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چکيده
هدف :تهیه آمار برحسب نوع فعالیتهای تخصصی ،جهت نظارت بر خدمات ارائه شده که در بخشهای گوناگون بیمارستان انجام میشود ،اهمیت فراوان
دارد ،بنابراین این مطالعه با هدف تعیین شاخصهای عملکردی بخشهای بستری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396طراحی و اجرا گردید.
روشها :مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی -مقطعی گذشتهنگر با استفاده از مستندات موجود در مرکز آمار بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس در سال  1396است .اطالعات مربوط به شاخصهای آماری بخشهای بستری شامل درصد اشغال تخت ،متوسط اقامت ،فاصله عملکرد
تخت ،نسبت تخت فعال به ثابت ،از طریق فرم استاندارد جمعآوری شد .سپس دادهها با استفاده از آمار توصیفی و نرمافزارهای  Excelو  SPSSتجزیه و
تحلیل شدند.
نتایج :در پژوهش حاضر ،ضریب اشغال تخت  86/19درصد ،فاصله اشغال تخت 0/88روز ،متوسط روزهای بستری 3/68روز و نسبت فوتشدگان به
بستریشدگان  2/6درصد میباشد .بیشترین مدت بستری در بخش آیسییو و کمترین آن مربوط به پستکت میباشد .میزان مرگومیر در بخش
آیسییو ،داخلی مغز و اعصاب بیشترین و در بخش جراحی چشم کمترین میزان است.
نتيجهگيری :با توجه به اینکه عملکرد سازمانهای بهداشتی درمانی ،مستقیما به حیات انسانها وابسته است ،یافتههای این مطالعه میتواند در
سیاستگذاریهای بهداشتی درمانی و استفاده مفید و موثر از تختهای فعال بیمارستانی کمککننده باشد.
کليدواژهها :بیمارستان ،شاخص عملکرد ،استانداردها.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 97/1/24 :اصالح نهایی 97/6/20 :پذیرش مقاله97/6/22 :
ارجاع :هاشمی نرگس  ،حیدرینژاد ضحی  ،فرحانینژاد سامره  ،کاشانی سعید .ارزیابی شاخصهای عملکردی بخشهای بستری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس براساس استانداردهای کشوری .مجله اطالعرسانی پزشکی
نوین1397 .؛ (.8-1 :4)1

درمانی دست یابد [ .]1،2شاخصهای بیمارستانی ریشه در اقالم آماری

مقدمه:
امروزه ارتقای کیفیت درمان و دستیابی به باالترین استاندارد مراقبت

دارند و مهمترین ابزار برای مقایسه میزان خدمات (شناخت خدمات ارائه

جزء مهمترین اهداف سازمانهای بهداشتی و درمانی محسوب میشود .در

شده) و ارزیابی خدمات (توسط سازمانهای ارزیابیکننده) و در نهایت

عرصه سالمت ،مدیریتی کارآمد است که در آن برنامهریزی ،هدایت و

معرف عملکرد بیمارستان می باشد [ .]3،4شاخصها عملکرد بیمارستان را

کنترل تولید خدمات سالمت به صورت هزینه اثربخش باشد و با حفظ

در زمینههای گوناگون نشان میدهند .بنابراین توجه همه جانبه به این

کیفیت به تمامی اهداف سازمان با استفاده صحیح و منطقی از منابع و نیز

نشانگرها ،ضروری است و باید به طور منظم در دورههای زمانی مشخص

با بهرهگیری صحیح از شاخصهای بیمارستانی به خدمات تشخیصی و

مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند [ .]5در مقایسه شاخصهای بیمارستانی
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هاشمی و همکاران

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

آنها با وضعیت مطلوب مشخص میگردد [ .]6مطلوب نبودن برخی از

تصمیمگیرندگان نظام سالمت با چالشهای جدیدی مواجه شدهاند [.]12

شاخصهای بیمارستانی باعث از بین رفتن سرمایههای ملی کشور میشود

در چنین وضعیتی ارائهکنندگان باید خدمات خود را در جهت تضمین این

و براساس گزارش سازمان بودجه هر تخت بیمارستانی برای رسیدن به

که مراقبتهای سالمتی منصفانه ،عادالنه و پاسخگو است ،تنظیم کنند

مرحله استفاده در حدود  250میلیون ریال هزینه نیاز دارد و تختهای

[ .]13نتایج مطالعه جنیدی و همکاران نشان داد که اغلب شاخصهای

غیرفعال حدود  300میلیارد تومان از بودجه کشور را تلف میکند .این در

مورد مطالعه شامل نسبت تخت فعال به ثابت ،ضریب اشغال تخت و نسبت

حالی است که بسیاری از بیماران به علت نبود تخت بیمارستانی نمیتوانند

پذیرش به ازای هر تخت در مقایسه با سایر مطالعات و استانداردهای موجود

بستری شوند .بنابراین آگاهی مدیران از شاخصهای عملکردی بیمارستان

در وضعیت مطلوب قرار داشتند ،اما فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت

میتواند به بهبود کارایی خدمات بیمارستانی و پیشرفت سازمان مربوط

بیمار در وضعیت نامطلوب قرار داشت [.]14

منجر شود .]7[ .رئیسینافچی و همکاران با بررسی و مقایسه شاخصهای

ارزمانی و همکاران در مطالعه خودبه این نتیجه دست یافتند که در

عملکردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با استانداردهای

مجموع شاخص ضریب اشغال تخت در سال 1390-1389به ترتیب 81

وزارت بهداشت و درمان در سال 1392دریافتند که شاخصهای ضریب

درصد و  74درصد ،شاخص متوسط اقامت بیمار بدون تغییر  3/2و شاخص

اشغال تخت در استان در مقایسه با استاندارد کشوری در سالهای -1388

چرخش تخت بدون تغییر  1/2درصد بود [.]15

 1387نامطلوب ،در سالهای 1385-1386و 1389-1390در حد

با توجه به اینکه شاخصهای بیمارستانی یکی از مهمترین معیارهای

متوسط کشوری بوده است [ .]8محمدبیگی و همکاران در مطالعهای

کارآیی بیمارستانها میباشند ،بنابراین این مطالعه به منظور تعیین وضعیت

دریافتند که اغلب شاخصهای مورد مطالعه شامل نسبت تخت فعال به

شاخصهای بیمارستانی در بیمارستان شهید محمدی در سال 1396

ثابت ،درصد اشغال تخت و نسبت پذیرش به ازای هر تخت در مقایسه با

انجام شده است تا عالوه بر اینکه از نتایج این مطالعه برای انجام مطالعات

سایر مطالعات و استانداردهای موجود در وضعیت مطلوب قرار داشتند ،اما

بعدی استفاده گردد ،برنامهریزی مطلوب و مناسبی نیز جهت ارتقاء

فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار در وضعیت نامطلوب قرار داشت

شاخصهای عملکردی بیمارستانها صورت گیرد.

[.]1
البته در گزینش شاخصهای عملکردی ،تنها زمانی میتوان از آنها

مواد و روشها:

برای دستیابی به اهداف مهم سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت منابع

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی -مقطعی گذشتهنگر

بهره برد ،که ابتدا شاخصهای مهمتر برگزیده شوند و سپس با درك

است و جامعه مورد پژوهش ،بیمارستان آموزشی ،تخصصی و فوقتخصصی

ارتباطی که بین شاخصهای برگزیده وجود دارد ،در یک نگاه کلی و در

شهید محمدی شهر بندرعباس بود .ابزار پژوهش فرم  201نظام نوین

عین حال دقیق ،بتوان بر عملکرد بیمارستان نظارت مداوم داشت [.]5

آماری بود .بیمارستان فوق هر سال  12فرم شماره  201را تنظیم مینماید.

نظام ارزیابی شاخصها به عنوان یک ساختار اصلی جهت شفافسازی

این فرم حاوی مؤلفههایی چون :نام بخش ،متوسط تخت فعال ماهیانه،

مجموعه ابزارها و ارتباطات مورد استفاده سازمانی در راستای اجرای

تخت روز اشغالی ،تعداد بیماران بستری ،تعداد بیماران فوت شده ،تعداد

استراتژیها در نظر گرفته میشود [ .]9برآورد سازمان بودجه در وضعیت

بیماران بستری کمتر از  24ساعت و سایر مؤلفهها میباشد .این فرم توسط

کنونی ،هر تخت بیمارستانی برای رسیدن به مرحله استفاده به طور

وزارت بهداشت و درمان کشور تهیه و پس از تایید اعتبار آن توسط

متوسط 200میلیون تومان هزینه در بردارد و ساالنه در مورد تختهای

کارشناسان در سطح کشور ،ماهیانه در کلیه بیمارستانها تکمیل و صحت

بیمارستانی غیرفعال حدود  300میلیارد تومان بودجه تلف میشود .این در

آن توسط مدیران بیمارستان مربوطه تایید و به معاونت درمان ارسال و در

حالی است که بسیاری از بیماران به علت عدم دسترسی به تخت

نهایت به واحد آمار دانشگاهها تحویل داده میشود .اطالعات با مراجعه به

بیمارستانی یا به علل گوناگون نمیتوانند بستری شوند [ .]10در بین اجزای

واحد اعتبار بخشی ،مدارك پزشکی و آمار بیمارستان پس از اخذ مجوزهای

مختلف سیستم بهداشت و درمان ،خدمات بیمارستانی عمدهترین عامل

الزم از مدیریت بیمارستان به روش سرشماری جمعآوری و مورد بررسی

رشد هزینه را تشکیل میدهند [ .]11در سالهای اخیر با تغییر در الگوی

قرار گرفت .دادههای خام موجود در فرمها با استفاده از فرمولهای استاندارد

بیماریها ،افزایش روزافزون هزینههای بیمارستانی ،تغییرات سریع در

وزارت بهداشت به شاخصهای عملکردی تبدیل میشوند.
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با استانداردها نقاط ضعف و قوت کارکرد و عملکرد بیمارستانها و فاصله

فناوری و تجهیزات بیمارستانی و افزایش انتظارات مردم ،مدیران و

هاشمی و همکاران

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

• درصد اشغال تخت = تخت روز اشغالی در یک بیمارستان خاص در یک

فوتشدگان به بستریشدگان  2/6درصد میباشد که نشاندهنده وضعیت

زمان معین  /تخت روز کل *100

متوسط است.

• متوسط طول اقامت = تخت روز اشغالی در یک بیمارستان خاص در یک

جدول - 2متوسط شاخصهای عملکردی در بيمارستان شهيد محمدی
بندرعباس در سال 1396

زمان معین  /مجموع بیماران فوت شده و مرخص شده در همان زمان
معین  /مجموع بیماران فوت شده و مرخص شده در همان زمان
• نسبت تخت فعال به ثابت = تعداد تختهای فعال در یک بیمارستان در
زمان معین  /تعداد تخت ثابت در همان زمان * 100
شاخصهای عملکردی بیمارستانها طبق اعالم وزارت بهداشت،

براساس نتایج جدول  3تنها بخشهای جراحی چشم (41/18

درمان و آموزش پزشکی بر اساس جدول  1محاسبه میشود .در پایان

درصد) ،سوختگی ( 31درصد) و آیسییو جراحی قلب ( 46/07درصد)

دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای Excel

در وضعیت نامطلوبی بودهاند .همچنین بیشترین نسبت فوتشدگان به

و  SPSSنسخه 16تجزیه و تحلیل شد.

بستریشدگان مربوط به بخشهای آیسییوهای جنرال (  19/43درصد)،

جدول  -1شاخصهای عملکردی بيمارستانها طبق اعالم وزارت

داخلی ( 35/49درصد) و جراحی مغز و اعصاب ( 16/87درصد) ،داخلی

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

عفونی ( 5/14درصد) و داخلی اعصاب ( 4/1درصد) بوده است و این

شاخص

مطلوب

متوسط

نامطلوب

نسبت تخت فعال به ثابت (درصد)
اشغال تخت (درصد)
فاصله چرخش تخت (روز)
نسبت پذیرش به ازای هر تخت (درصد)
متوسط اقامت بیمار (درصد)

80-75
>70
<2
>24
<3/5
<2

74-60
70-60
3-2
24-17
 3/5تا 4
 2تا 3

<60
<60
>3
<17
>4
>3

نسبت فوتشدگان به بستریشدگان (درصد)

نسبت تخت فعال به ثابت ()%
اشغال تخت()%
فاصله چرخش تخت (روز)
نسبت پذیرش به ازای هر تخت ()%
متوسط اقامت بیمار (روز)
نسبت فوتشدگان به بستریشدگان ()%

79/6
86/89 ±2/47
0/88 ±0/16
9/4 ±1/65
3/68 ±0/11
2/6

مطلوب
مطلوب
مطلوب
نامطلوب
متوسط
متوسط

بخشها از نظر این شاخص در وضعیت نامطلوبی قرار داشتهاند .نتایج نشان
داد به صورت میانگین ،متوسط مدت اقامت بیماران در بخش داخلی
اعصاب سه ،داخلی چهار جراحی فوقتخصصی ،جراحی عمومی ،جراحی
گوش و حلق و بینی ،جراحی چشم ،سیسییو ،پستکت ،اورژانس داخلی،
اورژانس جراحی در وضعیت مطلوب بودند .در حالی که در بخشهای
داخلی فوقتخصصی (یک) ،داخلی عفونی (دو) ،نفرولوژی (فوقتخصصی

یافتهها:

کلیه) ،جراحی مغز و اعصاب ،آیسییو جنرال ،آیسییو جراحی مغز و

نتایج جدول  2نشان داد درصد اشغال تخت در تختهای بیمارستان

اعصاب ،آیسییو جراحی قلب ،آیسییو داخلی مغز و اعصاب ،سوختگی

در وضعیت مطلوب بوده ( 86/89درصد) ،این در حالی است که نسبت

در وضعیت نامطلوب بودند و بیشتری مدت زمان بستری را آیسییوهای

پذیرش به ازای هر تخت  9/41درصد میباشد که وضعیت نامطلوب را

داخلی و جراحی مغز واعصاب به خود اختصاص دادهاند ( 8/66و  7/94روز).

نشان میدهد .همچنین متوسط اقامت بیمار  3/68درصد و نسبت
جدول  -3شاخصهای آماری بخشهای بستری بيمارستان شهيد محمدی در سال 1396
بخش
داخلی فوقتخصصی (یک)
داخلی عفونی (دو)
داخلی اعصاب (سه)
داخلی چهار
نفرولوژی (فوقتخصصی کلیه)
جراحی فوقتخصصی
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
جراحی گوش و حلق و بینی
جراحی چشم
ارتوپدی

اشغال تخت

فاصله چرخش
تخت

متوسط روزهای
بستری

نسبت پذیرش هر
تخت

نسبت فوتشدگان
به بستریشدگان

91
76
70/93
97/31
95/78
84/74
74/27
91/53
92/31
41/18
82/53

0/41
1/56
0/25
0/21
0/22
0/59
0/86
0/40
0/27
2/50
0/79

4/41
5/11
3/50
2/63
4/51
3/02
2/26
4/17
2/23
1/71
3/60

6/35
4/56
8/14
11/23
6/46
8/51
10/3
6/68
12/6
7/43
7/01

2/6
5/14
4/1
2/59
1/24
0/23
0/11
0/46
0/21
0
0/11
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• فاصله عملکرد تخت = تخت روز آماده در یک بیمارستان در یک زمان

شاخص

درصد /روز

وضعیت

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
77/63
90/20
96/51
94/06
46/07
92/12
70/35
31/00
93/22
65/73

2/38
2/84
6/96
8/66
5/94
7/96
1/00
4/85
1/21
1/08

0/72
0/32
0/27
0/57
6/97
0/71
1/01
10/89
0/06
0/32

9/94
9/96
4/22
39/5
28/33
3/52
21/38
23/27
15/18
32/34

0/3
2/45
19/43
16/87
3/52
35/49
0/14
3/43
2/10
0/38

مقایسه شاخصهای آماری سال  1395و  1396در جدول  4نشان

مطلوبی قرار داشت .اما در سال  1395این میزان  80/44درصد بوده است

میدهد به طور کلی متوسط اقامت بیمار در سال 1396نسبت به سال

که نشاندهنده کاهش رشد  1/1درصدی بوده است .همچنین تعداد

 -0/5 ،1395درصد کاهش داشته است .همچنین تعداد اعمال جراحی در

ترخیصشدگان در سال  29973 1395نفر بوده که در مقایسه با سال

سال  14897 ،1395و در سال  16859 ،1396مورد بوده است که این

 1396که تعداد  30020بوده است ،نشان دهنده رشد 0/16درصدی آن

نشاندهنده رشد  13/2درصدی اعمال جراحی در این بیمارستان میباشد.

میباشد.

نسبت تخت فعال به ثابت در سال  79/6 ،1396درصد بوده که در وضعیت
جدول  -4مقایسهای برخی شاخصهای آماری بيمارستان شهيد محمدی در سالهای 1395و 1396
شاخص
متوسط تخت فعال
تخت روز اشغالی
درصد اشغال تخت
متوسط اقامت بیمار
تعداد مراجعین بستری
تعداد ترخیصشدگان
تعداد فوتشدگان
تعداد اعمال جراحی
نسبت اعمال جراحی به موارد بستری

سال 1395

سال 1396

درصد رشد یا کاهش

362
100356
86/25
3/70
30762
29973
752
14897
0/48

358
103602
86/89
3/68
30855
30020
813
16859
0/54

-1/1
3/2
0/6
-0/5
0/3
0/16
8/11
13/2
12/5

بحث و نتيجه گيری:

در مطالعه رئیسیناقچی و همکاران در بررسی شاخصهای عملکردی

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میزان این شاخص 71/24

 1396بطور کلی از نظر نسبت تخت فعال به ثابت ،درصد اشغال تخت و

درصد بود که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد [ .]8در سال 2012

فاصله چرخش تخت بر طبق استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت

شاخص ضریب اشغال تخت در کشورهای اروپای غربی  57تا  85درصد،

بهداشت از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند .به طوری که نسبت تخت فعال

آمریکا  68درصد و آلمان  82درصد بوده است [ .]17نتایج نشان میدهد

به ثابت به طور میانگین برابر با  79درصد بود .در مطالعه قربانینیا و همکاران

بیمارستان شهید محمدی از لحاظ شاخصها و استانداردها در وضعیت

شاخص نسبت تخت فعال به ثابت در سال  1392برابر  84درصد و در

مطلوبی نسبت به سایر کشورها است ،به طوری که مطلوب بودن شاخص

سال  1394برابر  128/5درصد بود که در وضعیت مطلوب قرار داشت

ضریب اشغال تخت در بیمارستان شهید محمدی که از جمله

[ .]16میتوان این گونه قضاوت کرد مطلوب بودن نسبت شاخص تخت

بیمارستانهای آموزشی بوده است ،احتماال به دلیل انجام مطالعات وسیع

فعال به ثابت در بیمارستان شهید محمدی حاکی از تالش بیمارستان در

و برگزاری کالسهای آموزشی بوده است .شاخص فاصله چرخش تخت

راستای رسالت و اهداف آن میباشد.

نشاندهنده میزان بازگشت بیماران به بیمارستان بیانگر عملکرد بیمارستان

درصد ضریب اشغال تخت یکی از شاخصهای مهم در بررسی

در درمان و کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان میباشد .مطابق با

عملکرد بیمارستانها محسوب میشود .این شاخص در مطالعه حاضر برابر

استانداردهای وزارت بهداشت شاخص فاصله چرخش تخت در

با  86درصد بود که نشان میدهد بیمارستان در وضعیت مطلوبی میباشد.

بیمارستانها درصورتی که کمتر از دو روز باشد نشانگر وضعیت مطلوب
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پست سیسییو
سیسییو
آیسییو جنرال
آیسییو جراحی مغز و اعصاب
آیسییو جراحی قلب
آیسییو داخلی مغز و اعصاب
پست کت
سوختگی
اورژانس داخلی
اورژانس جراحی

هاشمی و همکاران

هاشمی و همکاران

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

شاخص در بیمارستان در وضعیت مطلوب قرار داشت .در مطالعه صورت

پذیرش به ازای هر تخت در سالهای 1385-1387به ترتیب برابر با

گرفته در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال  ،1385شاخص فاصله

 43/85 ،42/03و  50/27بود که بیانگر مطلوبیت این شاخص در

چرخش تخت  2/9روز بود که در مطالعه حاضر این شاخص در وضعیت

بیمارستانهای مورد مطالعه است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد

مطلوبتری قرار داشته است [.]18

[ .]14نتایج مطالعه  Ramosو همکاران نشان داد که فوت در

شاخص متوسط طول اقامت بیمار از وضعیت متوسط برخوردار بود و

بیمارستانهایی که خدمات تخصصی و فوقتخصصی ارائه میدهند پایینتر

نتایج نشان داد که شاخص متوسط طول اقامت بیمار در سال  1395برابر

از سایر بیمارستانهای کوچک است [ .]21شاخص نسبت فوتشدگان به

با  3/7روز و در سال  1396با کاهش  0/5درصدی ،برابر با  3/68روز

بستریشدگان در بیمارستان شهید محمدی  2/6درصد مشاهده شد که

مشاهده شد که با یافتههای مطالعه ارزمانی و همکاران بر روی

در حد متوسط استاندارد قرار داشت و بیشترین نسبت فوتشدگان مربوط

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سالهای

به بخشهای آیسییو داخلی مغز و اعصاب ،آیسییو جنرال و آیسییو

 1389و  1390مطابقت دارد [ .]15در حالی که پژوهش طرسکی بر روی

جراحی مغز و اعصاب مشاهده شد که از جمله بخشهای حساس

بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در

میباشند .بنابراین نیاز به پزشکان با تجربه و متخصص در این زمینه بیشتر

سالهای  1391و  1392نشان داد که میزان شاخص متوسط اقامت بیمار

احساس میگردد.

به ترتیب برابر با  2/23و  2/5روز بود که در رده مطلوب قرار گرفت [.]8

در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شاخصهای

براساس گزارشات بانک جهانی ،شاخص متوسط اقامت بیمار در کشور

عملکردی در بیمارستان شهید محمدی در وضعیت تقریبا مناسبی نسبت

استرالیا  14روز ،کانادا  ،12انگلستان  ،10آلمان  14و سوئد  8روز بوده است

به استانداردهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت قرار دارد که بیانگر

[ .]17عالوه براین شاخص متوسط طول اقامت بیمار در سال  2009در

کیفیت مناسب و مطلوب ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی در

کشورهای ژاپن ،کره و مکزیک به ترتیب برابر با  14/6 ،18/5و  3/9روز

بیمارستان آموزشی شهید محمدی است .اما در عین حال فاصله برخی از

بوده است [ .]19نتایج مطالعه حاضر بیانگر این است که شاخص متوسط

شاخصهای عملکردی در بیمارستان مورد مطالعه نسبت به استانداردهای

طول اقامت بیماران در بیمارستان مورد مطالعه کمتر از متوسط طول اقامت

وزارت بهداشت زیاد میباشد .بنابراین باید اقدامات الزم جهت بهبود

بیماران در بیمارستانهای کشورهای ژاپن ،کره و مکزیک مشاهده شد.

شاخصهای عملکردی بخشهای بستری بیمارستان شهید محمدی از

شاخص استاندارد طول اقامت بیمار در بیمارستانها و بخشهای

جمله شاخصهای متوسط طول اقامت بیمار ،نسبت پذیرش به ازای هر

مختلف متناسب با نوع تخصص و نوع بیمارانی که بستری میشوند ،متغیر

تخت و نسبت فوتشدگان به بستریشدگان با برگزاری کالسهای

میباشد [ .]17بنابراین طول مدت بستری بیماران ممکن است به دالیل

آموزشی و حضور پزشکان با تجربه و متخصص صورت پذیرد.

متعدد شامل مشکل در تسویه حساب ،فقدان تسهیالت مانند وسایل

از جمله محدودیتهای این تحقیق میتوان به حجم باالی نمونهها،

جراحی ،درگیری بیمار با عفونتهای بیمارستانی ،طوالنی بودن زمان

ناخوانا بودن برگه پذیرش برخی از پروندههای پزشکی ،مطالعه گذشتهنگر

ترخیص و انتقال بیماران و باال بودن زمان صرف شده برای دریافت جواب

و عدم ثبت بعضی از مشخصات بیماران در پروندههای پزشکی اشاره نمود.

آزمایشات و رادیولوژیها باشد [ .]20در عین حال کاهش  0/5درصدی

پیشنهاد میگردد مطالعات مشابه در زمینه بررسی شاخصهای

شاخص متوسط طول اقامت بیمار در سال  1396نسبت به سال 1395

عملکردی ( متوسط تخت فعال ،درصد اشغال تخت ،متوسط اقامت بیمار،

میتواند منعکسکننده مدیریت خوب بیمارستان شهید محمدی و

تعداد مراجعین بستری ،تعداد ترخیصشدگان ،تعداد فوتشدگان ،تعداد

همچنین کم بودن شیوع مشکالت مطرح شده باشد.

اعمال جراحی ،نسبت اعمال جراحی به موارد بستری) سایر بیمارستانهای

نتایج نشان داد که شاخص نسبت پذیرش به ازای هر تخت در
بیمارستان مورد مطالعه با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت در وضعیت

شهر بندرعباس نیز به منظور بررسی وضعیت بهداشتی -درمانی و همچنین
آگاهی عموم مردم از کیفیت ارائه خدمات درمانی انجام پذیرد.

نامطلوبی قرار دارد ،به طوری که وضعیت مطلوب این شاخص بیشتر از 24
درصد است که در بیمارستان شهید محمدی برابر با  9/4درصد مشاهده

تشکر و قدردانی:

شد و با وضعیت مطلوب حدود  14/6درصد فاصله دارد .جنیدی و همکاران
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است .در مطالعه حاضر میزان این شاخص برابر با  0/88روز بود و این

در بررسی شاخصهای عملکردی بیمارستانهای تهران دریافتند نسبت

هاشمی و همکاران

شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 الزم به ذکر است این پژوهش.بندرعباس تشکر و قدردانی مینمایند

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونت پژوهشی دانشکده

.حمایتکننده مالی نداشته است

پرستاری و مامایی و واحد آمار و مدارك پزشکی بیمارستان شهید محمدی

Mohammadbeig A, Anbari Z, Hemmati M,
Rahbar A, Mohammad salehi N, Eslami
Moghaddam F. Efficacy analysis using Pabon
Lasso Model and comparing with national
standards of educational hospitals affiliate to
Qom University of Medical Sciences. JHOSP.

10. Hall BL, Hamilton BH, Richards K, Bilimoria
KY, Cohen ME, Ko CY. Does surgical quality
improve in the American College of surgeons
national surgical quality improvement program:
An evaluation of all participating hospitals?.
Ann Surg. 2009; 250(3):363-76. doi:
10.1097/SLA.0b013e3181b4148f
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Abstract
Aim: The provision of statistics according to the type of specialized activities to monitor the
services provided in different parts of the hospital is important. Therefore, this study was
conducted with the aim of determining the functional indicators of hospital admissions at
Shahid Mohammadi Hospital of Bandar Abbas in 2018.
Methods: This descriptive cross-sectional retrospective study used data from the statistical
center of the Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas in 2018. Selected indicators
including bed occupancy rate, bed turnover rate, mean length of hospitalization and active/fixed
bed ratio, were collected and analyzed using descriptive statistics (mean, deviation criterion, and
percentage) and Excel 2010 and SPSS 16 software.
Results: In the present study, bed occupancy rate was 86.19, bed turnover rate 0.88 days, mean
length of hospitalization 3.68 days, and active/fixed bed ratio was 2.6%. Most days of
admissions are in the ICU section and the lowest is the postal coat. The mortality rate is the
highest in internal ICU, internal ward in the neurology, and the least minimal in the eye surgery
section.
Conclusion: Given the fact that the performance of healthcare organizations is directly related
to human life, the findings of this study can be helpful in healthcare policy and effective use of
hospital beds.
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