهره های شاخص و معیارها. باشهد اختااصی و حساس ایتماد  تاب  معتبر 

 :کهیم می  عریف جیء و ک  سطح دو در روند  می بکار آ  ضعف و تدت نقاط  عیین و نظام کامیابی و تی،رفت

 سممت  ار قای یعهی سممت نظام نهایی اهداف و کم  معیارهای براساس ک  ک  وری بهره های شاخص -الف

 .شدند می  عریف مالی م،ارکت بدد  یادالن  و تاسخدهی

 می  عریف نیاز حسب بر سممت نظام ابیاری اهداف و خرد معیارهای براساس ک  جیء وری بهره های شاخص - 

 .شدند

 بیمارستان و نقش آن در نظام سالمت

  دسع  رشد و ریری اندازه شاخص های از یکی یهدا  ب  درمانیو  بهداشتی خدمات تی،رفت سطح امروز جها  در

 بخش و  اثیررذار است اجتمایی رفاه سطح بر درمانی و خدمات بهداشتی. رود می شمار ب  اجتمایی و اتتاادی

 حاد در های (. در ک،در16) بدد غاف  خدمات این ب   دج  از نباید لذا نمدده است  مارف را ملی مهاب  از یظیمی

 نها آ مدیریت ک  شدند محسد  می ضروری و حیا ی اجتمایی مهاب  یهدا  نها ب  بیمارستا یافت    دسع  و  دسع 

 خدمات ارائ  مرکی یهدا  بیررترین ب  بیمارستانها مطلد  (. اداره17) باشد جامع  رسانی ب  سدد راستای در باید

 سرمای  مهاب  بدد  محدود ب  لحاظ. است بدده بخش این سیاستگذارا   دج  همداره مدرد درمانی و بهداشتی

 ررانی بیمارستا   احداث ریاف چد  هییه  یداملی همچهین و درما  و بهداشت بخش آ  در دیربازدهی و رذاری

 دشدار و کهد بسیار بیمارستانی امکانات بخش  رسترش این در متخاص و ماهر انسانی نیروی و کمبدد   هییات

(. 18است ) ضروری مدیریتی بر ر از راهکارهای بهرهگیری با مدجدد مهاب  از استفاده حداکثر بهابراین .است



14 
 

 دیگر یدام  از ای با م مدی  هماههگی در آ  یملکرد ک  است درما  و بهداشت اجیای سیستم از یکی بیمارستا 

 و هستهد سممت نظام یک در کلیدی و اصلی واحدهای ها بیمارستا . (16شدد ) می مردم سممت  أمین ب  مه ر

 کارآیی نظام بر زیادی  أثیر ها بیمارستا  اهمیت  این دلی  ب . درمانی دارند بهداشتی خدمات ارای  در کلیدی نقش

 حدر ب  و( 20) کههد می مارف را بهداشت بخش ملی در مخارج از نیمی حدود ها بیمارستا (. 19) دارند سممت

 برای  قاضا(. 21) دارد اختااص ها بیمارستا  ب  سممت بخش در دولت های هییه  % 50-80  قریباً بین معمدد

 برای ها دولت ک  هایی از روش یکی.  است افیایش حاد در افیو  روز حدر ب  خدمات بیمارستانی از استفاده

 از استفاده و  حلی  ریری اندازه اند  ررفت  کار ب  بیمارستانی خدمات از افیو  استفاده روز  قاضای این مدیریت

ب   خدمات از استفاده مییا  و ها بیمارستا  یملکرد ب  احمیات مربدط  حلی (. 22) است بیمارستانی خدمات

  .کهد می کمک ریری  امیم و رییی برنام  در مدیرا 

 یکی بیمارستا . است بیمارستا  درمانی و بهداشتی های مراتبت خدمات ارائ  در حیا ی بسیار های سازما  از یکی

 انسانی سازما  مادی ساختار بر ک  یدام  این .است متعددی یدام  از متأثر خدد ک  است اجتمایی سازمانهای از

 .(23) نماید می ایفا بیمارستا  های فعالیت نحده و حرکت روند بر ای کههده  عیین نقش نماید می اثر آ 

 ب   حقیقی و آمدزشی و بهداشتی درمانی  و  ،خیای امکانات از استفاده با ک  است تیشکی ای مدسس  بیمارستا 

 نماید می  أمین را خدد کارکها  و بیمارا  ایمهی و آسایش و آید می بدجدد بستری و سرتایی بیمارا  بهبدد مهظدر

 نگرش  غییر برای زیادی ف،ارهای امروزه اما بدده  مراتبت کههده ارائ  بیررترین بیمارستا   اریخی  لحاظ از (.24)

 ان من(. 25) دارند وجدد مدت کد اه بستری اتدامات  از استفاده و سرتایی ب  بستری مراتبت ب   دج  از

 بهداشتی احمیات مدیریت  أیید مدرد ک  است داده ارائ  بیمارستا  مدرد در را زیر  عریف  آمریکا بیمارستانهای

 های  خت و یافت  سازما  تیشکی و ای حرف  کادر دارای بهداشتی های مراتبت مدسس : است ررفت  ترار  آمریکا

 خدمات سایر و ترستاری تیشکی  خدمات ارائ  آ   اولی  وظیف  ک  است روز شبان  در سایت 24 برای آماده بستری

 خدمات برخی معمدالً ک  ای مدسس  و   جراحی غیر و جراحی وضعیت دارای بیمارا  بستری ب  مربدط بهداشتی

 درمانی های مراتبت ارائ  ثق  مرکی یهدا  ب  بیمارستا (. 26) کهدمی ارائ  نیی را اورژان  مراتبت مخادصا سرتایی

 ب،مار سطد  کلی  در سممتی از مراتبت یادالن  رسترش و درما  و بهداشت شبک   دفیق و کههده  عیین یدام  از

 درمانی خدمات ارائ  و مدجدد مهاب  از برداری بهره حداکثر مهظدر ب   دلید یدام  صحیح  خایص چ  ارر. رود می

 وظایف از  ر تایین سطد  در و رییا  برنام  و رذارا  سیاست وظایف از کم  سطد  در مراجعین ب  مطلد  و مدثر

 رییی  برنام  از باید بیمارستانها مدیرا  و روسا بدیژه واحدها مسئدلین. باشد می بیمارستا  کارکها  کلی 

 انسانی نقش و اهداف   ها مأمدریت راستای در مدجدد مهاب  کلی  بین هماههگی و کهترد هدایت  سازماندهی 
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 دیر نیی و رذاری سرمای  مهاب  بدد  محدود یلت ب (. 27) باشهد داشت  مستمر و تیگیر  مش, جامع  در بیمارستا 

)  مادی نظر از چ  و دیده آمدزش و ماهر انسانی نیروی نظر از چ  درما  و بهداشت زمیه  در رذاری سرمای  بازدهی

 ک،در مه مل  سدم جها  ک،درهای در. ریرد می صدرت کهد و بطئی بیمارستانها رسترش....(  ساختمانی یملیات

 صهعتی ک،درهای در حالیک  در است درصد 80  ا 50 بهداشت بخش در دولت جاری هییه  از بیمارستانها سهم ما

 صحیح برداشت بیمارستانی  های هییه  ح م در  فاوت این یمده دلی  و کهد نمی   اوز درصد 40 از مییا  این

 بر نظارت افیایش و کارآمد مدیریت ایماد با  .است بیمارستانی  دلید بازده بر نظارت اهمیت از تی،رفت  ک،درهای

 حاد در ک،درهای در ولیکن است شده کاست  بیمارستانی های هییه  افیایش ب  رو روند از بیمارستانی  دلید و بازده

 بیمارستا (. 28) است رردیده مدجب را انسانی نیروی و مالی مهاب  رفتن هدر  دلید  بر مدثر نظارت فقدا   دسع 

 و امکانات و مالی مهاب  از ردنارد  راههای از است الزم و دارد خدد محیط با  عام  ب  نیاز باز سازما  یک بعهدا 

 .نماید استفاده درمانی و بهداشتی خدمات کیفی سطح ار قای و سازما  حیات ادام  جهت در جامع  م،ارکت

 بیمارستانها  بی،تر در کهد  می  عقیب را خاصی محدری هدف بیمارستا  هر بیمارستانها  م،ترک وجده یلیرغم

 در امر این. دارد وجدد هم آمدزشی های برنام  و اهداف بیررتر بیمارستانهای در. است هدف اولین بیمارا  از مراتبت

 مهم و اساسی هدف یک بعهدا  هستهد تیشکی های دان،کده ب  وابست  ک  آنهایی بخادص آمدزشی  بیمارستانهای

 بهیادی اهداف از دیگر یکی تژوهش بیمارستا   نیاز مدرد انسانی نیروی  ربیت و برآمدزش یموه .شدد می  لقی

 می ان ام  ر رسترده بادرت  خاای بیمارستانهای و تیشکی  های دان،کده ب  وابست  بیمارستانهای در و است

 .شدد

 بیمارستان در بیمار اقامت طول های کننده تعیین

  داند می شرایطی و مدارد در بیمارستانی مراتبت ک  است نکت  این بیانگر مختلف های ک،در در شده ان ام مطالعات

 از کمتر ی استفاده هم و4حد از بیش بستری روی بر هم ک  زمیه  این در مطالعات .باشد مقتضی غیر و ضروری غیر

 در بیمار )LOS:length Of Stay (اتامت مدت حدد ریری اندازه حریق از دارد  اشاره بیمارستانی مهاب  از 5حد

 است  یدام  رذار  اثیر بیمارستا  در بیمار اتامت حدد بر ک  کلیهیکی یدام  بر یموه. ریرد می ان ام بیمارستا 

 اتامت حدد های کههده  عیین (.29) دارد تیچیده غیر شرایط با بیمارا LOS  بر   دجهی تاب  اثر نیی بالیهی غیر

 :نمدد بهدی دست   دا  می دست  چهار در را بیمارستا  در بیمار

                                                           
4 - Over-hospitalization 

5 - under-hospitalozation 



16 
 

 بیمار شخص با مرتبط عوامل

 جدانتر افراد. میدهد را ن،ا  بیمارستا  در آنا  اتامت حدد و بیمارا  سن بین مثبت همبستگی مختلف مطالعات

 از ک  میکهد بیا  6داوید (.30) میکههد سپری بیمارستا  در را بی،تری زما  مدت خدد بیررتر همتایا  ب  نسبت

 بیمارستا  در  ر حدالنی اتامت ک  است یداملی از نبدد  تدست سفید و بدد  ز  بیمار  با مر بط یدام  سایر میا 

 بیمارا  مثاد بطدر. است رذار  اثیر بیمارستا  در بیمار اتامت حدد بر نیی اجتمایی حمایت (.31) دارد همراه ب  را

 و بیمارا  درآمد مییا  دیگر حرفی از (.32) دارند بیمارستا  در  ری حدالنی اتامت والدین بدو  کددکا  و م رد

 یدام  مهمترین از یکی بیماری شدت(. 31) نیستهد LOSبر  رذاری اثر های کههده  عیین 7کاران  ترداخت ندع

  ری حدالنی اتامت م،ک  این فاتد همتایا  ب  نسبت روانی ناراحتی دارای بیمارا  .می باشد  LOS در عیین فردی

 مدت شد   ر حدالنی بر  دجهی تاب   اثیر خدد بیمارستا  در اتامت از ناشی (. یدارض30) دارند بیمارستا  در

 از بعد یفدنت. افیاید می را بستری مدت داری معهی بطدر بیمارستانی های یفدنت. دارد دربیمارستا  بیمار اتامت

  ا متدسط حدر ب  اند  داده ان ام تلب باز جراحی یم  ک  بیمارانی برای را بیمارستا  در بیمار اتامت مدت جراحی

 بیمارستا  در بیمار اتامت مدت بر ک  است فردی یدام  از نیی بیمار  غذی  وضعیت (.33) میدهد افیایش روز ه،ت

 (. 34) دارند بیمارستا  در  ری حدالنی  ر اتامت تایین آلبدمین سطح با بیمارا  .رذارد می  اثیر

 پزشک با مرتبط عوامل

 باشد نمی ارستا بیم تیشک از تیشک،ا  ک  بیمارانی یا و خادصی تیشک دارای بیمارا  ک  اند داده ن،ا  مطالعات

 این  دج  اب ت ی نکت  دارند  شدند می درما  بیمارستا  مقیم تیشک  دسط ک  بیمارانی ب  نسبت کمتری اتامت

 این و دارندن بیمارستا  در خدد اتامت برحدد کهترلی دیگر آنا  بیمارستا   در بیمار تذیرش محض ب  ک  است

 (.30) نمایدمی ریری  امیم زمیه  این در ک  است تیشک

 بیمارستان با مرتبط عوامل

 در و رستا بیما بدد  بیرگ. است ذکرشده  LOSبر بیمارستا  م،خاات بدد   اثیررذار ایی رسترده مطالعات در

 (. 30) کهد می  ر حدالنی را بیمار اتامت  خت بدد  دسترس

                                                           
6 - Dowed 

7 - fee for service 
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 نسبت ایهک  اند و کرده اشاره خادصی های بیمارستا  در بیمار اتامت بدد   ر کد اه ب  9ردلدفار  و 8هدرنبدک 

 ار باط در بیمارستا  مکا  با داری معهی حدر ب  LOS(. 35) است همراه  ر کد اه LOS با  خت ب  ترستار باالی

 همتایا  ب  نسبت  ری حدالنی اتامت استرالیا مرکیی بیمارستا  در هرنیا م،ک  دارای بیمارا  مثاد حدر ب  .است

 بیمارستا  در بیمار  LOSک  است این بیانگر ها یافت  این بر یموه (.36) ای دارند مهطق  های بیمارستا  در خدد

 (. 37) است خادصی هایبیمارستا  در بیمار از بی،تر روز 5 متدسط حدر ب  دولتی های

 آن نوع وپرداخت  منبع

 ک  است شده ذکر مختلفی مقاالت در .وجدد دارد LOS بر بهداشتی ی برنام  ندع  اثیر در مدرد متعددی ریارشات

 بیمارا  از  ر کد اه صد در14 10سممت دارنده نگ  سازمانهای تدشش  حت بیمارا  برای بیمارستا  در اتامت مدت

 درصد37 ترداخت تیش ی شیده ک  است شده ذکر نیی دیگر مطالعات در (.38) است کاران  تردرخت ی شیده با

 بهداشتی ی بیم  دارای بیمارا  اتامت .دارد همراه ب  کاران  ی شیده ب  نسبت ها هییه  در جدیی صرف 

  ری کد اه بیمارستانی اتامت ن،ده بیم  بیمارا  و است خادصی ی بیم  دارای بیمارا  از  ر کد اه درصد16ملی

 .(37) دارند خدد ی شده بیم  همتایا  ب  نسبت

 بیمار و بستری مقتضی پذیرش

 جی دیگری ی رییه  هیچ ک  بیمارانی تذیرش: است شده  عریف ایهگدن  مقتضی تذیرش  حقیقا ی های برنام  در

 حتی ک  صدر ی رد امر این. ندارد وجدد انا  برای اش تی،رفت  آوری فن  سهیمت با بیمارستا  در شد  تذیرفت 

 مقتضی غیر ذیرشت دیگر حرفی از .است باشد الیامی داشت  وجدد نیی  ر تایین  کهدلدژی باسطح دیگری های رییه 

 با دیگری نتخا ا بالقده حدر ب  آنا  برای است ممکن ک  بیمارانی از دست  آ  تذیرش: است شده  عریف ایهگدن 

 آنا  تذیرش ب  نیازی هیچ ک  است معهی بدین این. باشد داشت  وجدد بیمارستا  ب  نسبت  ر تایین آوری فن سطح

 نیازمهد بیمار  آ در ک  اتامتی یهدا  ب  بیمارستا  در بیمار مقتضی اتامت. نیست کهدنی زما  در بیمارستا  در

 همچد  رستا بیما از غیر دیگر درمحلی آ  ارائ  ک  است تیراتیشکی و تیشکی ترستاری فعاد و مداوم معال ات

 (.39) نیست ان ام تاب  روزان  و سرتایی مراتبت

 

                                                           
8 -Hornboork 

9 - Goldfarb   

1 0 - HMO:Health Maintenance Organizaition 
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 بیمارستانی هایتخت از نابجا استفاده سنجش هایروش

. است بکاربرده ردناردنی های روش بیمارستانی های  خت از ناب ا استفاده مییا  نمدد  کمی جهت در  مش

 ب  خاص معیارهای بر مبتهی ابتکار چهدین رسترش بایث مدضدع این ذههی سه ش با مر بط م،کمت شهاخت

 ذههی نظر اظهار .است شده مقتضی غیر و مقتضی اتامتو  تذیرش نظر از بیمارا  بهدی حبق  کرد  ییهی مهظدر

 ررفت  صدرت اروتایی ک،درهای از در یکی ک  در مطالع  ای مثاد بطدر .است ارزیابی فرایهد از جییی هم ههدز

تژوه،گر  ک  باشد می آ  نیی یلت .است رسانیده %10ب  %20از را از  خت ناب ا ی استفاده مییا  معیارهای برخی

 واتعی مییا  وات  در %20 مییا  ک  معهی بدین .است ررفت  نظر در را مهطق  در جایگیین خدمات وجدد یدم

 از این نیمی برای دیگری مکا  هیچ ک  نظر نقط  این از اما است بدده بیمارستانی از مهاب  مقتضی غیر استفاده

 مدرد های ابیار اکثر .است شده ررفت  درنظر مقتضی %0 آ  ندارد  اتامت وجدد غیر بیمارستا  مراجع  برای بیمارا 

 بدین باشد  این می  ،خیص ب  غیر وابست  مختلف بیمارا  برای کاربرد و تابلیت سازی ساده مهظدر ب  استفاده

 کاربرد تاب  کددکا  و روانی بیمارا  همچد  بیمارا  از خاص های رروه برخی برای ابیارها این ک  است معهی

 ک  است این مقطعی مطالع  م،ک  شدند برده بکار مقطعی مطالعات در  دانهد می همچهین ابیارها این .نیست

 ریری نمدن  ح  راه و هستهد بیمارستانی از خدمات ناب ا ازکاربرد متفاوت الگدی دارای اتامت روزهای برخی

 برای هم و تذیرش سه ش برای هم  داند می کرد خداهیم اشاره انها ب  درادام  ک  ابیارهایی روزهاست.   اادفی

 اتامت روزهای است ممکن شدند می شهاخت  مقتضی غیر ک  هایی تذیرش. بکارروند غیرمقتضی اتامت روزهای

 .(40) باشد داشت  بدنباد زما  آ  در نیاز مدرد مراتبت شدت و مییا  براساس را مقتضی

 (  (Intensity – Severity- Discharge (ISD)ترخیص      -بیماری شدت - خدمات میزان

  هها ابیار این. ای ادشد 1978 درساد کیفیت المللی بین سازما   دسط متحده ایاالت در اص  در  ISDبررسی نظام

 باشد  دست  می معیار دست  22 شام  و زایما  و زنا  و بیررساال  جراحی و داخلی های بخش برای کاربرد تاب 

. روند می بکار بیمارا  از خاص هایی رروه برای الیاما ها دست  بقی  و بیمارا  هم  برای کاربرد تاب  و یمدمی اود

 می خدانده مقتضی درصدر ی بستری روز. است بیماری شدت و مدرد نیاز خدمات مییا  از معیارهایی شام  هردست 

باشد   نداشت  مطابقت بیمار با وضعیت معیارهااز  کدام ارر هیچ .باشد ازمعیارها یکی دارای حدات  بیمار ک  شدد

 در صدر یک  معیارها برخی حذف .شدد می برده بکار است" رخیص غربالگری"ب  مربدط ک  معیارها دیگر دست 

   ISDهای محدودیت .باشد است  جایی می ن،ده ررفت  نظر در معیارها این در مدتعیت ک  دهد تژوه،گر  ،خیص

 سه ش برای ای م،اب  ابیار این در. است ابیار از این استفاده در شده صرف زما  نیی و معیارها زیاد  عداد شام 
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 .نباشد معیار متفاوت دست  دو وجدد صحت و دتت ب  است ممکن ک  شدد می استفاده بستری روزهای و تذیرش

 کمتر بیمارستانی مراتبت جایگیین  سهیمت وجدد یدم یلت ب  است ممکن متحده ایالت از خارج در ابیار این ایتبار

 .(40) است ن،ده بررسی ای مطالع  در هیچ ابیار این روایی و ایتبار مییا . باشد

 (Appropriateness Evalution  Protocol(AEP))         مناسبت ارزیابی پروتکل

 مهت،ر امریکا متحده درایالت ISD همانهد را مهاسبت ارزیابی ترو ک  1981 درساد  12و رستدسیکا 11جر من

  امیم یدم و نماید می  ،دیق محلی شرایط براساس در معیارها  غییر ای اد ب  را کاربرا  ترو ک  این .نمددند

 و زایما  از مدارد غیر بیررساال  برای ابیار اختااصا این .داند می جایی شرایط برخی در را معیارها براساس ریری

 برای دوم دست  و غیرمقتضی تذیرش برای اود دست  .است معیار دو دست  دارایAEP  .رود می بکار روانپیشکی

 مدرد خدمات مییا  و بیماری شدت بیانگر تذیرش بدد  مقتضی معیارهای .رود می بکار غیرمقتضی بستری روزهای

 بیمار وضعیت با مر بط و یدام  تیشکی  ترستاری خدمات شام  بستری روزهای بدد  مقتضی معیارهای است نیاز

 مقتضی وی ز بستری رو یا و تذیرش باشد  آنگاه داشت  مطابقت بیمار وضعیت با معیارها از یکی  هها ارر .است

 هایی رروه ب  مربدط جدید های نسخ  اما است مانده باتی  غییر بدو   اکهد 1981 از ساد AEP  .شدد می خدانده

 می آ  شر  ب  ادام  در ک  کرد اشاره کددکا   AEPب   دا  می جمل  از ک  است شده افیوده بدا  از بیمارا  خاص

 می را AEP محدودیت .است و  ایید شده ازمدده مختلف در  حقیقات رسترده بطدرAEP  وروایی تردازیم. ایتبار

 با  سهیمت ک  تژوه،گرانی بطدر مثاد) ترو ک  در کمی  تژوه،کر نظر  اثیر :کرد خمص  زیر درمدارد  دا 

 AEP تراردههد.  غیرمقتضی در دست  را بی،تری بیمارا  دارد امکا  هستهد اشها ر بیمارستا  خدمات جایگیین

 می کام  کارایی بدنباد زیرا دهد می جلده واتعی اندازه از بیش را مقتضی غیر ی ها بستری و ها تذیرش مییا 

 شده ذکر برمسائ  است.  یموه تذیر امکا  کام  کارایی ک  است ترارداده شده فرض بر اینAEP چراک ) .باشد

 وی مالی امدر و بیمار جاب ایی در  اخیر یا و در جامع  دسترس در بیمارستانی مراتبت های جایگیین فقدا 

 .(41) است نکرده ذکر را آ  ییها  AEPک  است واتعیتی

  Paediatric  Appropriateness  Evaluationکودک    بیماران برای مناسبت ارزیابی پروتکل

Protocol 

                                                           
1 1 - Gertman 

1 2 -Restuccia 
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 نظر این زا داشت اصلی نسخ  ب  زیادی شد و شباهت حراحی 1988درساد  کددکا  برای مهاسبت ارزیابی ترو ک 

 .بدد بستری و روزهای تذیرش برای جداران  معیار دست  دو دارای ک 

PAEP با  است( مغیی تلبی و سکت ) بیررساال  های بیماری مختص ک  معیارهایی در  AEPبا ک  ددار  فاوت 

 .است رردیده جایگیین ...(کددک  از سدءاستفاده) کددکا  اختااصی معیارهای

 مدرددر بر تضاوت است ممکن ک  است ذههی مدضدیات برخی در نظر ررفتن  دانایی یدم PAEP های محدودیت

 رردد نمی بتث بیمار ترونده در هیچگاه ک  از مدضدیا ی برخی)باشد رذار  اثیر از کددک مراتبت بدد  مقتضی

 .(42) والدین( نگرانی همچد 

 Oxford  bed  study instrument   اکسفورد تخت مطالعه ابزار

 AEP براساس زیادی حد  ا ک  نمدد حراحی1988 ساد در انگلستا  در را اکسفدرد  خت مطالع  ابیار 13آندرسد  

 کاربردی تذیرش و در مدرد است کاربرد تاب  بستری روزهای بدد  مقتضی سه ش برای  هها ابیار این. باشد می

تیشکی   خدمات ک  معیار9شام  اود بخش .باشد می دو تسمت دارای اکسفدرد  خت مطالع  ابیار همچد  .ندارد

 شکلیدر  ک  است 2AEPشماره جدود معیار27 بیانگر معیار ن  این. ریرد می بر در را زندری از حمایت و ترستاری

. باشد می مهید در بیمار مراتبت یدم یلت ن،انگر ک  باشد می معیار16 شام  دوم بخش. است شده بیا  ساده

 و باشد می مقتضی غیر وی بستری   نداشت مطابقت بیمار یک وضعیت با اود بخش معیارهای از کدام هیچ هرراه

 تای  مطالع  یک در  هها ابیار این روایی و ایتبار .(43) شدد می برده بکار وی مدرد در دوم بخش معیارهای آنگاه

 ههدز است  شده ابیار این از استفاده درمدرد ک  محدودی های ریارش یلت ب  و است ررفت  ترار بررسی مدرد

 بر ک  باشد می است  این شده بیا  اکسفدرد  خت مطالع  ابیار مدرد در ک  خاصی محدودیت .باشد می ناشهاخت 

 بستری روز مییا  لذا ریرد ان ام در بیمارستا  بیمار بستری زما  در بایستی بالیهی هایآزمایش ابیار این اساس

 .(40) دهدمی ن،ا  واتعی حد کمتر از را غیرمقتضی

 Medical  patient  Assessment  Protocol(MPAP)داخلی   بیماران بررسی پروتکل

MPAP کرد  روز ب  آ  انت،ار از هدف و شد مهت،ر اسرائی  در 1996درساد AEP غییر ررفتن نظر در و نیی  

 شدید تایش نیازمهد ک  high risk بیمار  عریف بر MPAP .بدد سرتایی ب  بستری خدمات از ای رسترده حیف

 کاربرد تاب  داخلی های بیماری یا بیررساد بیمارا  و بیمارستا  در بستری برای  هها MPAP دارد. باشد   اکید می

                                                           
1 3 - Anderson 
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 و .است ن،ده بررسی ای مطالع  هیچ در آ  ایتبار و است شده بررسی مطالع  در یک  هها  MPAPروایی .است

 .(40) نگردید باشد ی افت کرده استفاده مقتضی غیر بستری روز سه ش برای ابیار این از ک  ای مطالع  کلی بطدر

 ابزارها دیگر

. اند برده بکار بیمارستانی های  خت از مقتضی کاربرد  عیین برای شخای های شیده و ابیارها تژوه،گرا  برخی

  خت بهروری ب  مربدط های داده آوری جم  های شیده از  هها دیگر برخی و است مدجدد ابیارهای بر اساس برخی

 .اند کرده استفاده بیمارستانی های

  بیمارستانی های تخت از نابجا استفاده برآوردهای

 ها بدا  فدق در ک  هایی شیده از بیمارستانی های  خت از ناب ا  استفاده مییا  شهاخت ب  مهظدر زیادی محققین

 .است شده ذکر بیمارا  مختلف رروههای مدرد در ها تژوهش این نتایح تسمت این در. اند نمدده استفاده شد  اشاره

 روانی بیماران

 شده ان ام روانی بیمارا  در بیمارستانی  خت از مقتضی غیر استفاده مدرد در انگلستا  در ک  ای مطالع  دو در

 مطالعات تذیرش  از بعد روز ررفتن نظر در با. باشد می %30 حدود و برابر  قریبا مقتضی غیر تذیرش مییا  است 

 نیاز ک  معهاست بدین این. باشد نمی مقتضی بخش در بستری ادام  برای ها اتامت %58  ا 24 ک  اند کرده برآورد

 مثبت رابط  رسد می نظر ب  وات  در. یابد می کاهش بخش در وی اتامت ادام  با بیمارستا  در بیمار اتامت برای

 ک  بیمارستانی های جایگیین اساس بر .دارد وجدد بیمارستا  در بیمار اتامت مدت و مقتضی غیر اتامت مییا  بین

 در  اخیر شده ذکر یلت  رین معمدد( درصد 41  ا 25)مسکن فقدا  دارد  وجدد روانی بیمارا  از مراتبت برای

 حالیک  در هستهد مداج  تهاهگاه یک یهدا  ب  مسکن وجدد یدم با اندکی نسبت. باشد می روانی بیمارا   رخیص

 احتیاج باز دانی ب  مدارد درصد 36  ا 22. هستهد مداج  مهید در مراتبت فقدا  با( درصد 19  ا 3)زیاد ری  عداد

 این از آراهی .دارند نیاز باال ر سطح در مراتبت ب  واتعا رسد می نظر ب ( درصد 13  ا 11)کمتری نسبت و دارند

  مییا  های خمص   بطدر. باشد سددمهد روانی بیمارا  نیاز مدرد مراتبتهای جهت رییی برنام  در شاید ها برنام 

 مدضدیات ب  حدودی  ا  دا  می را آ  یلت. باالست  قریبا مقتضی غیر های بستری و ها تذیرش از شده ریارش

 بیمارا  مقتضی غیر اتامت سه ش برای ییهی ابیارهای حراحی یدم ب  اخص بطدر و متدولدژیکی یا شهاسی روش

 احتیاط با بایستی روانی بیمارا  برای ها تژوهش از حاص  نتایح از رسد می نظر ب  حاد هر در. دانست مر بط روانی

 .(40) کرد استفاده
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 سالمند بیماران

 کههده مسدود"واژه . ک،درهاست هم  های نگرانی از یکی سالمهدا  در بیمارستانی های  خت از ناب ا استفاده

 های  خت از مقتضی غیر استفاده مییا  میرود انتظار. شدد می احمق سالمهد بیمارا  ب  ایم بطدر "14 خت

 خدمات ب  دسترسی یدم همچد  آ  با مر بط اجتمایی مسائ  و بدد   ر نا دا  یلت ب  رروه این در بیمارستانی

 بسیار رروه این برای شده ریارش مییانهای باشد. جمعیت ک  از باال ر مهاسب مهید در مراتبت و اجتمایی مراتبتی

 برخی یلت ب  است ممکن تایین های  خمین برخی چهد هر. است درصد 78  ا درصد 6 از ک  است متغیر و متفاوت

 غیر استفاده های مییا  سالمهدا  و باز دانی های بخش مطالعات از  عدادی در .باشد کههده رمراه خاص شرایط

 برای احمیات این چهد درصد(. هر 15 برابر در درصد 30)دارند داخلی های بخش ب  نسبت  خت از باال ری مقتضی

 از مقتضی غیر استفاده مییا  ک  کرد بیا   دا  می کلی بطدر اما باشد می محدود بسیار فرضی  یک رذاری تای 

 در مقتضی غیر بستری روز مییا  رسد می نظر  ب . است باال ر جمعیت ک  از سالمهدا  در بیمارستانی  خت

 کاهش مهید در مراتبت خدمات رواج یلت ب  اخیر های ساد در مییا  این ک  باشد %20 متدسط بطدر سالمهدا 

  خت از مقتضی غیر استفاده یلت .است %11  قریب و کمتر  سالمهدا  در مقتضی غیر تذیرش مییا . است یافت 

 .(40) است مدت حدی  اولی  مراتبت از مهاسبی مییا  ب  دسترسی فقدا  از ناشی سالمهدا  در بیمارستانی های

 بزرگسال بیماران

 روز و درصد 54  ا درصد 1 از حیفی در را آ  اند کرده بررسی بیررساال  در را مقتضی غیر تذیرش ک  مطالعا ی

 کرده ایمم ار درصد 62 مییا  ک  ای مطالع . اند داده ریارش درصد 62  ا درصد 5/5 از را  مقتضی غیر بستری

 این یارهایمع های حساسیت یدم انعکاس است ممکن ک  است نمدده استفاده آکسفدرد  خت مطالع  ابیار از است

 بدده روز 28 از یشب بستری،ا  مدت ک  را بیمارانی  هها است کرده ایمم را درصد 5/5 ک  ای مطالع  .باشد ابیار

 غیر اتامت اراید بیمارا  ک  باشد معهی بدین شاید مییا  این بدد  تایین. است داده ترار بررسی مدرد را است

 غیر تذیرش ستا ررفت  صدرت اخیرا ک  مطالعا ی بی،تر .اند شده هدایت مهاسب مکا  ب   اود روز 28 حی مقتضی

 مقتضی غیر یبستر روز م،خص مییا  یک ایمم. اند داده ریارش %38 را مقتضی غیر بستری روز و %17 را مقتضی

 .(40) ررفت نظر در %50  ا %15 را آ   دا  می اما است دشدار کاری بیررساال  برای

 

                                                           
1 4 -Bed blocker 
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 کودک بیماران

 در مطالع  یک و آمریکا متحده ایاالت در مطالع  س  کانادا  در مطالع  دو. است ررفت  ان ام کددکا  روی بر مطالع 

 بدده درصد 29  ا درصد2 مقتضی غیر تذیرش مییا  مطالع  در س . است ررفت  صدرت جهدبی آفریقای و استرالیا

 روزهای .باشد بیمارا  حاد و خامت شاید بیانگر ک  باشد می مرج  بیمارستا  ب  مربدط درصد 2 مییا . است

 ب  مربدط مییا  کمترین م ددا ک ) باشد می مذکدر ک،در 4 در درصد 40  ا درصد 12 بین مقتضی غیر بستری

  خمیهی حد شده  ایمم های مییا   رین تایین و باال رین ررفتن نظر در بدو .( . باشد می مرج  بیمارستا 

 .(30) باشد می %20 حدود در مقتضی غیر بستری روز و %20  ا %10 از مقتضی غیر تذیرش

 اعصاب و مغز بیماران

 دارای اغلب سالمهدا . کههد می مسدود را بیمارستانی های  خت دیگرا  از بیش اغلب خاص بیماری دارای بیمارا 

 بیمارا  این روی بر ک  ای مطالع  چهار در .هستهد ایاا  و مغی بیماریهای جمل  آ  از و بیماریها از دست  این

 با بیمارا  در مییا  باال رین. است شده ایمم %36  ا %15 از مقتضی غیر بستری روز حیف است  ررفت  صدرت

 مهتظر ایاا  و مغی بیماری با بیمارا  %21 ک  است شده ریارش بریتانیا در ای مطالع  در. باشد می مغیی سکت 

 دریافت یلت ب  نیی %30 آ  بر یموه. هستهد بیمارستانها غیر دیگر مراتبتی مکا  یا و خانداده سدی از شد  تذیرفت 

 سکت   ،خیص با بیمارا  .دارند اتامت بیمارستا  در شدد  می ارائ  نیی سرتایی مراکی در بالقده بطدر ک  فییید رابی 

 اتامت روز دو  یا یک اثر. نیستهد خدد جدا  همتایا  ب  نسبت  ری حدالنی اتامت دارای ساد 65 از بیررتر مغیی

 رنح مغیی سکت  از ک  سالمهدی بیمارا   عداد زیرا است  ر بحرانی بسیار جدانا  از سالمهد بیمارا  در مقتضی غیر

  نقش آنا   رخیص در  اخیر مییا  و مقتضی غیر اتامت مییا  در  رخیص از بعد بیمار مقاد .است بی،تر برند می

 بیمارانی در اتامت حدد. است  ر کد اه شدند می مهید راهی  رخیص از بعد ک  بیمارانی در مدرد دو هر. دارد بسیایی

 .(44) است باال ر هستهد  ساد 80 باالی سهی دارای نیی و رردند می سالمهدا  خان  راهی  رخیص از بعد ک 

 مروری بر مطالعات جهان و ایران 

 ک  خاصی اهمیت رغم یلی ک  است واتعیت این بیانگر ک،در از خارج و داخ  در ررفت  صدرت مطالعات بررسی

 ما است  درک،در شده ان ام زمیه  در این ک  مختلفی های بررسی و شده داده مدضدع این ب  مختلف درک،درهای

 در خارج ررفت  صدرت مطالعات ب  در ابتدا تسمت این ادام  در. است نگرفت  صدرت زمیه  در این چهدانی مطالع 

 .شدد می اشاره مدرد چهد ب  نمدن  حدر ب  ررفت  صدرت داخ  در ک  هایی مطالع  آنگاه و نمدده اشاره
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 جهان در گرفته صورت مطالعات

 یه زم این در تعددیم مطالعات دانمارک اسپانیا و سدئد  متحده  آلما   ایالت ایتالیا  جمل  از دیگر در ک،درهای

 .نمدد بهدی  قسیم دست  چهد ب   دا  می کلی بطدر را مطالعات این. است ررفت  صدرت

 (5  4 3  2  1)نمدده اند.  بررسی جداران  بطدر را بستری روزهای یا تذیرش بدد  مقتضی ک  مطالعا ی

 (9  8  7  6.) اند نمدده بررسی  داما را بستری روزهای و تذیرش بدد  مقتضی ک  مطالعا ی

 (14  13  12  11  10.)دارند نظر مد را مقتضی غیر بستری روزهای یا و تذیرش یل  ک  مطالعا ی

 در داخلی های بخش ب  را اورژان  تذیرش تی در تی مدرد 566  (2004) همکارا  و 15 دالندر جی .1

 درصد 23 ک  بدد مدضدع این رر بیا  ها یافت . اند نمدده بررسی AEP از استفاده با سدئد در بیمارستانی

 تایین سطد  بهداشتی خدمات کمبدد نیی آ  یمده یلت. باشد می مقتضی غیر بالیهی نظر از ها تذیرش

 .(43) بدد می

 دو داخلی های بخش در حاد مراتبت مهظدر ب   خت از استفاده بدد  ( مقتضی2002) 16تانی  اد جی .2

 ترار بررسی مدرد نگر آیهده حدر ب  بیمار 200 کار این برای .است نمدده ارزیابی را ای مهطق  بیمارستا 

 روز 810   بیمارستا  در و روز303 الف بیمارستا  در. ررفت ترار مطالع  مدرد بیمار روز787. ررفتهد

 .(44) شد شهاخت  مقتضی غیر( درصد44)

 بر ( راIPDمقتضی) غیر بستری مییا   رکی  دان،گاهی های بیمارستا  در  (2001) همکارا  و 17تالدی .3

 با ها یافت  آنگاه و شد انتخا   اادفی بطدر روز یک مهظدر بدین. نمددند ارزیابی AEP  معیارهای اساس

 در مدرد 107 و یک،هب  در آ  مدرد 14 ک  بدد روز 220 بستری روزهای ک . شد مقایس   عطی  روز یک

 می مقتضی غیر بستری های روز درصد22 ک  داشت آ  از حکایت ها یافت . ررفت ان ام شهب  س  روز

  IPD  و است رذار  اثیر IPD مییا  این در درمانی بیم  ندع  و بالیهی  ،خیص بیمار  جه  و سن. باشد

 .(45) افتد می ا فاق ابتدایی های روز در بی،تر 

                                                           
1 5 -Tollandr.J 

1 6 - Panis.L.J 

1 7 - paldi 
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 این بیانگر نتایح. نمددند بررسی تیشکی مرکی 50 در را بستری های روز  (1996) همکارا  و 18هار ی .4

 م،ک  شهاخت در شیده بهترین نیی و. باشد می ضروری غیر بستری های روز از درصد 48 ک  بدد مدضدع

 را م،ک  یک ک  مداردی از باالیی بسیار درصد یعهی.  دانستهد می یملکرد تروفای  کهترد را سیستم یک

 و هفت  آخر در مراتبت یا و تیشک یملکرد اضافی بستری های روز برای یملکرد تروفای  مثاد بطدر. دارند

 .(39) باشد می(بی،تر اجتمایی کارکها  نمدد  اضاف  نمدن  بطدر) مداخمت اثر ارزیابی یا

 جمعیت در ها بیمارستا  از مقتضی غیر استفاده مییا  سه ش مهظدر ب   (1991)همکارا   و 19آتدلد   .5

 از بیش. شد بررسی مقطعی مطالع  یک در روز بیمار 3730. نمددند استفادهAEP از بستری سالمهد

 از مقتضی غیر استفاده مییا  ک  داشت آ  از حکایت ها یافت  و بددند مقتضی غیر ها بستری از درصد41

 در درصد 20  ا جراحی در درصد 12 از ک  دارد ار باط تذیرش ب  داری معها حدر ب  بیمارستا 

 اتامت با بیمارا  برای بستری روزهای. است شده ریارش روانپیشکی در درصد 60  قریبا و کاردیدلدژی

 .(46) یافتمی افیایش ریری چ،م حدر ب   رحدالنی

 های هییه  و کرده بررسی را بیمارستانی های  خت از استفاده بدد  مقتضی ( 2002)  20کاستالدی .6

 مقتضی غیر %5/31 ک  شد بررسی تذیرش 2000.نمددند محاسب  را بیمارستانی مهاب  از ناب ا ی استفاده

 351000 ضروری غیر بستری روز 1201 ی هییه . بدد می مقتضی غیر %37 بیمار روز 3248  از و بددند

 .(47) بدد دالر

 با1995 ساد در را بستری روز1989 و 1998 ساد در را بستری روز 2148  (2001) همکارا  و  21 ریانی .7

 بدد  مقتضی غیر مییا 1998 ساد در ک  داشت آ  از حکایت نتایح. نمددند بررسی AEP از استفاده

 و6/ 2 ر یب ب 1995 ساد با مقایس  در ک  باشد می%8/43 و38  ر یب ب  بستری روزهای و ها تذیرش

 .(48) است داشت  افیایش 6%

 بخ،های در مدرد بی بستری روزهای  عین" یهدا   حت ای مطالع  در( 1997) همکارا  و 22ردتارد .8

 تذیرش بیمار 500 مدرد در را بستری روز 5665 مهاسبت  " کیفیت ار قای برای ای تای  بعهدا  داخلی 

 دادند ترار بررسی مدرد مهاسب ارزیابی ترو ک  اساس بر دان،گاهی بیمارستا  داخلی های بخش در شده

 بستری روزهای ی م،خا  و بیمار  رخیص و تذیرش ی جه   سن  شیده شام  مطالع  این های متغیر.

                                                           
1 8 - Hartz 

1 9 - Apolon 

2 0 - Castaldi 

2 1 - Trianni 

2 2 - Ghopard 
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 از درصد28 و ها تذیرش از درصد15 ک  است این بیانگر حاص  نتایح. باشد می( بدد    متدالی  عطیمت)

 غیر تذیرش ک  افرادی بین در مقتضی غیر بستری روزهای نیی و میباشد مقتضی غیر بستری روزهای

  ر حدالنی اتامت ک  است این مطالع  این از حاص  جالب ی نکت  .باشد می بی،تر اند داشت  مقتضی

  .(49) است نکرده ای اد را غیرمقتضی بستری روزهای از باال ری نسبت

 یک در را ها بستری و تذیرش وضعیت مقطعی ی مطالع  یک در  (1995) همکارا  و 23باره ام اد .9

    مارچ و فدری  ژاندی   های ماه در ک  هایی  رخیص از  اادفی نمدن . نمددند بررسی آمدزشی بیمارستا 

 داد ن،ا  ک  بیمار ی ترونده 639 از نگر رذشت  مطالع  یک این. رردید انتخا  شد ان ام 1991

 .(50) هستهد مقتضی غیر ها تذیرش درصد2/29 و ها تذیرش درصد1/9

 ارزیابی(  درمبدامبدلیسم) خاص بیماری یک برای را بستری بدد  مقتضی  (2004) همکارا  و 24تانی  .10

 این درما  برای خاص دوره حی در ک  بیمارانی بستری نگر رذشت  مطالع  یک در مهظدر بدین. نمددند

 درصد1/27  هها ک  داشت آ  از حکایت نتایح. شد بررسی AEP  از استفاده با بددند شده تذیرش بیماری

  رخیص مراح  و بیمارستانی تروسی رهای ب  نیی مقتضی غیر اتامت نیی و است بدده مقتضی معال ات

 .(44) است بدده مر بط

 های بیمارستا  در مقتضی غیر های بستری و ها تذیرش بیا  هدف با  (2003) همکارا  و 25کارنساد  .11

 بددند شده بستری ار دتدی و داخلی  جراحی های ک  در بخش را تیشکی ترونده1218 ایتالیا  آمدزشی

 بستری حالیک  در. بدد درصد2/38 مقتضی غیر تذیرش درصد. نمددند بررسی AEP از استفاده با و انتخا 

 ان ام ساد 65  ا 55 سهین در مقتضی غیر تذیرش مییا  بی،ترین. شد ریارش درصد1/18 مقتضی غیر

 جراحی ان ام برای انتظار و تیشک معایهات بالیهی  آزمای،ات مقتضی غیر تذیرش یمده یل . است ررفت 

 .(51) است بدده

. نمدد ارزیابی را مهاسب ارزیابی ترو ک   کهیک حساسیت داد ان ام ک  ای مطالع  در ( 2003) 26رر من .12

 مستق  حدر ب  آمدزشی بیمارستا  یک در را بیمار 200 بستری تیشک  یک و ترستار دو مهظدر بدین

 مقتضی غیر مدرد در  دافق درصد94  ا 92 تژوه،گر هر دو بین ک  بدد آ  از حاکی نتایح. نمددند بررسی

 .(41) بدد /0001از کمترP و داشت وجدد ها بستری بدد 

                                                           
2 3 - Bare.M.L 

2 4 - Panis 
2 5 - Carnessale 

2 6 - Gertman 
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 ایران در گرفته انجام مطالعات

 اساس بر غیرمقتضی بستری و تذیرش ارزیابی " یهدا  با خدد مطالع  در  (1388)همکارا  و فکاری .1

 ها تذیرش %7 م مدع در:  ک  رسیدند نتی   این ب  " نسب یالی بیمارستا  در مهاسبت ارزیابی ترو ک 

 یافت معهاداری ار باط تژوهش متغیرهای از یک هیچ با تذیرش بین. میباشد مقتضی غیر بستریها %2/6 و

 شهاخت جه   با اما.  دارد داری معهی ار باط بستری مدت حدد و بیم  با مقتضی غیر بستری و ن،ده

 فرایهدهای در  أخیر و  ،خیص در  اخیر. نداشت داری معهی ار باط هفت  در بستری روزهای و بیماری

 سن مث  بیمارا  خاص  خادصیات بیمارا   رخیص حین و تب  مقتضی غیر های یم   بستری ا اق

 اصلی دالی  از یمدمی یا تلبی های جراحی بیمار  برای مهید در مراتبت خدمات نبدد ساد  60 باالی

 مالی بهدی بددج  اصم  بیمارستا   های  خت کاهش.بددند مطالع  این در مقتضی غیر بستری و تذیرش

  اصم  آنا  نیاز و بیماری با متهاسب مراکی در بیمارا  درما  تذیرش  محدودسازی های سیاست سازما  

 استاندارد معیارهای ای اد ارجاع  سیستم یملکرد ار قا های استرا ژی از استفاده سرتایی  های تذیرش

 کاهش در  دانهد می سرتایی  ،خیای مدسسات افیایش و تیشکی کارکها  برای مهاسبت ارزیابی ترو ک 

 .(4) باشهد مدثر مقتضی غیر بسستری و تذیرش مییا 

 اساس بر بیمارا  اتامت روزهای و تذیرش" یهدا   حت ای مطالع  حی  (1385)اتدم و همکارا   باختری .2

 و تذیرش وضعیت"1385 ساد در  بریی خمیهی امام درمانی آمدزشی مرکی در مهابت ارزیابی ترو ک 

 مدرد مهاسبت ارزیابی ترو ک  اساس بر را خمیهی امام درمانی آمدزشی مرکی بیمارا  از نفر 268 بستری

 تذیرش بین. بددند غیرمقتضی ها بستری %8,6 و ها تذیرش %6 ک  داد ن،ا  نتایح.  دادند ترار مطالع 

 جه  سن  با بیمار تذیرش ندع شد ولی م،اهده داری معهی ار باط بیماری شهاخت متغیر  با غیرمقتضی

 و درمانی بیم  وضعیت و جه  سن  با غیرمقتضی بستری بین نداشت. معهادار رابط  بیم  وضعیت و

 روزهای در غیرمقتضی بستری و تذیرش بین همچهین. ن،د دیده داری معهی ار باط بیماری شهاخت

 .(1) ن،د م،اهده داری معهی ار باط نیی غیر عطی  و  عطی 

 ارزیابی ترو ک  اساس بر بیمارا  اتامت و تذیرش" یهدا  با ای مطالع  در ( 1385همکارا ) و تدر رضا .3

 و تذیرش مییا  " هرا  تیشکی یلدم دان،گاه شریعتی دکتر و خمیهی امام بیمارستانهای در مهاسبت
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 این در.اند داده ترار ارزیابی مدرد را آنا  غیرمقتضی اتامت با مر بط یل  نیی و بیمارا  غیرمقتضی بستری

 ررفت  ان ام مهاسبت ارزیابی ترو ک  از استفاده با بیمار 258 برای ها  بستری و تذیرش بررسی مطالع 

 روزهای نیی و است بدده غیرمقتضی تذیرشها درصد 8/22 ک  دهد می ن،ا  مطالع  این های یافت .است

 می مقتضی تذیرش با بیمارا  از  ر کد اه معهاداری حدر ب  غیرمقتضی تذیرش با بیمارا  اتامت

 غیر اتامت یلت مهمترین مطالع  این در.است بدده مقتضی غیر بستری روزهای درصد 6/8 همچهین.باشد

 درمانی بیم  و حسا   سدی  با مر بط م،کمت از ناشی بیمار  رخیص فرایهد در  عل  ب  مربدط مقتضی

 .(3) است بدده

 دان،گاهی یک درج  بیمارا  بستری روزهای بررسی"یهدا   حت ای درمطالع   (1378) حسیهی و جملی .4

 در شده بستری بیمارا  کلی  شام  بیمار256 وضعیت "بیم  ترارداد حرف بیمارستا  بایک آ  مقایس  و

 بستری مدرد نگر آیهده صدرت ب  (AEP)مهاسبت ارزیابی ترو ک  براساس را جراحی و داخلی های بخش

 از حکایت ها یافت  .شد بررسی روز /3310 اتامت متدسط با بستری روز2604 م مدع در ک .اند داده ترار

 بستری روزهای  عداد با درمانی بیم  فاتد و درمانی بیم  دارندرا  میا  معهاداری اختمف ک  داشت آ 

 (.17) داشتهد بی،تری بستری روزهای  عداد بیم  دارای بیمارا  ک  معها دارد  بدین وجدد غیرمقتضی

 

 

 

 

 

 روش پژوهش –فصل سوم 

 نوع مطالعه: 

باشد ک  ب  روش  دصویفی  حلیلوی ان وام شود و از آن وایی کو  نتوایح نگر میمطالع  آیهده مطالع  حاضر یک

ها  دان،وگاه یلودم تیشوکی کرموا  و یاسودج و  داند مودرد اسوتفاده مودیرانی بیمارسوتا حاص  از مطالع  می

 .ررددهای کاربردی محسد  میسیاستگذارا  سممت ترار ریرد  لذا تژوهش حاضر از ندع تژوهش
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 پژوهش: جامعه و محیط 

جامعو  ایون  های آمدزشی م،مدد حر   حدد شهرهای کرما  و یاسودج اجورا شود.این مطالع  در بیمارستا 

 .شدبامیهای آمدزشی کرما  و یاسدج مطالع   مامی بیمارا  بیمارستا 

 متغیر مستقل: 

 تامت  ندع بیم  درمانیهای بیمارستانی  سن  جه   حدد ابخش

 متغیرهای وابسته: 

 تذیرش غیر ضروری  اتامت غیر ضروری

 نمونه آماری: 

انود در این مطالع  مبهای  عیین اندازه نمدن    عیین نسبت افرادی ک  ب  صدرت غیور ضوروری بسوتری رردیده

باشد. لذا برای  خمین ح م نمدن  دو بار از فرمودد زیور می

 استفاده شد:

 

 P( ک  در کرما  ان وام شوده اسوت  بورای شوهر کرموا  میویا  5با  دج  ب  مطالع  خسروی و همکارا  )  .1

نفور محاسوب   237( ح م نمدن  شهر کرما  α=05/0) %5( در نظر ررفت  شد ک  در سطح خطای 19/0)

 رردید. 

ری غیور ضوروری همچهین با  دج  ب  مطالعات رذشت  ک  در ک،در ان ام شده است بی،ترین نسوبت بسوت  .2

( در نظر ررفت  شد ک  22/0) Pریارش شده  بهابراین جهت  خمین ح م نمدن  شهر یاسدج مییا   22/0

 502نفر محاسب  رردیود )در م مودع  265ج ( ح م نمدن  برای شهر یاسدα=05/0) %5در سطح خطای 

  نفر(.

  معیارهای ورود و خروج:

هوای آمدزشوی بیمارسوتا  جراحوی -هوای داخلویشده در بخش معیار ورود ب  مطالع   مامی بیمارا  تذیرش

. معیارهای خروج بیمارا  از مطالع   رخیص بیمار بدو   کمی  ترو ک   نواتص ندشهرهای کرما  و یاسدج بدد

بدد  ترونده بیمارا   یدم رضایت بیمارا  از ادام  همکاری در مطالع   انتقاد بیمار ب  بیمارستا  یا شهر دیگور 

  .ندبدد

2

2

2/1 )1()(

d

PPz
n
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  گیری:روش نمونه

ای استفاده شد. بدین  ر یب کو  ای سهمی ریری چهد مرحل ها از نمدن مهظدر انتخا  نمدن  در این مطالع  ب 

ی آ  از ح م نمدن  محاسب  شود. سوپ  در در مرحل  اود با  دج  ب   عداد  خت فعاد هر بیمارستا  سهمی 

د نمدن  برای آ  بخش م،خص شد. ت  از  عیین  عداد نمدن  مرحل  دوم با  دج  ب   عداد  خت هر بخش  عدا

و  ندهای بیمارستانی  عدادی از بیمارا  ب  صدرت  اادفی انتخا  شدهر بخش بیمارستانی  با مراجع  ب  بخش

. در ادامو  ها مدرد بررسی ترار ررفتمقتضی بدد  یا نبدد  تذیرش آ  1با استفاده از معیارهای جدود شماره 

های بیمارستانی بیمارا  انتخا  شده بو  صودرت روزانو   وا زموا   ورخیص بوا اسوتفاده از مراجع  ب  بخشبا 

 شدند.ها تیگیری جهت  عیین مقتضی بدد  یا نبدد  بستری آ  2معیارهای جدود شماره 

 ابزار گردآوری اطالعات: 

 2د. ترو کو  ارزیوابی مهاسوبت شوام  (( اسوتفاده شوAEPدر این مطالع  از ابیار ) ترو ک  ارزیابی مهاسبت  )

ک  بر اساس ایون  دهدمیمعیار مدرد بررسی ترار  18باشد. جدود یک معیارهای تذیرش بیمار را در جدود می

معیارها  هر زما  بیمار در زما  تذیرش دارای یک مدرد و یا بیش از یک مدرد بدد  تذیرش وی ضوروری  لقوی 

معیارهوای ترو کو  ارزیوابی  2ی غیرضروری و ناب ا خداهد بدد. جودود رردیده و در غیر این صدرت تذیرش و

معیوار  27دهد. این جدود ب  حدر کلی دارای مهاسبت را در مدرد هر روز بستری بیمار در بیمارستا  ن،ا  می

( 3( خدمات ترستاری و حموایتی  2( خدمات تیشکی  1باشد ک  در س  بهد اصلی  قسیم بهدی شده است: می

های مر بط با وضعیت بیمار. در صدر ی ک  در هر روز بستری شود  بیموار در بیمارسوتا  دارای حودات  معیار

باشد بسوتری وی ضوروری و در غیور ایون صودرت غیرضوروری محسود   2ران  جدود  27یکی از معیارهای 

 شدند. می

های این ترو ک  آ  است ک  کاربرا  را ب  ای اد  غییر در معیارها بر اساس شرایط محلی  ،دیق یکی از ویژری

(. لذا در این مطالع  از ترو ک  ارزیوابی مهاسوبت اسوتفاده شوده  دسوط خسوروی و همکوارا  کو  3نماید)می

 . رردیداند استفاده هترو ک  را متهاسب با سیستم ترستاری ک،در اصم  کرد 2معیارهای جدود 

 روش اجرا: 

های آمدزشوی های داخلی و جراحوی بیمارسوتا ب  مهظدر رردآوری احمیات  ترونده بیمارا  بستری در بخش

 . رردآوری احمیات در این تژوهش شام  مراح  زیر بدد:هدکرما  و یاسدج مدرد مطالع  ترار ررفت شهرهای
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های الزم  لیست بیمارانی را ک  مذکدر مراجع  نمدده و ت  از ان ام هماههگیهای ابتدا تژوه،گر ب  بیمارستا 

اند را دریافت و ب  صدرت  اادفی متهاسب با ح م بیمارا  هر بخش ب  حودر  اوادفی در آ  روز تذیرش شده

وضوعیت را بوا بررسوی ترونوده بیموار و  1راه جدود شماره چهد نفر از بیمارا  آ  بخش را انتخا  نمدده و آ 

 هایبالیهی وی از نظر ضروری بدد  یا نبدد  تذیرش  کمی  نمدد و در روزهای بعد با مراجعو  بو  بیمارسوتا 

ها مدرد بررسی ترار ررفت  است با  دج  بو  معیارهوای جودود مذکدر بیمارانی را ک  در روز رذشت  تذیرش آ 

 ر یوب در هور روز مراجعو  تیواتی بو   هوا  کمیو  شود. بودینبورای آ  2ارزیوابی نمودده و جودود  2شماره 

بورای بیموارا  جدیود  کمیو  رردیود.  1برای بیمارا  تدیمی و جودود شوماره  2ها جدود شماره بیمارستا 

در هور روز  ها ب  صدرت روزان   ا زما   رخیص کلی  بیمارا  مدرد مطالع  ان وام ررفوت.مراجع  ب  بیمارستا 

شهاخت  شدد  تژوه،گر یلت اتامت بیمار ک  یللی غیر از معیارهوای  بستری در صدر ی ک  بستری غیر ضروری

 نمدد.میباشد را یادداشت ترو ک  ارزیابی مهاسبت می

 ها: تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد. در این مطالع  ب  مهظدر   یی  و  حلی   SPSS 18ها از نرم افیار جهت   یی  و  حلی  داده

برای و م ذور کای )در صدرت لیوم ب  جای آ  از آزمد  دتیق فی،ر(  t آزمد  وها ار آمار  دصیفی  داده

 اتتاادی استفاده شد. – عیین ار باط بین تذیرش و بستری مقتضی و غیرمقتضی و م،خاات اجتمایی 

 مالحظات اخالقی

 اخذ م دز و ارائ  معرفی نام  ب  مدیریت بیمارستا ؛ .1

 حفظ محرمان  بدد  احمیات بیمارا ؛ .2

 یدم ای اد اختمد در روند درما  بیمارا  .3

  کمی  دتیق و کام  ترو ک  .4

 محدودیتهای اجرایی طرح وروش کاهش آنها:

 ؛بیمارا برخی از ترونده تیشکی در کام  احمیات یدم ثبت  .1

هوا در شهر کرما  ک  مه ر ب  ترنطیه  شد  بیمارسوتا  1394شیدع بیماری آنفلدآنیا در زمستا   .2

آمدری نماییم. لذا احمیات بسیاری از بیمارانی را ک   حت مطالع  بددند را نتدانستیم جم رردید و 

 این یام  بایث  اخیر در ان ام تروژه رردید.



32 
 

گر ترو ک  را  کمی  کورده ها ب  دلی   رخیص بیمار بدو  ایهک  تژوه،از دست رفتن برخی نمدن  .3

و کسوب احمیوات از تیشوک یوا در ترونده بیمار  مراجع  ب  احمیات درج شده باشد. این م،ک  با

 ترستار برحرف رردید.

 

 

 های پژوهشیافته –فصل چهارم 

جدود شماره یک فراوانی بیمارا  مدرد مطالع  بر اساس متغیرهای شهر  بخش درمانی  بیمارستا   وضعیت بیم  و 

 % 7/52  مربدط ب  شهر کرما %  56/54 ز   % 53 ( 449از ک  بیمارا  مدرد مطالع  ) دهد.جهسیت ن،ا  می

 اند. بدده ایدارای تدشش بیم %  1/91های جراحی و بیمارا  بستری در بخش

 توزیع فراوانی بیماران مورد مطالعه بر اساس متغیرهای دموگرافیک: 1جدول 

 درصد فراوانی متغیرها

 شهر

 % 56/54 245 کرما 

 % 44/45 204 یاسدج

 % 100 449 جم 

 بیمارستا 

 کرما 

 % 8/31 78 1بیمارستا  

 % 9/33 83 2بیمارستا  

 % 3/34 84 3بیمارستا  

 % 100 245 جم 

 یاسدج

 % 9/53 110 1بیمارستا  

 % 1/46 94 2بیمارستا  

 % 100 204 جم 

 بخش
 % 3/47 212 داخلی

 % 7/52 237 جراحی

 وضعیت بیم 
 % 1/91 409 بیم  دارد

 % 9/8 40 بیم  ندارد

 جهسیت بیمارا 
 % 47 211 مذکر

 % 53 238 مدنث

 

باشد. ساد می 75/47آورده شده است  میانگین سهی بیمارا  مدرد مطالع  ب  حدر کلی  2حدر ک  در جدود هما 

در میا  بیمارا  مدرد  باشد.ساد می 94/46ساد و برای شهر یاسدج  3/48میانگین سهی برای بیمارا  شهر کرما  

 ساد سن داشت  است. 2ها  رین آ ساد و کدچک 93 رین بیمار مطالع  بیرگ

 میانگین سنی بیماران مورد مطالعه: 2جدول 



33 
 

 حدات  حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر

 2 93 ± 63/19 3/48 شهر کرما 

 2 89 ± 34/18 94/46 شهر یاسدج

 2 93 ± 11/19 75/47 ک 

بر ک   روز بستری مدرد بررسی ترار ررفت 2514  در این مطالع  در م مدع 3اساس احمیات جدود شماره بر 

میانگین حدد اتامت بیمارا   است. روز بستری غیر مقتضی برآورده شده 80(  AEPاساس ترو ک  ارزیابی مهاسبت )

های شهر روز بستری مربدط ب  بیمارستا  45روز بستری غیر مقتضی برآورد شده   80از روز بدد.  2/6در م مدع 

های چهین میانگین حدد اتامت در بیمارستا باشد. همهای شهر یاسدج میروز مربدط ب  بیمارستا  35کرما  و 

روز(. در این مطالع   16/6روز در مقاب   26/6باشد )های شهر یاسدج میشهر کرما  اندکی بی،تر از بیمارستا 

 باشد.روز می 1روز و حدات   54حداکثر حدد اتامت 

 وضعیت اقامت بیماران در بیمارستان بر حسب روز: 3جدول 

 حدات  حداکثر انحراف معیار میانگین اتامت اتامت متغیر

 شهر کرما 

 1 54 ± 64/5 26/6 1534 ک 

 1 54 ± 62/5 08/6 1489 مقتضی

 0 2 ± 41/0 18/0 45 غیر مقتضی

 شهر یاسدج

 2 44 ± 53/5 16/6 980 ک 

 0 44 ± 4/5 94/5 945 مقتضی

 0 3 ± 61/0 22/0 35 غیر مقتضی

 م مدع

 1 54 ± 53/5 2/6 2514 ک 

 0 54 ± 53/5 02/6 2434 مقتضی

 0 3 ± 5/0 2/0 80 غیر مقتضی

بر اساس نتایح ن،ا  داده شده است.  4ار باط م،خاات فردی اجتمایی با بستری و تذیرش غیر مقتضی در جدود 

حدر ک  هما بدده است.  %8/15و مییا  بستری غیر مقتضی  %1/1این جدود در م مدع مییا  تذیرش غیرمقتضی 

داری   بین تذیرش غیر مقتضی با هیچ یک از متغیرهای فردی اجتمایی ار باط معهیشدددر این جدود م،اهده می

دار داشت اما با شهر ارائ  خدمت  حدد اتامت بیمار ار باط معهیم،اهده ن،ده است. بستری غیر مقتضی نیی  هها با 

 داری نداشت.ای ار باط معهیبخش بستری شده  جهسیت و وضعیت تدشش بیم 

های دموگرافیک های مقتضی و غیر مقتضی با ویژگیجدول توصیفی تحلیلی پذیرش و بستری: 4جدول 

 بیماران مورد مطالعه

 خصوصیات

 بستری پذیرش
 جمع

 غیر مقتضی مقتضی
P 

 غیر مقتضی مقتضی
P 

 تعداد )%( تعداد )%( تعداد )%( تعداد )%( تعداد )%(

   (8/15) 71 (2/84) 378  (1/1) 5 (9/98) 444 مجموع

 شهر

 (6/1) 4 (4/98) 241 کرما 
373/0 

202 (4/82) 43 (6/17) 
321/0 

245 (56/54) 

 (44/45) 204 (8/13) 28 (2/86) 176 (6/0) 1 (4/99) 203 یاسدج
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 بخش

 (1) 2 (99) 210 داخلی
743/0 

177 (5/83) 35 (5/16) 
731/0 

212 (3/47) 

 (7/52) 237 (2/15) 36 (8/84) 201 (26/1) 3 (7/98) 234 جراحی

 یتجنس

 (42/1) 3 (58/98) 208 مرد
563/0 

173 (82) 38 (18) 
238/0 

211 (47) 

 (53) 238 (9/13) 33 (1/86) 205 (84/0) 2 (16/99) 236 ز 

 ایبیمهوضعیت پوشش 

 (3/1) 5 (7/98) 404 دارد
482/0 

346 (6/84) 63 (4/15) 
295/0 

409 (1/91) 

 (9/8) 40 (20) 8 (80) 32 0 (100) 40 ندارد

 طول اقامت

 (5/1) 3 (5/98) 205 روز 5کمتر از 

842/0 

185 (8/88) 23 (2/11) 

021/0 

208 (3/46) 

 (3/41) 186 (18) 33 (82) 153 (1/1) 2 (9/98) 184 روز 10 ا  5

 (2/7) 32 (1/24) 8 (9/75) 24 0 (100) 32 روز 15 ا  10

 (2/5) 23 (3/33) 7 (7/66) 16 0 (100) 23 روز 15بیش از 

 

 

 گیری، پیشنهاداتها، نتیجهبحث و تحلیل یافته –فصل پنجم 

 مقدمه 

-می کلی بطدر. رودمی شمار ب  آ  اساسی هایتای  از یکی  حقیق  یلمی روش از فرایهدی یهدا  ب   حلی  و   یی 

 دستیابی  ا مسئل  انتخا  از تژوهش فرآیهد ک  آ  حریق از ک  است روشی از یبارت  حلی  و   یی  ک  رفت  دا 

-جم  هایداده و آماری هایروش و ابیارها کارریری ب  با ریارش این چهارم فا  در. ررددمی هدایت نتی   یک ب 

 ماهیت ب   دج  با اما. شد داده تاسخ آماری لحاظ ب  تژوهش فرضیات و هاترسش ب  هاترس،هام  از شده آوری

 و  حلی  ب  نیازبرای سیاستگذارا  و مدیرا  سممت ک،در  ردیا و روشن هاییتاسخ ب  دستیابی مهظدر ب  تژوهش 

 تی،ههادات آ  از ت  و شددمی ترداخت  ریرینتی   و بحث ب  ابتدا فا  این در رو این از. باشدمی نتایح  فسیر

 .شددمی ارائ  آیهده هایتژوهش برای تی،ههادات و کاربردی

 های اصلییافته

 های کرمان و یاسوجدر بیمارستان ضروری  پذیرش غیر

 1/1های مدرد مطالع  بیمارستا  درضروری  غیر تذیرش مییا  کلی بطدر شد  م،اهده تی،ین فا  در ک  همانطدر

 در بیمارستا  (1391) . این مییا  در مطالع  خسرویباشد.  ک  کمتر از مطالعات م،اب  در ایرا  میباشددرصد می
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مییا  تذیرش ( 1388) همکارا  و فکاری  دسط ررفت  صدرت مطالع  در .(5) باشدمیدرصد  7/6 تدر کرما افضلی

 این هرا   مهتخبهای  بیمارستا  در (1385) همکارا  و تدررضا مطالع  در .(4) باشدمی درصد 7ضروری غیر 

همچهین  .(3) ک  با مطالع  حاضر  فاوت زیادی دارد است شده ریارش درصد 8/22 (ضروری غیر تذیرش)مییا 

 4( در 1387)درصد و حا م  6در بیمارستا  های آمدزشی  بریی را ضروری مییا  تذیرش غیر  (1385) باختری

 مییا  مریکاییآ و اروتایی ک،درهای در شده ان ام  حقیقات .(52  1) انددرصد برآورد کرده 22 بیمارستا  در شیراز

 غیر تذیرش 2004 ساد در 27 دالنتر جی مطالع . اند داده ریارش درصد 55  ا درصد 4 بین راضروری  غیر تذیرش

 برآورد درصد 38  را مییا  این 28ردتارد تژوهش. (43) است نمدده وردبرآ درصد23 سدئد بیمارستا  در راضروری 

 5 بین حیفی در اسپانیا در و درصد 2/38 ایتالیا درضروری  غیر تذیرش مییا  2003 ساد در. (49) است نمدده

ای در بیمارستا  کددکا  مییا  ( در مطالع 2002همکارانش)و  29بیانکد .است شده ریارش درصد 45  ا درصد

 30. کمترین مییا  ریارش شده این مییا  در مطالع  نیدما (33) انددرصد ریارش کرده 55را ضروری تذیرش غیر 

درصد ریارش  8/4را ضروری ب  بیمارستا  ار ش در  رکی  می باشد ک  مییا  تذیرش غیر  مربدط 2002در ساد 

 در متفاوت تذیرش هایروی  در  فاوت ب  بتدا  را های مختلفدر بیمارستا  اختمف این شایدنمدده است. 

 فعاد های خت  عداد و بیمارستا  در متفاوت های خت اشغاد مییا  نیی و متفاوت جغرافیایی مکا  ها بیمارستا 

 دانهد چهد ساد اخیر اتداما ی در نظام سممت ان ام شده است ک  می البت  درداد.  نسبت بیمارستانها این خالی

 اثیر بسیایی در کمتر بدد  نتایح این مطالع  نسبت ب  مطالعات تبلی در ایرا  باشد. یکی از این اتدامت اجرای حر  

یص بیمارا  مدثر  داند در  سری  فرآیهد  رخباشد ک  با کاهش مییا  ترداخت مستقیم از جیب می حدد سممت می

ها  سدی   دانهد با بیمارستا باشد. زیرا بسیاری از بیمارا  با وجدد  رخیص  دسط تیشک ب  دلی  م،کمت مالی نمی

چهین حر   حدد سممت از حریق ماندراری تیشکا  در مهاحق روستایی و مقیم بدد  همحسا  نمایهد. 

از حرفی سازما  بیم  های غیر ضروری را کاهش دهد. یرش داند در تذهای دولتی میمتخااا  در بیمارستا 

سممت نیی از حریق اجرای حر  بیم  سممت همگانی رایگا  بخ،ی از م،کمت مالی در زما   رخیص را برحرف 

های غیر مقتضی  اثیر رذاشت  باشد اجرای  داند بر روی کاهش تذیرشهایی ک  مینمدده است. یکی دیگر از برنام 

نظام ارجاع مدجب تیروی نمدد  از تیشک خانداده و باشد. چرا ک  برنام  تیشک خانداده روستایی و نظام ارجاع می

 دا  با  دسع  برنام  تیشک رردد. بهابراین میها میکاهش خدد ارجایی و مراجعات غیر ضروری ب  بیمارستا 

                                                           
2 7 - Tollanter.J 
2 8 - Ghopard 
2 9 - Bianco 
3 0 - Neumann 
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 است مسلم نچ آای غیر ضروری را بی،تر کاهش داد. هها مییا  مراجعات و تذیرشی استا خانداده شهری ب  هم 

 و اندکرده خاص ای دج  بدا  یافت   دسع  ک،درهای در ک  است ایمسال ضروری  غیر تذیرش ک  است این

 مدرد در اندکی احمیات حقیقات و  متاسفان  اما است  ررفت  صدرت آ  یل  و مییا  مدرد در بسیاری  حقیقات

 ن،ا در ک،در ما  ررفت  صدرت هایتژوهشبعضی از  حاد هر در. دارد وجدد در ک،در م،ک  این مییا  و شدت

 معضمت از یکی یهدا  ب  بدا  بایستی و باشدمی باال نیی ما ک،در درضروری  غیر هایتذیرش درصد ک  دهدمی

-می راضروری  غیر هایتذیرش .انداخت نظر دارد  نظام این مهاب  ا مف در بیرری سهم ک  درما  و بهداشت نظام

 :باشد می زیر مدارد شام  یدام  این مهمترین و دانست  ردنارد  یدام  از ناشی  دا 

 تذیرش یمده یل  را امر این بتدا  شاید) ک،در درما  و بهداشت نظام تایین سطد  در خدمات کمبدد 

 متاسفان  اما است رفت  تیش ارجاع نظام اجرای سمت ب  ک،در چهد هر. دانست درک،درضروری  غیر های

   ها بیمارستا  جمل  از باال سطد  در ک،در درما  و بهداشت نظام مهاب    م  و  ر تایین سطد  امکانات

 دیگر هایی مکا  در براحتی ک  هایی بیماری درما  برای حتی ک  است نمدده ها بیمارستا  روان  را مردم

 (. شدند می بستری درآن ا است درما  تاب  نیی بیمارستا  تیچیده نظام از غیر

  چد  یداملی از ناشی  دا  می را امر این البت ) خددارجایی وات  در و ارجاع نظام از خارج بیمار مراجع 

 (. دانست خدمات ب  مردم ایتماد یدم نیی و ارجاع نظام تایین سطد  از مردم اراهی یدم

  غیر های تذیرش یل  از یکی  دا  می هم را امر این) تیشکی معایهات و سرتایی معایهات از اجتها 

 تیشکا  ار باط یدم و اورژان  بخش( اسکرین)معایه  ا اق در تیشکا  دتت  یدم دانست ایرا  درضروری 

 می بیمارستا  ب  بیمارا  مدرد بی تذیرش و مراجع  بایث بیمارستا  تیشکی  یم با خادصی مطبهای در

 (. رردد

 بیمارستا  در ها تذیرش از  دجهی تاب  درصد)بیمارستا  از خارج مراکی در بالیهی ازمای،های ان ام یدم 

 (.1) (دارد وجدد نیی بیمارستا  از درخارج آ  ان ام امکا  ک  بالیهی آزمایش ان ام ب  مربدط

 تذیرش هایروی . باشدمی بیمارستانی های خت از ناب ا استفاده یدام  از یکی خدد تذیرش هایروی  کلی بطدر

 از ناب ا کاربرد ایظم تسمت ک  است داده ن،ا  هابررسی. باشدمی اورژان  و اورژان  نیم  انتخابی  تذیرش شام 

 غیر تذیرشهای و روندمی حفره  ریاژ از تیشکا  آ  حریق از ک  انتخابی هایتذیرش از ناشی بیمارستانی مهاب 

 با خدبی ب  ک  باشدمی نکت  این بیانگر  حقیقات. باشدمی انتخابی معال ات و معایهات ان ام برای شده ریییبرنام 

  حقیقی در مثاد یهدا  ب . داد کاهش را بیمارستا  درضروری  غیر هایتذیرش درصد  دا می مدثر مداخمت ان ام
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 حریق از ک  شد استفاده "Line-Hot" یهدا  با سیستمی از ناب ا  هایتذیرش کاستن حریق از کیفیت ار قاء جهت

 ایضای از یکی با زمانی هر در بددند تادر نظر مدرد بیمارستا  ب  بیمار ارجاع از تب  بیمارستا  از خارج تیشکا  آ 

 مداخل  این ان ام با .نمایهد ریری امیم بیمار ارجاع یدم یا ارجاع مدرد در و نمایهد م،اوره بیمارستا  تیشکی  یم

 .(53) رسید درصد 9 ب  درصد15 از و یافت کاهش ریری چ،م بطدرضروری  غیر تذیرش مییا 

و کمتر از یک  اندک بسیار  فاوت. رردید بررسی نیی بیمار جه  باضروری  غیر تذیرش مییا  رابط  تژوهش این در

درصد برای زنا ( ک  از لحاظ آماری این اختمف %  84/0درصد برای مردا  در مقاب  %  42/1باشد ) درصد می

. و از لحاظ آماری نیی معهادار نبدده است بدده درصد دومعهادار نبدده است. در مطالع  خسروی نیی این مییا   قریبا 

 و لدرنیو ات حقیق در  هها. است ن،ده یافت متغیر دو این بین معهادار رابط  نیی ررفت  صدرت  حقیقات دیگر در

 تژوهش این هاییافت  حبق. (54  51) است شده ریارش جه  باضروری  غیر تذیرش بین مستقیم رابط  رنسادکا

 ار باط نیی ررفت  صدرت م،اب  تژوه،های در و. ندارد وجدد بیم  وضروری  غیر تذیرش بین معهاداری ار باط

( درصد 3/1) بیم  دارای بیمارا  در  ضروری غیر تذیرش درصد بطدرکلی اما .ن،د یافت متغیر دو این بین معهاداری

باشد. در این مطالعات مییا  نتایح این مطالع  م،اب  اکثر مطالعات تبلی می .باشدمی باال ر بیم  فاتد بیمارا  از

 آسددری ب  بتدا  را  فاوت این یلت شاید در افراد دارای بیم  بی،تر م،اهده شده است ک ضروری تذیرش غیر 

-risk یبار ی ب  یا درخطر شده بیم  م،ارکت یدم مثاد بطدر. دانست ترداخت نظر از بیم  دارای بیمارا  خاحر

sharing نتایحاما  .نمایهد مراجع  بیمارستا  ب  نیی هابیماری  رینخفیف درما  برای بیمارا  ک  است شده بایث 

 بیمارا  در  ضروری غیر تذیرش درصدباشد. در مطالع  خسروی میمطالع  خسروی  نتایح از متفاوت مطالع  این

 باضروری  غیر تذیرش مییا  رابط . (5) باشدمی باال ر( درصد 3/6) بیم  دارای بیمارا  از( درصد1/12) بیم  فاتد

ضروری  غیر تذیرش درصد بی،ترین. ررفت ترار بررسی مدرد در این تژوهش نیی بیمارستا  در بیمارا  اتامت حدد

 رابط  ک  داد ن،ا  آماری هایآزمد  هرچهد. اندداشت  را اتامت مدت حدد  رینکم ک  است بدده بیمارانی ب  مربدط

 های مطالعاتیافت  ک این نتایح با مطالعات م،اب  متفاوت است. ب  حدری. ندارد وجدد متغیر دو این بین معهاداری

اند بی،تر در افرادی ک  اتامت بی،تری داشت ضروری دهد ک  تذیرش غیر ن،ا  می خسروی  فکاری و همکارا 

 و شد بررسی نیی بیمارستا  مختلف هایبخش درضروری  غیر تذیرش مییا . در این تژوهش (5  4) وجدد دارد

 مطالع  خسروی در در. ،دن  ایید مختلف هایبخش بینضروری  غیر تذیرش مییا  نظر از معهادار آماری رابط 

 در. (5) نبدد معهادار رابط  ایننیی   بریی مهتخب بیمارستا  در فکاری مطالع تدر کرما  و بیمارستا  افضلی

با  دج  ب  نتایح بدست آمده از مطالعات مختلف . (3) شد  ایید رابط  این ررفت  صدرت تدررضا  دسط ک  تژوه،ی

 در بتدا  شاید را یلت. است ررفت  صدرت بی،تری دتت با هاتذیرش باشد   ر خاای بخش چ  هر رسدمی نظر ب 
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 ب  متخاص تیشکا  حریق از بیمارا   ر خاای هایبخش در ک  بطدری کرد جست د بیمارا  این ارجاع نحده

 مراجع  بیمارستا  ب  ارجایی خدد یا اورژان  حریق از  خاای کمتر بیمارا  ولی شدندمی داده ارجاع بیمارستا 

  .کههدمی

 

 های کرمان و یاسوجدر بیمارستان ضروری غیر هایبستری

 AEP دو شماره جدود اساس بر باشدمی بستری روز 2514 معادد ک  بیمار 449 بستری روزهای تژوهش این در

ضروری  غیر اتامت روز یک حدات  دارای بیمارا  از درصد 8/15 ک دهد ی تژوهش ن،ا  میهایافت  .رردید ارزیابی

 2/3معادد  مییا  ایناند ک  روز اتامت غیر مقتضی داشت  80در م مدع بیمارا  مدرد مطالع  . اندبدده بیمارستا  در

 یک حدات  دارای بیمارا  از درصد 8/32 ک دهد ن،ا  میخسروی ی تژوهش هایافت . باشدمی هابستری روز درصد

 در مییا  اینچهین هم. (5) باشدمی هابستری روز درصد 9 ک  معادد اندبدده بیمارستا  درضروری  غیر اتامت روز

 بیمارا  از درصد 68/26 ک  است رردیده بیا  همچهین و است شده ریارش درصد 6/8 همکارا  و تدررضا مطالع 

 2/6ضروری  غیر بستری مییا  همکارا  و فکاری مطالع  در و. (3) اندبددهضروری  غیر اتامت روز یک حدات  دارای

بستری غیر   در  حقیقات ان ام شده ک  یمد ا در آمریکا و اروتا بدده است  درصد روز .(3) است شده ریارش درصد

. همچهین مطالع  (39) درصد ریارش شده است 48    32درصد و در مطالع  هار ی 9/6 31تالدر مطالع  ویمضروری 

 22را ضروری در بیمارستا  دان،گاهی  رکی  ان ام ررفت  است مییا  روز بستری غیر  2001ک  در ساد   33سلیک

 بستری در  فاوت کلی بطدردرصد ریارش کرده است.  23. مطالع  نیدما  این مییا  را (29) درصد ایمم کرده است

 در و بیمارستا  بیرری. داد نسبت یام  چهد ب   دا می را مختلف هایبیمارستا مطالعات و  درضروری  غیر

 کاهش بایث  خت ب  ترستار نسبت بدد  باال ر .ررددمی بیمار اتامت حدد افیایش ک  مدجب  خت بدد  دسترس

 بیمارستا  در بیمار اتامت حدد در داند می نیی بیمارستا  مکا . ررددمی بیمارستا  درضروری  غیر بستری روز

 نیی جراحی ایماد ریییبرنام  و  رخیص جمل  از بیمارستا  داخلی فرایهدهای فدق مسائ  بر یموه. باشد رذار  اثیر

  حقیق این در نیی آنا  اتامت حدد براساس بیمارا ضروری  غیر اتامتاست.  مدثرضروری  غیر بستری روز مییا  در

 47 با) روز  10 ا  5 اتامت مدت حدد با بیمارا  ب  مربدطضروری  غیر اتامت درصد بی،ترین. است شده بررسی

-می( درصد 86/9 با)روز  15بی،تر از  اتامت روز با بیمارا  ب  مربدطضروری  غیر اتامت کمترین و باشدمی( درصد

                                                           
3 1 - Villalta 

3 2 -Hartz 

3 3 -Celik 
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=  021/0می باشد ) معهادار مختلف هایاتامت مدت حدد با بیمارا  بین درضروری  غیر اتامت مییا  اختمف. باشد

P.) ب  مربدطضروری  غیر اتامت درصد بی،ترینتدر کرما  مطالع  خسروی در بیمارستا  افضلیک  در در حالی 

 ب  مربدطضروری  غیر اتامت کمترین و. (5) باشدمی( درصد 70 با) روز 15بی،تر از  اتامت مدت حدد با بیمارا 

 با بیمارا  بین درضروری  غیر اتامت مییا  اختمف و. باشدمی( درصد 2/26 با)روز  5کمتر از  اتامت روز با بیمارا 

 در بستری روزهای افیایش با همکارا   و 34آتدلد  مطالع  در .بدده است معهادارنیی  مختلف هایاتامت مدت حدد

. باشدمی حاضر مطالع  نتایح بر خمف یافت  این و. (46) است یافت  افیایش نییضروری  غیر اتامت مدت بیمارستا  

مربدط ب  بیمارا  با ضروری در مطالع  فکاری و همکارا  نیی این رابط  معهادار شده و بی،ترین اتامت غیر چهین هم

 از دیگر یکی یتجهس .(4) باشدنمیباشد ک  م،اب  مطالع  حاضر درصد( می40) روز 15حدد اتامت بی،تر از 

 مییا  در نسبتا زیادی  فاوت. است شده هسه ید در این مطالع  آ  براساسضروری  غیر اتامت ک  است متغیرهایی

 معهادار آماری لحاظ ازاختمف  این و  % ( 1/4 حدود) ،دن داده ن،ا  مرد و ز  جه  دو بینضروری  غیر اتامت

.  بر است ن،ده  اییدضروری  غیر اتامت بر بیمار یتجهس  اثیر فرضی  فکاری و مطالع  آ ها مطالع  در. باشدنمی

 ز  یتجهس دو بینضروری  غیر اتامت مییا  در نسبتا زیادی  فاوتخمف نتایح این مطالع   نتایح مطالع  خسروی 

ک  با  دج  ب  آزمد  رررسید  ل ستیک ان ام ررفت  در این تژوهش شان     (%10 حدود)است  داده ن،ا  مرد و

 اتامت افیایش یام  بدد  ز  سلیک مطالع  در همچهین .بدده استبرابر مردا   76/1در زنا  ضروری اتامت غیر 

ای بیمارا  بر اساس وضعیت بیم بیمارا  ضروری است. در این تژوهش بستری غیر  شده داده  ،خیصضروری  غیر

 همکارا  و اتدم باختری تژوهش نتایحن،د.  یافتداری ی ترار ررفت ولی بین آ  دو متغیر ار باط معهانیی مدرد بررس

 حاضر مطالع  نتایح با ک  ندارد وجدد معهاداری رابط  بیم  وضعیت با بیمارضروری  غیر بستری بین ک  داد ن،ا  نیی

ای دیده لع  حاضر بین این دو متغیر رابط نیی همانهد مطاو همکارا  همچهین در مطالع  تدررضا  .دارد همخدانی

و بیم  م،اهده ضروری ن،ده است اما در مطالع  فکاری بر خمف مطالعات مذکدر رابط  معهاداری بین بستری غیر 

 .ن،د م،اهده آماری معهاداری اختمف مختلف هایبخش درضروری  غیر بستری بین حاضر  مطالع  درشده است. 

دیده ن،ده است ک  با ضروری های مختلف از نظر بستری غیر در مطالع  یعقدبی و همکارا  اختمفی بین بخش

 مختلف هایبخش درضروری  غیر بستری بین همکارا   و تدررضا مطالع  درخدانی دارد. اما مطالع  حاضر هم

 . داردن همخدانی حاضر مطالع  با ک  شد دیده معهاداری اختمف

 یاسوجهای کرمان و در بیمارستان ضروریعلل اقامت غیر 

                                                           
3 4 -Appolon 
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 دا  ب  مدارد زیر اشاره نمدد: کهس  یا  عدیق ایماد جراحی  از جمل  یل  اتامت غیر ضروری در این مطالع  می

اشاره    محافظ  کاری تیشکا  و یدم  سدی  حسا  ب  مدت تیگیری جدا  آزمای،ات بالیهی  یدم حضدر تیشک

 رخیص و از آ  جمل   ضروری مر بط با فرایهدهای بی،ترین یلت اتامت غیرنمدد. در حالی ک  در مطالع  خسروی 

از . ای ب  ندرت م،اهده شد  در مطالع  حاضر م،کمت بیم درصد بدد 26ای و یدم  سدی  حسا  با م،کمت بیم 

 دا  ب  افیایش تدشش بیم  سممت و  سری  در فرآیهد صدور ای در ههگام  رخیص میدالی  کاهش م،کمت بیم 

چهین در رر ب  خادص سازما  بیم  سممت اشاره نمدد. همهای بیم های بیم   دسط سازما  و  عدیض دفترچ

درصد( 14) تیشک درصد( و یدم حضدر5/17) درصد(  م،اوره22) بالیهی اتتیگیری جدا  آزمای،مطالع  خسروی 

بی،ترین یلت اتامت غیر ضروری . همچهین در مطالع  تدررضا و همکارا  اندررفت های بعد ترار ب   ر یب در ر ب 

ای و یدم  سدی  حسا  بدده است. و بعد از آ  بی،ترین یل  مربدط مربدط ب  م،کمت بیم  خسرویطالع  همانهد م

بی،ترین یلت  2007 باشد. در مطالع  حا م درسادجراحی میب  یدم حضدر تیشک  ان ام م،اوره و  عدیق یم  

 دا  ب  یدام  در بیمارستا  را می بیمارضروری شد. ب  حدر کلی اتامت غیر بامربدط ب  محافظ  کاری تیشک می

داخلی و خارجی نسبت داد. یدام  خارجی ک  اتامت غیر ضروری بیمار در بیمارستا  را بدنباد دارند یللی هستهد 

چ دلی  و )  خت هایی ک   دسط بیمارانی ک  هی 35های مسدودرد بیمارستا  خارج می باشهد.  ختک  از کهت

ن،انگری برای بستری در بیمارستا  ندارند و از حرفی دیگر هیچ  سهیمت غیر بیمارستانی نیی برای انتقاد آنا  

 وجدد ندارد  اشغاد شده است( نمدن  هایی از اتامت های غیر ضروری هستهد ک  از کهترد بیمارستا  خارج می باشد

کهترد شدد. این یدام  معمدال مر بط با  مدیریت بیمارستا   داند  دسط(. از سدی دیگر یدام  داخلی می49)

مطالع  در (. 3) شددمر بط میناکارآمدی معال ات درمانی و یا سازماندهی بیمار است و اکثرا ب  م،کمت سازمانی 

 36های غیر ضروری مربدط ب  یدام  داخلی می باشهد. در مطالع  رودریگاز ورا قریبا بی،تر یل  اتامتحاضر 

شهاخت  شده است. همچهین در مطالع   تیگیری جدا  آزمایش بالیهیهای غیر ضروری یام  اصلی بستری (2003)

 . (55) (  محافظ  کاری تیشکا  ب  یهدا  یام  اصلی مدرد بررسی ترار ررفت  است2007) 37آنتد 

 نتیجه گیری

 و بهداشت نظام ضعف ب   دا می راضروری  غیر بیمارستانی تذیرشهای یل  مختلف تژوه،های نتایح اساس بر

 افیایش  را بیمارستا  وری بهره  ضروری  غیر اتامت کاهش. داد نسبت ارجاع سیستم و  رتایین سطد  در درما 

                                                           
3 5 - blocked beds 
3 6 - Rodríguez-Vera 
3 7- Antón 



41 
 

-می. دهدمی ترار بیمارستانی یفدنت معرض در کمتر را بیمارا  همچهین و کاهش را اتامت هییه  و انتظار لیست

  مشضروری  غیر های بستری کاهش وضروری  غیر تذیرش از جلدریری جهت در مطالع  نتایح ب   دج  با  دا 

خدمات  یرض  نظام  ر تایین سطد  اصم  و بیمارا    رخیص فرآیهد اصم  مث  را  خاصی  دابیر و کرده بی،تری

رردد. همداره یدام   حذفضروری  غیر بستری روزهای باید مطلد   مراتبتی نظام یک ب  داد. برای رسید  ارای 

متعددی وجدد دارد ک  بایث بروز تذیرش و بستری های غیر ضروری می شدند. ک  شام  یدام  داخلی و خارجی 

می  خارجی یدام  رروه بهدی.نمدد  قسیم چهدرروه ب   دا  را می ب  خارجی و داخلی یدام  از هستهد. هرکدام

 مراکی دیگر انداع و فقدا  اولی  مراتبت  سهیمت داوحلبان   فقدا  های سازما  فقدا  :زیر باشد صدرت  داند ب 

 و  رخیص کاربرد فرایهد تذیرش  فرایهد :است زیر بادرت نیی داخلی یدام  بیمار. رروهبهدی انتقاد جهت درمانی

 م،اوره)خدمات سایر با هماههگی  (و رادید راتی فییید راتی)خاص تروسی رهای درما    ،خیص برای رییی برنام 

این یدام  ضروری  ک  برای رسید  ب  حدات  تذیرش و بستری های غیر (.مراتبتی واحدهای بین خاص  انتقاد های

 سممت برای بلک  است هییه  تر  هها ن  مدت حدالنی باید مد نظر مدیرا  و سیاست رذارا  ترار بگیرند. بستری

 ب  ابتم خطر مسئل  این از ناشی اتتاادی اجتمایی مسائ  بر یموه ک  چرا می،دد محسد  خطر یام  نیی بیمار

 در بیمارستا  .یابد می افیایش بیمارستا  در بستری افیایش با دیگر خطرناک یدارض و بیمارستانی های یفدنت

 در ضروری غیر اتامت .کهد می مارف را درما  و بهداشت های هییه  درصد 80 ا 60 دسع   حاد در های ک،در

 ضروری غیر اتامت از ناشی  حمیلی های هییه  زمیه  در .دهدَ می افیایش را بیمارستانی مهاب  مارف بیمارستا 

  رروه س  دوش بر ضروری غیر های هییه  از باالیی ح م چهین این بار ک  است م،خص بیمارستا   در بیمار

 رر بیم  های سازما  هایی  هییه  چهین کاهش با ک  است واضح. باشد می رر بیم  نهای سازما و بیمارستا  بیمار 

 کاهش و خدد خدمات ساماندهی برای بهتری های فرصت از دولتی های بیمارستا  خادص ب  و ها بیمارستا  و

 شکن کمر هییه  معرض در کمتر مراتبت هییه  کاهش با نیی بیمارا  و رردند می مهتف  ضروری غیر های هییه 

 آراهان  افیایش رردد  می مطر  بیمارستانی خدمات نظام در نقص یک یهدا  ب  آنچ  اما .ریرند می ترار 38سممت

 ارزیابی نیازمهد م،ک  این نمدد  برحرف ک  است بیمارستانی ثابت های هییه  تدشش جهت بیمار بستری روزهای

 رساند  ک  چ  ارر. باشد می کارآمد ای بیم  نظام از ریری بهره و صحیح حسابداری سیستم مدثق  بالیهی های

 مدثر  و کارا مراتبتی نظام یک ب  رسید  برای اما است  محاد امر یک صفر حد ب  بیمارضروری  غیر بستری روزهای

 خارج سازما  کهترد از یدام  از بعضی ایهک  وجدد با. باشد می ضروری  ضروری غیر های هییه  و روزها کاهش

                                                           
3 8 - Catastrophic Health  Expenditure 
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 غیر بستری مییا   دا  می شدند ررفت  کار ب  خدبی ب  بستری و تذیرش استاندارد های معیار ارر اما هستهد 

 کاری بار و هییه  و کرد درما  را بی،تری بیمارا   دا  می مقدار این کاهش با. داد کاهش زیادی حد  ا را ضروری

 . شد خداهد  عدی  حدودی  ا نیی بیمارستا  ترسه 

 

 پیشنهادات کاربردی

 ریری بهره و یدام  این شد  برحرف جهت بیمار ضروری  غیر بستری یمده یل  و مطالع  این نتایح ب   دج  با

 نظر ب  مفید  ضروری  غیر های بستری و ها تذیرش کاهش جهت زیر راهکارهای اجرای سممت  بخش مهاب  از بهتر

 :رسد می

 بیمارستا  در بیمارضروری  غیر و اتامت تذیرش یام  غلط های و اصم  فرایهد شهاخت  

 بالیهی ترونده در همچهین تیشکی و کادر  دسط مهاسبت ارزیابی ترو ک  استاندارد های معیار از استفاده 

 زمیه  این در درمانی کادر صحیح آمدزش و بیمار

 اتامت کاهش همچهین و بستری های تذیرش کرد  کم مهظدر ب  سرتایی  ،خیای خدمات رسترش 

  ،خیای های  ست جدا  تیگیری از ناشی ضروری غیر های

 برنام  همچهین و بیمارستا  های بخش دیگر فعالیت با جراحی بخش های فعالیت بهتر هماههگی ای اد 

 ها جراحی برنام  در  اخیر کاهش جهت جراحی ایماد مهاسب رییی

 بالیهی های م،اوره ان ام زمیه  در مهظم ای روی  ابمغ و ای اد  
 سطد  مراکی ب  بیمارا  ارجاع کاهش جهت  ر وسی  سطح در بیمارستانی غیر درمانی  سهیمت ای اد 

 باال ر

 خاای مراکی ب  ارجاع کاهش جهت ارجاع نظام یملکرد ار قاء  

 آتی هایپژوهش برای پیشنهادات

 و مطالعات ان ام لیوم حاضر  حقیق و رذشت   حقیقات از حاص  مدجدد های یافت   کمی  و رسترش مهظدر ب 

 با بهابراین. شدد می احساس خدبی ب  شدد  بی،تر شهاخت ب  مه ر نهایت در بتداند ک  آیهده در دیگری  حقیقات

 :شدد می  دصی  آیهده مطالعات برای ذی  مدارد حاضر تژوهش های یافت  و ها بررسی ب   دج 
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  دان،گاهیهای خادصی و ضروری در بیمارستا مقایس  تذیرش و بستری های غیر 

  در بیمارستا ضروری شهاسایی یدام  مدثر بر کاهش تذیرش و بستری های غیر 
 ضروریهای غیر شتی سطد  تایین بر تذیرش و بستریبررسی  اثیر ار قاء خدمات بهدا 
  ضروریهای غیر نظام بیم  ک،در بر تذیرش و بستریبررسی  اثیر 
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 ضمایم

 های پروتکل ارزیابی مناسبتپرسشنامه

 بسمه تعالی

 

                  : تاریخ  پذیرش بیمار : روز و               نام بیمارستان :                       نام بخش 

تاریخ ترخیص بیمار : روز و                                                                                                   

                 : جنس بیمار :               سن بیمار 

   وضعیت بیمه درمانی :     دارای بیمه                   فاقد بیمه     

 : غیر مقتضی               مقتضی                       نوع پذیرش 

 : علل پذیرش مقتضی بر اساس چک لیست 

  :) علل پذیرش غیر مقتضی) براساس نظر پزشک 

  :  علل بستری در روزهای مختلف 

 نوع بستری                   

 روزهای بستری

 بستری مقتضی

 )بر اساس چک لیست(

 بستری غیر مقتضی

 ) براساس نظر پزشک (

   روز اول

   روز دوم

   روز سوم
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   روز چهارم

   روز پنجم

   روز ششم

   روز هفتم

   روز هشتم

   روز نهم

   روز دهم

   روز یازدهم

   روز دوازدهم

   روز سیزدهم

   چهاردهمروز 

   روز پانزدهم

   روز شانزدهم

   روزهفدهم

   روزهجدهم

   روزنوزدهم

   روزیبستم

 

 در مورد پذیرش غیر مقتضی بیماران AEPمعیارهای 

  تغییر ناگهانی در سطح هوشیاری بیمار و نا آگاهی به زمان و مکان به طور ناگهانی -1

  PR<50 /min یا   PR>140/minتعداد ضربان قلب:  -2

    200Hgیا باالتر از   90mmHg فشار سیستولیک کمتر از فشار خون -3
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    120Hgیا باالتر از   600mmHg فشار سیستولیک کمتر از 

  از دست دادن ناگهانی بینایی یا شنوایی -4

  از دست دادن ناگهانی توانایی در حرکت دادن قسمتی از بدن  -5

  روز  5دهانی بیش از  8/37تب پایدار بیش از  -6

  خونریزی فعال -7

  mmol>Na>156mmol 123 اختالل شدید الکترولیتها و گازهای خون  -8

 2/5 mmol/L>K>36 mmol  

 20 mmol/L>Hco3>36 mmol  

 35 mmol/L>arterialh+>50 mmol/L  

  به نفع ایسکمی قلبی ECGتغیر ناگهانی در  -9

  سرباز کردن زخم یا محتویات داخل بدن از میان زخم -10

  اختالالت ناگهانی یا پیشرونده حسی یا حرکتی یا گردش خون یا تنفس -11

  ترزیقات داخل عروقی داروها یا مایعات ) غیر از لوله های مربوط به تغذیه(  -12

 نامه ریزی شده باشد. با توجه به دو شرط:ساعت آینده بر 24جراحی یا اقدامات تهاجمی دیگر که در طی  -13

 نیاز به بیهوشی یا بی حسی موضعی باشد. -الف

 برای انجام این اقدامات نیاز به استفاده از وسایلی باشد که فقط در بیمارستان در دسترس است. -ب

 

 

 

  روز 2پایش مداوم قلبی یا سایر عالیم حیاتی حداقل به مدت -14
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  شیمی درمانی هایی که نیازمند نظارت در طی درمان هستند  -15

  درمان در بخش مراقبت های ویژه -16

  ساعت  8استفاده از آنتی بیوتیک های داخل وریدی حداقل به مدت  -17

  استفاده دا ئمی یا متناوب از تنفس مصنوعی  -18
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 . معیارهای سنجش مفتضی بودن بستری شدن بیمار در هر روز2جدول 

 وز بستریر                                                                                                                                                         

 معیار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           انجام اقدامات جراحي در همان روز-1

           شاوره يا سنجش هاي قبل از عمل باشدمدر روز بعد به طوريكه نيازمند  برنامه ريزي جراحي -2

            كاتتراسيون قلبي در همان روز -3

           آنژيوگرافي در همان روز -4

           يوپسي از يكي از ارگانهاي داخلي در همان روز ب -5

           روزسنتز يا پاراسنتز در همان انجام توراك -6

           ( tap, IP Ventricular,Cyternalدر همان روز ) نظير   CNS انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي -7

           نجام هر گونه آزمايشي كه نيازمند كنترل شديد رژيم غذايي در طول آزمايش باشد ا -8

           اشد ات درماني جديد يا تجربي كه نيازمند تحت نظارت قرار گرفتن بيمار يا تعديل دوز دارو بانجام اقدام -9

           بار در روز  3بت كردن اطالعات مربوط به وضعيت باليني بيمار توسط پزشك حداقل ث -10

           ذكر شده است  7الي  3و شماره هاي  1وز بعد از اقدامات جراحي يا تشخيصي كه در شماره ر -11

           حداقل سه بار در روز inhalation therapyراقبت هاي تنفسي ) استفاده دائم يا متناوب از تنفس يا  م -12
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           پروتئين به طور متناوب يا دائم در آن روز ل وريدي مايعات، الكتروليتها ، داروها ،ترزيقات داخ -13

           ساعت در آن روز  4دقيقه هر  30ونيتورينگ عاليم حياتي به طور دائم در طي حداقل م -14

           بار در روز  2رزيقات داخل عضالني يا زير جلدي حداقل ت -15

           در آن روز   Out put, intakeاندازه گيري  -16

           و زخم هاي بزرگ جراحي در آن روز (tube,tube chest)مات حمايتي به صورت تخليه حفرات بدن اقدا -17

           نجام ثبت اطالعات باليني بيمار توسط پرستاران با دستور پزشك حداقل سه بار در روز ا -18

           ختالالت عصبي نسبت داد. ساعت گذشته به طور كه نتوان آن را به ا 24ر دفع مدفوع يا تخليه نشدن روده ها در طي ناتوانايي د -19

           ساعت براي جبران خون از دست رفته  48رزيق خون در ت -20

           ساعت گذشته   48د يا فيبريالسيون بطني در مشهود باش ECGايسكمي حاد قلبي كه در  -21

           ساعت گذشته  48در طي  Oral 8/37تب باالي  -22

           ساعت گذشته  48دم پاسخ به تحريك حداقل براي يك ساعت در طي ع -وماك -23

           موارد محروميت الكل (ساعت گذشته ) به جزء  48اهش ناگهاني و حاد سطح هوشياري در ك-24

          ساعت  48نوترپني، آنمي، ترومبوسيتوپني، لكوسيتوز، اريتروسيتوز يا ترومبوسيتوز در طي اختالل ناگهاني و حاد سلولهاي خوني: -25
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 اگر بیمار در هر يك از روزهای بستری هیچ کدام از معیارهای فوق را نداشت علت بستری بیمار در آن روز ذکر گردد .                                               

 

 گذشته كه عالمت دار باشد.
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           روز گذشته  14ثابت شده جديد در طي  CVAيا  MIوقوع يك  -27


