
 ئول:نویسنده مس

 کبری کهنوجی

 های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.مرکز تحقیقات مراقبت

 kahnooji56@gmail.com  ORCID :0000-0001-8066-4779پست الکترونیک:   07633337192تلفن: 

 بندرعباس تخصصی زنان یمارستاندر ب یماربر طول مدت اقامت ب مؤثرعوامل 

 

       *2یکهنوج یکبر     1اسدیبنی طیبه

 

 .تهران، تهران، ایران یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،پ اطالعات سالمت، دانشکده یریتگروه مد ی،پزشک یکانفورمات، یدکتر یدانشجو .1

ORCID :0000-0003-0212-291X 

 .یرانهرمزگان، بندرعباس، ا یمادر و کودک، دانشگاه علوم پزشک یهامراقبت یقاتمرکز تحقرشناسی ارشد، مدیریت دولتی، کا .2

 72-66؛ صفحات1398 تابستانو  بهار؛ اول؛ شماره پنجمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع 

 دهيچک

 جهت استفاده کارا از منابع هستند. ییبه دنبال اتخاذ راهبردها یرانو مد گذاراناستیس ،هامارستانیبدر  هانهیهزروزافزون  یشبا توجه به افزا :هدف

 قامتبر طول مدت ا مؤثرعوامل  یمطالعه بررس یناست. هدف از ا یمارشاخص متوسط اقامت ب یمارستانب ییکارا یمؤثر در بررس یهاشاخصاز  یکی
 .ه استزنان شهر بندرعباس بود یتخصص یمارستاندر ب یمارب

 شده انتخاب یتصادف یاطبقه صورتبهکه  1394ماهه اول سال  9در  یعتیشر یمارستاندر ب یبستر یمارانپرونده از ب 500اطالعات  :هاروش

با استفاده  شده یآورجمع یهاداده، استخراج شد. HIS یستمس ینو همچن یمارانمطالعه پرونده ب یقاز طر شده یطراح ستیلچکبا استفاده از  ،بودند
 .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  یرمناسپ یهمبستگ یبو ضر یتنیومن یس،والکروسکال یآمار یهاآزمون ینو همچن یفیآمار توص یهاروشاز 

بستری، ، علل میانگین مدت اقامت بین پذیرش صبح و عصردر این بیمارستان،  آمد به دست روز 98/1±93/1 یمارکل مدت اقامت ب یانگینم :تایجن

نشان داد که با  یرمناسپ یهمبستگ یبضر ین(. همچن>05/0P-Value) و نوع پذیرش، تفاوت معنی داری دارد بخش بستری، پزشک بستری کننده
 .(>001/0P-Value) یابدیم یشافزا یزن یمارمدت اقامت ب جراحیعملو  یشآزما یت،زیتعداد مشاوره، و یشافزا

از  بتوانند یرانو مد گذارانیاستس شاید ،یرشو نوع پذ یصیانجام خدمات تشخ یرش،ساعت پذ یلاز قب یرهاییمتغبا توجه به رابطه  :گيرینتيجه

و  هایزیتو، هایشآزما یدر خصوص ضرورت برخ ی، بررسروزشبانهساعات  اممتخصص در تم یروهایبه ن یدر خصوص دسترس یزیربرنامه یقطر
اطالعات  یفناور هاییتقابلاز  یریگبهرهاورژانس در عصر و شب و یرغ یمارانب یرشعدم پذ ،جام خدماتان ینددر فرا یو بازنگر یصیخدمات تشخ

 .یندکمک نما یمارانب یضروریرغ یهااقامتسالمت، به کاهش 

 .مؤثرعوامل  یمار،ب ،یمارستانب ،مدت اقامت طول :هاکليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 22/5/98پذیرش مقاله:  20/5/98هایی: اصالح ن 17/4/1398 دریافت مقاله:

 .72-66 :5(1) ؛1398 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . بندرعباس تخصصی زنان یمارستاندر ب یماربر طول مدت اقامت ب مؤثرعوامل . کهنوجی کبری، اسدی طیبهبنی ارجاع:

 
  

  مقدمه:

 که آنجا از. باشدیمهر جامعه  یاساس یازهایبهداشت و درمان از ن

دادن به آن باعث  یتدر بخش بهداشت و درمان و اهم گذارییهسرما

 یصتخص بنابراین، شودیم یدتول یشکار و افزا یروین یوربهره یشافزا

 یتبخش از اهم ینو مطلوب منابع در ا ینهو استفاده به یمنابع کاف

  .[1]است  ربرخوردا اییژهو

 یردولت و سا ی،بهداشت یهامراقبت هایینههز یعسر یشبا افزا

و  هاینههزکنترل  یبرا یبه دنبال را ه حل ینهزم یندر ا گذارانیهسرما

اقامت در  مدت .[2اند ]بودهخدمات  ینا ارائه هاییستمس ییکارا یابیارز

 یریتدر امور مد تواندیممؤثری است که  یهاشاخصاز  یکی یمارستانب

 ارائهبودن  روزبه، اهمراقبت یفیتکنترل ک یمارستانی،ب یهامراقبت

 یزانم یینتع یمارستان،ب هاییزیربرنامهو  هاگذارییاستسخدمات، 

. طول [1] یردگ ارقر استفاده مورد یمارستانی،و استفاده از منابع ب ییکارا

فاصله بین پذیرش و ترخیص بیماران بستری در  یمارمدت اقامت ب

 یک یمارب. شاخص متوسط مدت اقامت شودیمبیمارستان تعریف 

  [.3]کارایی بیمارستان است  یابیدر ارز پرکاربردشاخص 
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 و همکاران بنی اسدی                                                                                                                                                   یمارطول مدت اقامت ب عوامل موثر بر 

1398دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 روزافزون یشاز عوامل افزا یمارستاندر ب یاقامت طوالن که آنجا از

 یران، مدگذارانیاستسو  یزانر، برنامهباشدیمسالمت  یهامراقبت

درصدد کاهش مدت اقامت در  یمهب یهاسازمانو  هایمارستانب

 یهاتخت یتظرف یشند تا بتوانند ضمن افزاهست هایمارستانب

را کنترل کرده و  یمارستانیب هایینههزماران، یب یرشپذ یبرا یمارستانیب

 [.4] کاهش دهند

انجام  یماربر طول مدت اقامت ب مؤثرعوامل  ینهدر زم یادیز مطالعات

 یمعرف یرگذارتأثعوامل  عنوان بهرا  یرهااز متغ یادسته هرکدامو  یدهگرد

استان لرستان نشان  یدولت هاییمارستانبدر  شده انجام. مطالعه اندردهک

نوع  ،تأهل، محل سکونت، شغل یتوضع ،یتجنس سن، یداد فاکتورها

مدت  یانگینبر م یصهنگام ترخ یتو وضع یعلل بستر یمه،ارجاع، نوع ب

 یمارستاندر ب خودروانگرد و همکاران در مطالعه  .[1] بودندمؤثر  یبستر

تعداد  یدنت،توسط رز ی، بسترشنبهپنجدر روز  یرشان نشان دادند پذزن

 غلو ش یدر بخش آنکولوژ ی، بسترشده انجام یصیتشخ یهاتست

 [.5] بودند یمارباقامت  مدت  یانگیندر م یرگذارتأث یرهایهمسر از متغ

مطالعه  در یمارستاندر ب یماربر مدت اقامت ب مؤثر یرهایمتغ

 یکدموگراف یرهایهمکاران، به چهار دسته متغو  یمکر یستماتیکس

 ینیبال یرهای(، متغتأهل یتسن، جنس، شغل، محل اقامت و وضع)

 یریتیمد یرهای(، متغیعلت مراجعه و علت بستر ی،قبل یتعداد بستر)

و نوع  یرشنوع پذ یمه،هفته، نوع ب یدر روزها یو بستر یرش)پذ

نوع تخصص  ی،بستر)شامل، بخش  یمارستانیب یرهایپرداخت( و متغ

 ندشد یمتقسکننده( یپزشک بستر یکننده و درجه علمیپزشک بستر

[6.] 

و  یمارمدت اقامت ب بر یرگذارتأث یرهایشناخت متغ که آنجا از 

و بهبود  هایتاولو ییندر تع یژهوبهو  یمارستانب یریتمد یآن، برا یلتحل

پژوهش به  ین. ا[6]خواهد بود  یدمناسب منابع مف یصخدمات و تخص

شهر  شریعتی یمارستانب در یمارببر طول مدت اقامت  مؤثرعوامل  یبررس

 بندرعباس پرداخته است.

 

 : هامواد و روش

است  یو از نوع کاربرد یلیتحل -یفیمطالعه توص یکپژوهش  ینا

 یبستر یمارانپرونده ب مطالعه موردجامعه  انجام شد. یکه به روش مقطع

. باشدیم 1394ماه اول سال  9ر بندرعباس در شه یعتیشر یمارستاندر ب

تنها  و واقع شدهدر شهر بندرعباس و  یراندر جنوب ا یعتیشر یمارستانب

در زمان  یمارستانب ین. اباشدیماستان  ینزنان در ا یارستان تخصصیمب

، و یژهو یهامراقبت یمان،زنان، زنان و زا یجراح یهابخشمطالعه شامل 

از  یو نظرسنج یپس از بررس بوده است. زاداننو یژهو یهامراقبت

به  یمارستانب یهاتختدرصد  70 که آنجا ازو  بخش نمسئوال

درصد  90بود و  شده دادهاختصاص  یمانو زا زنان و یجراح یهابخش

 یدو بخش بستر یندر ا 94ماهه اول سال  9در  شده یرشپذ یمارانب

قرار  یبررس یتدر اولو یمانو زا زنان و یجراح یهابخششده بودند، 

بستری  ساعت 24که کمتر از  یمارانیپرونده بالزم به ذکر است گرفت. 

از  یزبا اطالعات ناقص ن یهاپروندهو  نبودند یشده بودند، جزء نمونه انتخاب

و زنان و  یجراح یهابخشدر  یبستر یمارانمطالعه خارج شدند. تعداد ب

، α=05/0با  بود که یمارب 7623 ،1394ماهه اول سال  9در  یمانزا

. یدگردپرونده محاسبه  457تعداد نمونه d =5/0و  34/4 یارانحراف مع

با روش  .یافت یشپرونده افزا 500تعداد به  یندقت مطالعه ا یشافزا یبرا

 309و  یپرونده از بخش جراح 191تعداد  یتصادف یاطبقه یریگنمونه

 .انتخاب شدند یمانپرونده از بخش زنان و زا

 یآورجمعمخصوص  یستلچکبا استفاده از  یازن مورداطالعات 

توسط پژوهشگر در  ینهزم یندر ا شده انجاممطالعات  یبا بررس که هاداده

سن، جنس، شغل، محل سکونت و ) یکدموگراف یرهایسه بخش متغ

 یدرجه علم ی،بخش بستر ) یریتیو مد یمارستانیب یرهایمتغ ،(یتقوم

ساعت  یرش،پذ روز یص،هنگام ترخ یمارب یتوضع کننده،یپزشک بستر

 ینیبال یرهایو متغ (یقبل یتعداد بستر یرش،نوع پذ یمه،ش، نوع بیرپذ

 و تعداد یصیتعداد خدمات تشخ ی،علت مراجعه و علت بستر)

 یگانیپژوهشگر در با یمبود، با حضور مستق یدهگرد یطراح (جراحیعمل

اطالعات  یستمو س یوانخپرونده یقمرکز و از طر یمدارک پزشک

 .یدگرد یآورجمع( HIS) یمارستانب

. وتحلیل شدندتجزیه 16نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده

از آزمون  هادادهنرمال بودن  یینتع منظور به هاداده یزقبل از آنال

 یهاآزموناز  هادادهاستفاده شد. با توجه به نرمال نبودن  یلکویروشاپ

 یبرا یرمناسپ یهمبستگیبو ضر یتنیومن یس،واللکروسکا

 یبرا یزن یفیآمار توص یهاروشاستفاده شد.  هاداده وتحلیلیهتجز

 .قرار گرفت استفاده مورد وتحلیلیهتجز
 

 :هایافته

در  یبررس موردپرونده  500 یهاداده یلحاصل از تحل یجبراساس نتا

به  روز 98/1±93/1 ارانیممدت اقامت ب یانگینم ،یعتیشر یمارستانب

روز  یکآن  ینروز و کمتر 20مدت اقامت  یانگینم بیشترین. آمد دست

67 
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 و همکاران یاسد یبن                                                                                                                                                   یمارطول مدت اقامت ب عوامل موثر بر 

 1398دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

سال  67/27 ،28/6 یاربا انحراف مع یمارانسن ب یانگینم بوده است.

 یج. نتاسال سن داشتند 40کمتر از  یماراندرصد از ب 97و  گردید یینتع

با  یماراقامت بمدت  یانگیننشان داد که م یتنیوحاصل از آزمون من

 <05/0دارد ) یمعناداررابطه  یرشو ساعت پذ یرشنوع پذ یرهایمتغ

(P-Value  (1)جدول. 

 یتنیوبراساس آزمون من يمارمدت اقامت ب يانگينبا م مطالعه مورد يرهایرابطه متغ -1جدول 

 P-value ميانگين مدت اقامت ±انحراف معيار  درصد()تعداد  متغيرها

 محل سکونت
 شهر

 وستار

(52 )260 

(48 )240 

91 /1 ± 87 /1  

06 /2 ±  00 /2  
437 /0 

 قومیت
 بومی

 غیربومی

(6/51 )258 

(4/48 )242 

91 /1 ±  88/1  

06 /2 ±  00/2  
412 /0 

 روز پذیرش
 تعطیل

 تعطیل غیر

(6/20 )103 

(4/79 )397 

90 /1 ±  22/1  

00 /2 ±  08/2  
307 /0 

 ساعت پذیرش
 ظهر( 12شب تا  12) صبح

 (شب 12ظهر تا  12)عصر 

(45 )225 

(55 )275 

66 /1 ±  92/1  

24 /2 ±  91/1  
< 001 /0 * 

 نوع پذیرش
 انتخابی

 اورژانس

(2/10 )51 

(8/89 )449 

12 /3 ±  08/3  

85 /1 ±  72/1  
< 001 /0 * 

 ینو همچن یبا علت بستر یمارمدت اقامت ب یانگینم همچنین

 یمعناداررابطه  کنندهبستریو درجه پزشک  یبخش بستر یرهایمتغ

 یبستر یباردار یابتد یصکه با تشخ یمارانی(. بP-Value<05/0) دارد

 همچنین و داشتند را 25/6±30/3اقامت  یانگینم یشترینبودند ب شده

که توسط پزشک  یمارانیب و یدر بخش جراح شده یبستر یمارانب

نسبت به  یشتریمدت اقامت ب یانگینبودند م شده یبسترتخصص فوق

 یندر ا یمارمدت اقامت ب یانگینم نشان داد یجداشتند. نتا یمارانب یرسا

رابطه  یصهنگام ترخ یمارب یتو وضع یمهنوع ب یرهایبا متغ یمارستانب

 (.3 و 2جداول ) (< P-Value 05/0ندارد )معناداری 

نشان داد تعداد  یرمناسپ یهمبستگ یبضر، 4براساس نتایج جدول 

و  اردامعن رابطهجراحی عملو  یزیتمشاوره، و ی،سونوگراف یش،آزما

 .(P-Value < 001/0دارد ) یمارمدت اقامت ب یانگینبا م یممستق

 یمدت اقامت با علت بستر يانگينرابطه م -2  جدول

 P-value ميانگين مدت اقامت ±انحراف معيار  علت بستری
 زایمان طبیعی

 سزارین

 درد زیر شکم

 جنینسقط

 کورتاژ

 کاهش حرکات جنین

 پره اکالمپسی

 دیابت بارداری

60 /1 ±  42/1  

31 /2 ±  05/2  

58 /3 ±  68/2  

12 /4 ±  82/2  

60 /2 ±  17/1  

50 /2 ±  08/2  

00 /6 ± 0 0/0  

25 /6 ± 30 /3  

P-value< 001 /0 * 

 يسوالبراساس آزمون کروسکال يمارمدت اقامت ب يانگينبا م مطالعه مورد يرهایرابطه متغ -3  دولج

P-value  متغيرها درصد() تعداد ميانگين مدت اقامت ±انحراف معيار 

537 /0 

28 /2± 02/3 

18 /2± 35/2 

83 /1± 41/1 

00 /2± 00/1 

75 /1± 08/1 

(2/9 )46 

/(35 )175 

(6/38 )193 

(4/1 )7 

(8/15 )79 

 بیمه نشده

 اجتماعیتأمین

 درمانیخدمات

 مسلحنیروهای

 ایرانیان

 نوع بیمه

< 001/0 * 
32 /2±32 /2 

77 /1± 70/1 

(2/38 )191 

(8/61 )309 

 جراحی

 زنان و زایمان
 یبخش بستر

< 001/0 * 
80 /1± 68/1 

19 /3± 01/3 

11 /3± 03/2 

(8/86 )434 

(4/11 )57 

(8/1 )9 

 رزیدنت

 متخصص

 تخصصفوق

 کنندهدرجه پزشک بستری

68 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.5

.1
.6

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.5.1.66
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-191-en.html


 و همکاران بنی اسدی                                                                                                                                                   یمارطول مدت اقامت ب عوامل موثر بر 

1398دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

188 /0 

85 /1± 42/1 

28 /2± 35/2 

87 /1± 73/1 

17 /5± 94/6 

(6/29 )148 

(4/18 )92 

(6/50 )253 

(4/1 )7 

 بهبودی

 بهبودی نسبی

 ترخیص با رضایت شخصی
 ار هنگام ترخیصوضعیت بیم

 سایر
 

 

 يمارمدت اقامت ب يانگينبا م مطالعه مورد یکم يرهایرابطه متغ -4جدول 

 P-value ضریب همبستگی اسپيرمن ميانگين±معيارانحراف متغير
 سن

 تعداد بستری قبلی

 تعداد آزمایش

 تعداد سونوگرافی

 تعداد مشاوره

 تعداد ویزیت

 جراحیعملتعداد 

67/27 ±  28/6  

060/0 ±  077/0  

210 /8 ±  204/15  

924 /1 ±  267/4  

280 /0 ±  711/0  

134 /5 ±  736/2  

296 /0 ±  478/0  

083 /0 

011 /0-  

557 /0 ** 

346 /0 ** 

325 /0 ** 

470 /0 ** 

332 /0 ** 

064 /0 

812 /0 

< 001 /0  

< 001 /0  

< 001 /0  

< 001 /0  

< 001 /0  

  

 گيری:نتيجهبحث و 

 مارانیبر طول مدت اقامت ب مؤثرعوامل  یینمطالعه با هدف تع ینا

مدت اقامت  یانگیننشان داد م یجانجام شد. نتا یعتیشر یمارستاندر ب

 شده یبستر یانتخاب صورت بهکه  یمارانیدر ب یمارستانب یندر ا یمارانب

مزمن بودن نوع  یلبه دل تواندیم ؛ کهبود یمارانب یراز سا یشتربودند ب

 باشد. بیماری

 یززنان انجام شد ن ستانیمارکه در ب در مطالعه روانگرد و همکاران

 ینا یجبا نتا ؛ که[5] داشتند یشتریطول مدت اقامت ب یانتخاب یمارانب

 یماراندر ب و همکاران یدیمطالعه وح یجنتا یدارد ول یخوانمطالعه هم

 بهکه  بیمارانیاز  یانتخاب یمارانمدت اقامت ب یانگیننشان داد م یقلب

تفاوت  ینا یل. دل[7] بوده استبودند، کمتر  شده یبستراورژانس  صورت

 شوندیم یاورژانس بستر صورت بهکه  یقلب یمارانب یازبه علت ن تواندیم

شدن مدت اقامت  تریطوالنباعث  ؛ کهباشد یژهو یهامراقبتبه بخش 

 .گرددیمآنان 

مدت اقامت  یانگینم اندشده یبستر یدنتکه توسط رز بیمارانی

متخصص و  آنان کنندهیپزشک بسترکه  یمارانینسبت به ب یکمتر

 یمارانب مدت اقامت باالتر در یانگین. ماندداشتهتخصص بوده است، فوق

وخامت  یلبه دل یدتخصص شاتوسط متخصص و فوق شده یبستر

 به یمارانب ینبتوان گفت ا یدباشد. شا یشتربه مراقبت ب یازو ن یماریب

 .اندداشته ییشتراقامت ب یمارستاندر ب یمسائل آموزش یلدل

Bekmezian که  یدرس یجهنت یندر مطالعه خود در بخش اورژانس به ا

 یاو  ینترنکه توسط ا یمارانیب یطول مدت اقامت برا یشاحتمال افزا

با پزشکان متخصص  مقایسهدرمان شده بودند در  یاو  یزیتو یدنترز

 . [8]وجود نداشت 

وسط پزشک که ت یمارانی، متوسط اقامت بMoloney در مطالعه

 ینبود که توسط متخصص یمارانیشده بودند کمتر از ب یبستر یعموم

 ینا یجمطالعه روانگرد و همکاران با نتا یجنتا[. 9] شده بودند یبستر

 [.5]داشت  یخوانمطالعه هم

ظهر  12ساعت )که در عصر و شب  یمارانیمدت اقامت در ب میانگین

ساعات  ینبود که ب یمارانیب از یشترشده بودند ب ی( بسترشبیمهن 12تا 

و  ینشده بودند. عدم حضور متخصص یظهر بستر 12تا  شبیمهن 12

 یشافزا یلدل توانیمرا  شده ذکرخدمات در ساعات  یانجام نشدن برخ

 کهدر بخش اورژانس نشان داد  یامطالعه یج. نتانستمدت اقامت دا

طول اقامت در بخش  یشتا هشت صبح، با افزا شبیمهنمراجعه از 

 ینکه ب یمارانی، بWattimena . در مطالعه[8] اورژانس ارتباط داشت

به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند مدت اقامت  7:30تا  16ساعات 

 [.10داشتند ] یشتریب

تعداد  یش،مطالعه با تعداد آزما یندر ا یمارمدت اقامت ب میانگین

رابطه  جراحیعملو تعداد  تیزیتعداد مشاوره، تعداد و ی،سونوگراف

در  Bekmezian در مطالعه>P-Value) 001/0داشت ) یممستق

از  یپزشک یربرداریدر بخش اورژانس، انجام تصو شده یبستر یمارانب

 یتوجهقابل یرتأثطول اقامت  یشبر افزا اسکنتییسو  MRI یلقب

انجام به  یازکه ن ینشان داد زنان یزن یگریمطالعه د [.8] داشته است

داشتند  یرینسا هنسبت ب یشتریداشتند طول مدت اقامت ب یسونوگراف

با  تواندیمو خدمات تشخیصی بیشتر  هایشآزمادستور انجام تعداد  .[10]

هدف تشخیص و درمان بهتر بیماران از سوی پزشکان صادر گردد. 

 مسئلهناشی از پیچیدگی و شدت بیماری باشد که این  تواندیمهمچنین 

مختلف و بررسی این  هایشآزمابودن احتمالی انجام  برزمانوجه به با ت
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 تریطوالنتوسط پزشکان و ادامه فرآیندهای درمانی باعث  هایشآزما

و همکاران نیز  ردشدن مدت اقامت بیمار گردد. در مطالعه روانگ

. پوررضا [5] بود یماربمدت اقامت  دهندهیشافزا ،پاراکلینیکی هاییبررس

 یرو تعداد سا هایزیتوتعداد  ،هایشآزمانشان دادند تعداد  رانو همکا

 علت [.3] دارد یمعنادارمدت اقامت رابطه  یانگینبا م یصیخدمات تشخ

بود و  یماربر طول مدت اقامت ب یرگذارتأث یرهایاز متغ یمارب یبستر

مدت  یانگینشده بودند م یبستر یباردار یابتد که به علت یمارانیب

در  >P-Value)001/0داشتند ) یمارانب یرنسبت به سا ترییشاقامت ب

 ماریبر طول مدت اقامت ب یماریو نوع ب یعلت بستر یزمطالعات ن

 .[1،5،11،12] دارد یمطالعه همخوان ینا یجبوده و با نتا یرگذارتأث

شده بودند، مدت اقامت  یبستر یکه در بخش جراح بیمارانی

به  تواندیمکه  اندداشتهبخش زنان در  یبستر یماراننسبت به ب یشتریب

دارند  یازبخش ن ینا یمارانکه ب ترییطوالنو درمان  یمارینوع ب یلدل

طول  یانگینبر م یبخش بستر یزنمطالعه عامری و همکاران باشد. در 

و همکاران نشان دادند که  وانگرد. ر[11] است داشته یرتأث یماراقامت ب

 یشتریاقامت ب مدت یبخش آنکولوژدر  یبشده به ترت یبستر یمارانب

 [.5اند ]داشته یمانو زا یجراح یهابخش یماراننسبت به ب

طول  یمار،سن ب یشبا افزامطالعات نشان دادند که  یبرخ هرچند

مطالعه سن با طول مدت  یناما در ا یابدیم یشافزا یزن یمارمدت اقامت ب

-15] داشتن( rs ،064/0=P-Value=083/0) یاقامت رابطه معنادار

 هلدرصد( کمتر از چ 8/96) شدهیبستر یماراناکثر ب که آنجا از. [13

 ینکها یلبه دل ینو همچن باشدیمزنان  یسال سن داشتند که سن بارور

 یعموم یمارستانب یکزنان همانند  یتخصص یمارستانعلل مراجعه به ب

 .نداشته است یرتأث یمارسن در طول مدت اقامت ب یست،گسترده ن

با علت  یمارمدت اقامت ب یانگینرابطه م دهندهنشانمطالعه  یجنتا

 یرش،، ساعت پذکنندهبستریپزشک  یرش،نوع پذ یمارستان،در ب یبستر

 یرهامتغ ینهمه ا یدبود. شا یو بخش بستر هایزیتو ،هایشآزماتعداد 

و  گذارانیاستس رسدیمبه نظر  ینداشته باشد. ول ییراصالح و تغ یتقابل

و  یرگذارتأث یرهایمتغ یناز ا یبتوانند با در نظر گرفتن برخ یرانمد

 یرضروریغ یهااقامتاز  هاآنانجام  یندهایدر فرا یو بازنگر یزیربرنامه

 یباشند. دسترس مؤثراز منابع  یحنموده و در استفاده صح یشگیریپ یمارب

 رد ی، بررسروزشبانهدر تمام ساعات  یدهدآموزشمتخصص و  یروهایبه ن

 یصی،و خدمات تشخ هایزیتو، هایشآزما یخصوص ضرورت برخ

 ترکوتاهو  یندهاشدن فرا ینهبه منظور بهانجام خدمات  ینددر فرا یبازنگر

 ساعات در یاورژانسیرغ یمارانب یرشو عدم پذ یندشدن زمان انجام فرا

باشد.  مؤثر تواندیم ینهزم یناست که در ا یاقدامات جمله ازعصر و شب، 

بر  یبا انجام مداخالت مبتن توانیموه بر آن در صورت امکان عال

اطالعات  هاییستمس یریکارگبهاطالعات سالمت همانند  هاییفناور

با  شده یکپارچه( ینیبال یهادادهتمرکز بر ثبت  یش)با افرا یمارستانیب

 یمشاوره از راه دور، ابزارها ی،پزشک یرو تبادل تصاو یرهذخ هاییستمس

 یتخصص یهامشاوره یریتو مد یصترخ یزیربرنامه هدف با رونیکیالکت

هوشمند به کاهش طول مدت اقامت  یریتیمد یداشبوردها ینو همچن

انتقال و  ی،بستر یرش،مرتبط با پذ یندهاینمودن فرآ ینهبه واسطهبه

 .کمک نمود یمارانب یصترخ

نکه پژوهشـگران ا هایییتمحدوداز  ـا آن مواج ـی ـه بودند مطالعـه ب

  یستمموجود در س یهاداده یتو کم یفیتبودن ک یینموارد پا یدر برخ

HIS  یلدهاییاز موارد ف یدر برخ ینهمچن است. یکاغذ یهاپروندهو 

شغل و  بودن،در صورت مطلقه  تأهل یتوضع یالت،تحص یزانمانند م

در  یرگذارتأث یرهایکه از متغ گرددینم یلتکم چنینی یناموارد  یرسا

 یکه دارا ییهاپروندهکه با حذف  ،باشندیم یزن یمارانطول مدت اقامت ب

 ینا ترکامل یهاپروندهنمودن نمونه با  یگزینبودند و جا یادینقص ز

تحت  یمارمتوسط اقامت ب که آنجا از. یدمرتفع گرد یمشکالت تا حدود

 یراب ترجامعانجام مطالعات مشابه و  ،گیردیمقرار  یادیعوامل ز یرتأث

 .گرددیم یشنهادپ عوامل، یرسا یبررس

 

 :تشکر و قدردانی

واحد مدارک  کارکناندانند از همکاری می الزمنویسندگان بر خود 

 ینیبال یقاتمشاوران واحد توسعه تحقو  یعتیشر یمارستانب یپزشک

 یدتائپژوهش مورد  این .نمایندو تشکر  یرتقد یمحمد یدشهبیمارستان 

 .HUMS. )باشدیمهرمزگان  یه علوم پزشکاخالق دانشگا یتهکم

REC.1395.55). 

References 

1.  Arab M, Zarei A, Rahimi A, Rezaiean F, 

Akbari F. Analysis of factors affecting length 

of stay in public hospitals in Lorestan 

Province, Iran. Hakim Health Sys Res. 2010; 

12(4):27-32. [In Persian] 

2. Liu Y, Phillips M, Codde J. Factor’s 

influencing patients' length of stay. Aust 

70 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.5

.1
.6

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.5.1.66
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-191-en.html


 و همکاران بنی اسدی                                                                                                                                                   یمارطول مدت اقامت ب عوامل موثر بر 

1398دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

Health Rev. 2001; 24(2):63-70. Doi: 

10.1071/AH010063 

3. Poorreza A, Salavati S, Sadeghi Darvishi S, 

Salehi Nasab M, Tabesh H, Mamivand F, et 

al. Factors influencig the lenngth of stay in 

infectious ward of Razi Hospital in Ahvaz: 

Iran. Health Inf Manage. 2015; 11(6):779-88. 

[In Persian] 

4. Kandi Kele M, Kadivar M, Zeraati H, 

Ahmadnezhad E, Holakoui Naini K. Length 

of stay in NICU admitted infants and its 

effective factors at Children's Hospital 

Medical Center using survival analysis. IRJE. 

2014; 10(1):25-32. [In Persian] 

5. Ravangard R, Arab M, Zeraati H, Rashidian 

A, Akbarisari A, Mostaan F. Patients' length 

of stay in women hospital and its associated 

clinical and non-clinical factors, Tehran, Iran. 

I Iran Red Crescent Med J. 2011; 13(5):309-

15. PMID: 22737486 

6. Karim H, Tara SM, Etminani K. Factors 

associated with length of hospital stay:  A 

systematic review. Journal of Health and 

Biomedical Informatics. 2015; 1(2):131-42. 

[In Persian] 

7. Vahidi R, Kushavar H, Khodayari R. Factors 

affecting coronary artery patient’s hospital 

length of stay of Tabriz Madani Hospital 

2005-2006. JHA. 2006; 9(25):63-8. [In 

Persian] 

8. Bekmezian A, Chung PJ, Cabana MD, 

Maselli JH, Hilton JF, Hersh AL. Factors 

associated with prolonged emergency 

department length of stay for admitted 

children. Pediatr Emerg Care. 2011; 

27(2):110-5. Doi: 

10.1097/PEC.0b013e31820943e4 

9. Moloney ED, Smith D, Bennett K, O'Riordan 

D, Silke B. Impact of an acute medical 

admission unit on length of hospital stay, and 

emergency department 'wait times'. QJM. 

2005; 98(4):283-9. Doi: 

10.1093/qjmed/hci044 

10. Wattimena J, Pelosi M, Cheney K, Green T, 

Black KI. Factors affecting length of stay for 

women presenting with early pregnancy 

complications to a public hospital emergency 

department. Emerg Med Australas. 2013; 

25(1):22-7. Doi: 10.1111/1742-6723.12023. 

11. Ameri H, Adham D, Panahi M, Khalili Z, 

Fasihi A, Moravveji M, et al. Predictors for 

duration of stay in hospitals. J. Health. 2015; 

6(3):256-65. [In Persian] 

12. McMullan R, Silke B, Bennett K, Callachand 

S. Resource utilisation, length of hospital stay, 

and pattern of investigation during acute 

medical hospital admission. Postgrad Med J. 

2004; 80(939):23-6. Doi: 

10.1136/pmj.2003.007500 

13. Shanley LA, Lin H, Flores G. Factors 

associated with length of stay for pediatric 

asthma hospitalizations. J Asthma. 2015; 

52(5):471-7. Doi: 10.3109/02770903.2014 

14. Gardner R, Smith GA, Chany AM, Fernandez 

SA, McKenzie LB. Factors associated with 

hospital length of stay and hospital charges of 

motor vehicle crash related hospitalizations 

among children in the United States. Arch 

Pediatr Adolesc Med. 2007; 161(9):889-95. 

Doi: 10.1001/archpedi.161.9.889 

15. Karami Matin B, Rezaei S, Kazemi Karyani 

A. Factors associated with length of stay and 

hospital charges among pediatric burn injury 

in Kermanshah, west of Iran. Int J Pediatr. 

2015; 3(1):403-9. Doi: 

10.22038/ijp.2015.3563 . 

 

 

 

 

71 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.5

.1
.6

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.5.1.66
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-191-en.html


 و همکاران یاسد یبن                                                                                                                                                   یمارطول مدت اقامت ب عوامل موثر بر 

 1398دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 

Factors Affecting length of Stay in Specialized Women Hospital in Bandar 

Abbas 

 
Tayebeh Baniasadi1      Kobra Kahnouji2*        

 

1. PhD student, Medical Informatics, Health Information Management Department, the School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran.  ORCID: 0000-0003-0212-291X 
2. MSc, Public Administration, Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 

 

(Received 8 Jul, 2019 Accepted 13 Aug, 2019) 
 

Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: With the rapid increase in health care costs, the government and other healthcare 

providers have sought a solution to control costs and evaluate the performance of healthcare 

providing system. One of the effective indicators that can be used to determine the 

efficiency and optimal use of hospital resources, is the length of stay (LOS). This study 

aimed to determine the factors affecting LOS in Specialized Women Hospital in Bandar 

Abbas. 

Methods: The sample included medical records of 500 inpatients admitted to Shariati 

hospital from April 2015 to December 2015 selected by proportional allocation in stratified 

sampling. The data were collected from patients’ medical records and HIS. The data were 

analyzed using descriptive statistics as well as Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and 

Spearman correlation coefficients. 

Results: The overall average length of stay was 1.98±1.93 days. The results showed that in 

this hospital the factors such as the length of stay between the morning and the evening 

admission, different causes of hospitalization, admission type, and admitting physician 

degree had a significant relationship (P-Value<0.05). Spearman correlation coefficient 

showed with increasing number of counseling, visits, and laboratory tests the length of stay 

also increased (P-Value<0.001). 

Conclusion: this study showed the factors affecting LOS in this hospital. Given the 

relationship between variables such as time of admission, diagnostic services, and type of 

admission with LOS, it seems that policymakers and executives are able to reduce the 

unnecessary stays in this hospital with providing adequate staffing for specialized services in 

all hours of the day, investigating the necessity of some laboratory tests, diagnostic services 

and review the processes, reducing admission of non-emergency cases in the evening and 

night, and using health information technology interventions. 
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