عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان تخصصی زنان بندرعباس
1

طیبه بنیاسدی
.1

*2

کبری کهنوجی

دانشجوی دکتری ،انفورماتیک پزشکی ،گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
0000-0003-0212-291X :ORCID

.2

کارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره پنجم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1398؛ صفحات72-66

چکيده
هدف :با توجه به افزایش روزافزون هزینهها در بیمارستانها ،سیاستگذاران و مدیران به دنبال اتخاذ راهبردهایی جهت استفاده کارا از منابع هستند.
یکی از شاخصهای مؤثر در بررسی کارایی بیمارستان شاخص متوسط اقامت بیمار است .هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت
بیمار در بیمارستان تخصصی زنان شهر بندرعباس بوده است.
روشها :اطالعات  500پرونده از بیماران بستری در بیمارستان شریعتی در  9ماهه اول سال  1394که بهصورت طبقهای تصادفی انتخاب شده
بودند ،با استفاده از چکلیست طراحی شده از طریق مطالعه پرونده بیماران و همچنین سیستم  ،HISاستخراج شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده
از روشهای آمار توصیفی و همچنین آزمونهای آماری کروسکالوالیس ،منویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین کل مدت اقامت بیمار  1/98±1/93روز به دست آمد در این بیمارستان ،میانگین مدت اقامت بین پذیرش صبح و عصر ،علل بستری،
بخش بستری ،پزشک بستری کننده و نوع پذیرش ،تفاوت معنی داری دارد ( .)P-Value<0/05همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که با
افزایش تعداد مشاوره ،ویزیت ،آزمایش و عملجراحی مدت اقامت بیمار نیز افزایش مییابد (.)P-Value<0/001
نتيجهگيری :با توجه به رابطه متغیرهایی از قبیل ساعت پذیرش ،انجام خدمات تشخیصی و نوع پذیرش ،شاید سیاستگذاران و مدیران بتوانند از

کليدواژهها :طول مدت اقامت ،بیمارستان ،بیمار ،عوامل مؤثر.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1398/4/17 :اصالح نهایی98/5/20 :

پذیرش مقاله98/5/22 :

ارجاع :بنیاسدی طیبه ،کهنوجی کبری .عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان تخصصی زنان بندرعباس .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.66-72 :5)1

ارزیابی کارایی سیستمهای ارائه این خدمات بودهاند [ .]2مدت اقامت در

مقدمه:
بهداشت و درمان از نیازهای اساسی هر جامعه میباشد .از آنجا که

بیمارستان یکی از شاخصهای مؤثری است که میتواند در امور مدیریت

سرمایهگذاری در بخش بهداشت و درمان و اهمیت دادن به آن باعث

مراقبتهای بیمارستانی ،کنترل کیفیت مراقبتها ،بهروز بودن ارائه

افزایش بهرهوری نیروی کار و افزایش تولید میشود ،بنابراین تخصیص

خدمات ،سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بیمارستان ،تعیین میزان

منابع کافی و استفاده بهینه و مطلوب منابع در این بخش از اهمیت

کارایی و استفاده از منابع بیمارستانی ،مورد استفاده قرار گیرد [ .]1طول

ویژهای برخوردار است [.]1

مدت اقامت بیمار فاصله بین پذیرش و ترخیص بیماران بستری در

سرمایهگذاران در این زمینه به دنبال را ه حلی برای کنترل هزینهها و

بیمارستان تعریف میشود .شاخص متوسط مدت اقامت بیمار یک
شاخص پرکاربرد در ارزیابی کارایی بیمارستان است [.]3
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با افزایش سریع هزینههای مراقبتهای بهداشتی ،دولت و سایر
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طریق برنامهریزی در خصوص دسترسی به نیروهای متخصص در تمام ساعات شبانهروز ،بررسی در خصوص ضرورت برخی آزمایشها ،ویزیتها و
خدمات تشخیصی و بازنگری در فرایند انجام خدمات ،عدم پذیرش بیماران غیراورژانس در عصر و شب و بهرهگیری از قابلیتهای فناوری اطالعات
سالمت ،به کاهش اقامتهای غیرضروری بیماران کمک نمایند.

بنی اسدی و همکاران

عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیمار

از آنجا که اقامت طوالنی در بیمارستان از عوامل افزایش روزافزون

مطالعه شامل بخشهای جراحی زنان ،زنان و زایمان ،مراقبتهای ویژه ،و

مراقبتهای سالمت میباشد ،برنامهریزان و سیاستگذاران ،مدیران

مراقبتهای ویژه نوزادان بوده است .پس از بررسی و نظرسنجی از

بیمارستانها و سازمانهای بیمه درصدد کاهش مدت اقامت در

مسئوالن بخش و از آنجا که  70درصد تختهای بیمارستان به

بیمارستانها هستند تا بتوانند ضمن افزایش ظرفیت تختهای

بخشهای جراحی و زنان و زایمان اختصاص داده شده بود و  90درصد

بیمارستانی برای پذیرش بیماران ،هزینههای بیمارستانی را کنترل کرده و

بیماران پذیرش شده در  9ماهه اول سال  94در این دو بخش بستری

کاهش دهند [.]4

شده بودند ،بخشهای جراحی و زنان و زایمان در اولویت بررسی قرار

مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیمار انجام

گرفت .الزم به ذکر است پرونده بیمارانی که کمتر از  24ساعت بستری

گردیده و هرکدام دستهای از متغیرها را به عنوان عوامل تأثیرگذار معرفی

شده بودند ،جزء نمونه انتخابی نبودند و پروندههای با اطالعات ناقص نیز از

کردهاند .مطالعه انجام شده در بیمارستانهای دولتی استان لرستان نشان

مطالعه خارج شدند .تعداد بیماران بستری در بخشهای جراحی و زنان و

داد فاکتورهای سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،محل سکونت ،شغل ،نوع

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

ارجاع ،نوع بیمه ،علل بستری و وضعیت هنگام ترخیص بر میانگین مدت

انحراف معیار  4/34و  d=0/5تعداد نمونه  457پرونده محاسبه گردید.

بستری مؤثر بودند [ .]1روانگرد و همکاران در مطالعه خود در بیمارستان

برای افزایش دقت مطالعه این تعداد به  500پرونده افزایش یافت .با روش

زنان نشان دادند پذیرش در روز پنجشنبه ،بستری توسط رزیدنت ،تعداد

نمونهگیری طبقهای تصادفی تعداد  191پرونده از بخش جراحی و 309

تستهای تشخیصی انجام شده ،بستری در بخش آنکولوژی و شغل

پرونده از بخش زنان و زایمان انتخاب شدند.

همسر از متغیرهای تأثیرگذار در میانگین مدت اقامت بیمار بودند [.]5

اطالعات مورد نیاز با استفاده از چکلیست مخصوص جمعآوری

سیستماتیک کریم و همکاران ،به چهار دسته متغیرهای دموگرافیک

سه بخش متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس ،شغل ،محل سکونت و

(سن ،جنس ،شغل ،محل اقامت و وضعیت تأهل) ،متغیرهای بالینی

قومیت) ،متغیرهای بیمارستانی و مدیریتی ( بخش بستری ،درجه علمی

(تعداد بستری قبلی ،علت مراجعه و علت بستری) ،متغیرهای مدیریتی

پزشک بستریکننده ،وضعیت بیمار هنگام ترخیص ،روز پذیرش ،ساعت

(پذیرش و بستری در روزهای هفته ،نوع بیمه ،نوع پذیرش و نوع

پذیرش ،نوع بیمه ،نوع پذیرش ،تعداد بستری قبلی) و متغیرهای بالینی

پرداخت) و متغیرهای بیمارستانی (شامل ،بخش بستری ،نوع تخصص

(علت مراجعه و علت بستری ،تعداد خدمات تشخیصی و تعداد

پزشک بستریکننده و درجه علمی پزشک بستریکننده) تقسیم شدند

عملجراحی) طراحی گردیده بود ،با حضور مستقیم پژوهشگر در بایگانی

[.]6

مدارک پزشکی مرکز و از طریق پروندهخوانی و سیستم اطالعات
از آنجا که شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر مدت اقامت بیمار و

بیمارستان ( )HISجمعآوری گردید.

تحلیل آن ،برای مدیریت بیمارستان و بهویژه در تعیین اولویتها و بهبود

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16تجزیهوتحلیل شدند.

خدمات و تخصیص مناسب منابع مفید خواهد بود [ .]6این پژوهش به

قبل از آنالیز دادهها به منظور تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون

بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان شریعتی شهر

شاپیروویلک استفاده شد .با توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمونهای

بندرعباس پرداخته است.

کروسکالوالیس ،منویتنی و ضریبهمبستگی اسپیرمن برای
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .روشهای آمار توصیفی نیز برای

مواد و روشها:
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متغیرهای مؤثر بر مدت اقامت بیمار در بیمارستان در مطالعه

دادهها که با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه توسط پژوهشگر در

تجزیهوتحلیل مورد استفاده قرار گرفت.

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی است
در بیمارستان شریعتی شهر بندرعباس در  9ماه اول سال  1394میباشد.

براساس نتایج حاصل از تحلیل دادههای  500پرونده مورد بررسی در

بیمارستان شریعتی در جنوب ایران و در شهر بندرعباس واقع شده و تنها

بیمارستان شریعتی ،میانگین مدت اقامت بیماران  1/98±1/93روز به

بیمارستان تخصصی زنان در این استان میباشد .این بیمارستان در زمان

دست آمد .بیشترین میانگین مدت اقامت  20روز و کمترین آن یک روز
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که به روش مقطعی انجام شد .جامعه مورد مطالعه پرونده بیماران بستری

یافتهها:

بنی اسدی و همکاران

عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیمار

بوده است .میانگین سن بیماران با انحراف معیار  27/67 ،6/28سال

متغیرهای نوع پذیرش و ساعت پذیرش رابطه معناداری دارد (>0/05

تعیین گردید و  97درصد از بیماران کمتر از  40سال سن داشتند .نتایج

( (P-Valueجدول .)1

حاصل از آزمون منویتنی نشان داد که میانگین مدت اقامت بیمار با
جدول  -1رابطه متغيرهای مورد مطالعه با ميانگين مدت اقامت بيمار براساس آزمون منویتنی
تعداد (درصد)

انحراف معيار  ±ميانگين مدت اقامت

P-value

شهر
روستا

(260 )52
(240 )48

1/91±1/87
2/06±2 /00

0/437

بومی
غیربومی

(258 )51/6
(242 )48/4

1/91±1/88
2/06±2/00

0/412

تعطیل
غیر تعطیل

(103 )20/6
(397 )79/4

1/90±1/22
2/00±2/08

0/307

صبح ( 12شب تا  12ظهر)
عصر ( 12ظهر تا  12شب)

(225 )45
(275 )55

1/66±1/92
2/24±1/91

*<0/001

انتخابی
اورژانس

(51 )10/2
(449 )89/8

3/12±3/08
1/85±1/72

*<0/001

متغيرها
محل سکونت
قومیت
روز پذیرش
ساعت پذیرش
نوع پذیرش

همچنین میانگین مدت اقامت بیمار با علت بستری و همچنین

سایر بیماران داشتند .نتایج نشان داد میانگین مدت اقامت بیمار در این

متغیرهای بخش بستری و درجه پزشک بستریکننده رابطه معناداری

بیمارستان با متغیرهای نوع بیمه و وضعیت بیمار هنگام ترخیص رابطه

دارد ( .)P-Value>0/05بیمارانی که با تشخیص دیابت بارداری بستری

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

شده بودند بیشترین میانگین اقامت  6/25±3/30را داشتند و همچنین

براساس نتایج جدول  ،4ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد تعداد

بیماران بستری شده در بخش جراحی و بیمارانی که توسط پزشک

آزمایش ،سونوگرافی ،مشاوره ،ویزیت و عملجراحی رابطه معنادار و

فوقتخصص بستری شده بودند میانگین مدت اقامت بیشتری نسبت به

مستقیم با میانگین مدت اقامت بیمار دارد (.)P-Value >0/001

جدول  -2رابطه ميانگين مدت اقامت با علت بستری
زایمان طبیعی
سزارین
درد زیر شکم
سقطجنین
کورتاژ
کاهش حرکات جنین
پره اکالمپسی
دیابت بارداری

1/60±1/42
2/31±2/05
3/58±2/68
4/12±2/82
2/60±1/17
2/50±2/08
6/00±0/0 0
6/25±3/30

*P-value<0/001
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علت بستری

انحراف معيار  ±ميانگين مدت اقامت

P-value

جدول  -3رابطه متغيرهای مورد مطالعه با ميانگين مدت اقامت بيمار براساس آزمون کروسکالواليس

نوع بیمه

بیمه نشده
تأمیناجتماعی
خدماتدرمانی
نیروهایمسلح
ایرانیان

(46 )9/2
(175 )35/
(193 )38/6
(7 )1/4
(79 )15/8

3/02 ±2/28
2/35 ±2/18
1/41 ±1/83
1/00 ±2/00
1/08 ±1/75

0/537

بخش بستری

جراحی
زنان و زایمان

(191 )38/2
(309 )61/8

2/32±2/32
1/70 ±1/77

*<0/001

درجه پزشک بستریکننده

رزیدنت
متخصص
فوقتخصص

(434 )86/8
(57 )11/4
(9 )1/8

1/68 ±1/80
3/01 ±3/19
2/03 ±3/11

*<0/001

متغيرها
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تعداد (درصد)

انحراف معيار  ±ميانگين مدت اقامت

P-value

عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیمار

وضعیت بیمار هنگام ترخیص

بنی اسدی و همکاران
بهبودی
بهبودی نسبی
ترخیص با رضایت شخصی
سایر

1/42 ±1/85
2/35 ±2/28
1/73 ±1/87
6/94 ±5/17

(148 )29/6
(92 )18/4
(253 )50/6
(7 )1/4

0/188

جدول  -4رابطه متغيرهای کمی مورد مطالعه با ميانگين مدت اقامت بيمار
متغير
سن
تعداد بستری قبلی
تعداد آزمایش
تعداد سونوگرافی
تعداد مشاوره
تعداد ویزیت
تعداد عملجراحی

انحرافمعيار±ميانگين

ضریب همبستگی اسپيرمن

27/67±6/28
0/006±0/077
8/210±15/042
1/924±4/267
0/280±0/711
5/134±2/736
0/296±0/478

0/083
-0/011
**0/557
**0/346
**0/325
**0/470
**0/332

بحث و نتيجهگيری:

P-value
0/064
0/812
<0/001
<0/001
<0/001
<0/001
<0/001

در مطالعه  ،Moloneyمتوسط اقامت بیمارانی که توسط پزشک

این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیماران

عمومی بستری شده بودند کمتر از بیمارانی بود که توسط متخصصین

در بیمارستان شریعتی انجام شد .نتایج نشان داد میانگین مدت اقامت

بستری شده بودند [ .]9نتایج مطالعه روانگرد و همکاران با نتایج این

بیماران در این بیمارستان در بیمارانی که به صورت انتخابی بستری شده

مطالعه همخوانی داشت [.]5

بودند بیشتر از سایر بیماران بود؛ که میتواند به دلیل مزمن بودن نوع
بیماری باشد.

میانگین مدت اقامت در بیمارانی که در عصر و شب (ساعت  12ظهر
تا  12نیمهشب) بستری شده بودند بیشتر از بیمارانی بود که بین ساعات

بیماران انتخابی طول مدت اقامت بیشتری داشتند []5؛ که با نتایج این

انجام نشدن برخی خدمات در ساعات ذکر شده را میتوان دلیل افزایش

مطالعه همخوانی دارد ولی نتایج مطالعه وحیدی و همکاران در بیماران

مدت اقامت دانست .نتایج مطالعهای در بخش اورژانس نشان داد که

قلبی نشان داد میانگین مدت اقامت بیماران انتخابی از بیمارانی که به

مراجعه از نیمهشب تا هشت صبح ،با افزایش طول اقامت در بخش

صورت اورژانس بستری شده بودند ،کمتر بوده است [ .]7دلیل این تفاوت

اورژانس ارتباط داشت [ .]8در مطالعه  ،Wattimenaبیمارانی که بین

میتواند به علت نیاز بیماران قلبی که به صورت اورژانس بستری میشوند

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

به بخش مراقبتهای ویژه باشد؛ که باعث طوالنیتر شدن مدت اقامت

بیشتری داشتند [.]10

آنان میگردد.

میانگین مدت اقامت بیمار در این مطالعه با تعداد آزمایش ،تعداد

کمتری نسبت به بیمارانی که پزشک بستریکننده آنان متخصص و

مستقیم داشت ( (P-Value<0/001در مطالعه  Bekmezianدر

فوقتخصص بوده است ،داشتهاند .میانگین مدت اقامت باالتر در بیماران

بیماران بستری شده در بخش اورژانس ،انجام تصویربرداری پزشکی از

بستری شده توسط متخصص و فوقتخصص شاید به دلیل وخامت

قبیل  MRIو سیتیاسکن بر افزایش طول اقامت تأثیر قابلتوجهی

بیماری و نیاز به مراقبت بیشتر باشد .شاید بتوان گفت این بیماران به

داشته است [ .]8مطالعه دیگری نیز نشان داد زنانی که نیاز به انجام

دلیل مسائل آموزشی در بیمارستان اقامت بیشتری داشتهاند.

سونوگرافی داشتند طول مدت اقامت بیشتری نسبت به سایرین داشتند

 Bekmezianدر مطالعه خود در بخش اورژانس به این نتیجه رسید که

[ .]10دستور انجام تعداد آزمایشها و خدمات تشخیصی بیشتر میتواند با

احتمال افزایش طول مدت اقامت برای بیمارانی که توسط اینترن و یا

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

رزیدنت ویزیت و یا درمان شده بودند در مقایسه با پزشکان متخصص

همچنین میتواند ناشی از پیچیدگی و شدت بیماری باشد که این مسئله

وجود نداشت [.]8

با توجه به زمانبر بودن احتمالی انجام آزمایشها مختلف و بررسی این
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بیمارانی که توسط رزیدنت بستری شدهاند میانگین مدت اقامت

سونوگرافی ،تعداد مشاوره ،تعداد ویزیت و تعداد عملجراحی رابطه

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-16

در مطالعه روانگرد و همکاران که در بیمارستان زنان انجام شد نیز

 12نیمهشب تا  12ظهر بستری شده بودند .عدم حضور متخصصین و

بنی اسدی و همکاران

عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیمار

آزمایشها توسط پزشکان و ادامه فرآیندهای درمانی باعث طوالنیتر

خصوص ضرورت برخی آزمایشها ،ویزیتها و خدمات تشخیصی،

شدن مدت اقامت بیمار گردد .در مطالعه روانگرد و همکاران نیز

بازنگری در فرایند انجام خدمات به منظور بهینه شدن فرایندها و کوتاهتر

بررسیهای پاراکلینیکی ،افزایشدهنده مدت اقامت بیمار بود [ .]5پوررضا

شدن زمان انجام فرایند و عدم پذیرش بیماران غیراورژانسی در ساعات

و همکاران نشان دادند تعداد آزمایشها ،تعداد ویزیتها و تعداد سایر

عصر و شب ،از جمله اقداماتی است که در این زمینه میتواند مؤثر باشد.

خدمات تشخیصی با میانگین مدت اقامت رابطه معناداری دارد [ .]3علت

عالوه بر آن در صورت امکان میتوان با انجام مداخالت مبتنی بر

بستری بیمار از متغیرهای تأثیرگذار بر طول مدت اقامت بیمار بود و

فناوریهای اطالعات سالمت همانند بهکارگیری سیستمهای اطالعات

بیمارانی که به علت دیابت بارداری بستری شده بودند میانگین مدت

بیمارستانی (با افرایش تمرکز بر ثبت دادههای بالینی) یکپارچه شده با

اقامت بیشتری نسبت به سایر بیماران داشتند ( (P-Value<0/001در

سیستمهای ذخیره و تبادل تصاویر پزشکی ،مشاوره از راه دور ،ابزارهای

مطالعات نیز علت بستری و نوع بیماری بر طول مدت اقامت بیمار

الکترونیکی با هدف برنامهریزی ترخیص و مدیریت مشاورههای تخصصی

تأثیرگذار بوده و با نتایج این مطالعه همخوانی دارد [.]1،5،11،12

و همچنین داشبوردهای مدیریتی هوشمند به کاهش طول مدت اقامت

بیمارانی که در بخش جراحی بستری شده بودند ،مدت اقامت
بیشتری نسبت به بیماران بستری در بخش زنان داشتهاند که میتواند به

بهواسطه بهینه نمودن فرآیندهای مرتبط با پذیرش ،بستری ،انتقال و
ترخیص بیماران کمک نمود.

دلیل نوع بیماری و درمان طوالنیتری که بیماران این بخش نیاز دارند

از محدودیتهایی که پژوهشـگران ایـن مطالعـه بـا آن مواجـه بودند

باشد .در مطالعه عامری و همکاران نیز بخش بستری بر میانگین طول

در برخی موارد پایین بودن کیفیت و کمیت دادههای موجود در سیستم

اقامت بیمار تأثیر داشته است [ .]11روانگرد و همکاران نشان دادند که

 HISو پروندههای کاغذی است .همچنین در برخی از موارد فیلدهایی

بیماران بستری شده به ترتیب در بخش آنکولوژی مدت اقامت بیشتری

مانند میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل در صورت مطلقه بودن ،شغل و

نسبت به بیماران بخشهای جراحی و زایمان داشتهاند [.]5

سایر موارد این چنینی تکمیل نمیگردد که از متغیرهای تأثیرگذار در

مدت اقامت بیمار نیز افزایش مییابد اما در این مطالعه سن با طول مدت

نقص زیادی بودند و جایگزین نمودن نمونه با پروندههای کاملتر این

اقامت رابطه معناداری ( )P-Value=0/064 ،rs=0/083نداشت [-15

مشکالت تا حدودی مرتفع گردید .از آنجا که متوسط اقامت بیمار تحت

 .]13از آنجا که اکثر بیماران بستریشده ( 96/8درصد) کمتر از چهل

تأثیر عوامل زیادی قرار میگیرد ،انجام مطالعات مشابه و جامعتر برای

سال سن داشتند که سن باروری زنان میباشد و همچنین به دلیل اینکه

بررسی سایر عوامل ،پیشنهاد میگردد.

علل مراجعه به بیمارستان تخصصی زنان همانند یک بیمارستان عمومی
گسترده نیست ،سن در طول مدت اقامت بیمار تأثیر نداشته است.

تشکر و قدردانی:

نتایج مطالعه نشاندهنده رابطه میانگین مدت اقامت بیمار با علت

نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری کارکنان واحد مدارک

بستری در بیمارستان ،نوع پذیرش ،پزشک بستریکننده ،ساعت پذیرش،

پزشکی بیمارستان شریعتی و مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد آزمایشها ،ویزیتها و بخش بستری بود .شاید همه این متغیرها

بیمارستان شهید محمدی تقدیر و تشکر نمایند .این پژوهش مورد تائید

قابلیت اصالح و تغییر نداشته باشد .ولی به نظر میرسد سیاستگذاران و

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میباشدHUMS. ( .

مدیران بتوانند با در نظر گرفتن برخی از این متغیرهای تأثیرگذار و

.)REC.1395.55

برنامهریزی و بازنگری در فرایندهای انجام آنها از اقامتهای غیرضروری
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هرچند برخی مطالعات نشان دادند که با افزایش سن بیمار ،طول

طول مدت اقامت بیماران نیز میباشند ،که با حذف پروندههایی که دارای

بیمار پیشگیری نموده و در استفاده صحیح از منابع مؤثر باشند .دسترسی
به نیروهای متخصص و آموزشدیده در تمام ساعات شبانهروز ،بررسی در
;Province, Iran. Hakim Health Sys Res. 2010
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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.
[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-16 ]

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.

Key Words: Length of Stay, Hospital, Patient, Effective Factors.
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