مقاله پژوهشی

علل ترخيص با ميل شخصی توسط بيماران در بيمارستان منتخب
راحیل قربانی نیا ،*1محبوبه مرادی


دریافت مقاله59/2/62 :



ماژین2

دریافت مقاله اصالح شده59/01/8 :



پذیرش مقاله59/01/00 :

چکیده
مقدمه :ترخيص با ميل شخصی از معضالت موجود در بيمارستانهای دنيا میباشد كه سيستمهای بهداشتی درگير آن هستند .این مشکلل
میتواند خطرات بالقوهای برای حيات بيمار داشته باشد و باعث بستری مجدد وی شود .هدف این پژوهش ،تعيکين علکل تکرخيص بکا ميکل
شخصی در بيمارستان منتخب بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر مطالعهای توصيفی -تحليلی به شيوه مقطعی در سه ماه آخر سکا  0951بکود .ایکن مطالعکه بکر روی 620
پرونده بيمار ترخيص شده با ميل شخصی كه به روش نمونهگيری تصادفی سکاده انتخکاش شکده بودنکد ،انجکا شکد .دادههکا بکا اسکتفاده از
چکليست پژوهشگر ساخته و از طریق سيستم ثبت اطالعات بيماران گردآوری گردید و از روش آمار توصيفی و آزمون آماری تحليلی نظيکر
مجذور كای و نر افزار آماری  SPSSنسخه  02برای تجزیهوتحليل دادهها استفاده شد.
یافتهها %98/2 :نمونههای مورد بررسی مرد %22/9 ،از نمونهها متأهل و  %66/6فاقد بيمه بودند .یافتکههکای پکژوهش نشکان داد ميکزان
ترخيص با ميل شخصی  %8/25بود .بيشترین دليل ترخيص با ميل شخصی مربوط به احساس بهبودی ( )%19/9بود .بين ترخيص بکا ميکل
شخصی و وضعيت تأهل ( )P=1/16و نوع بيمه بيماران ( )P=1/19ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :بيشترین دليل ترخيص با ميل شخصی احساس بهبودی است كه این امر نيازمند توجه بيشتر مسئوالن و همچنکين
یک ارتباط قویتر بين بيمار و پزشک كه شرایط بالينی بيمار را برای وی آشلار كند و بيمار از روند درمان خودآگاهی الز را داشکته باشکد،
است.
واژگان کلیدی :بيمارستان آموزشی ،ترخيص ،ترخيص با ميل شخصی ،بيمار بستری
ارجاع :قربانینیا راحیل ،مرادی ماژین محبوبه .علل ترخیص با میل شخصی توسط بیماران در بیمارستان منتخب .مجله پژوهشهای سالمت محور 1931؛
.913-923 :)4(2

 .1مربی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران.
* نویسنده مسئول :دانشگاه علوم پزشکی بم ،بزرگراه خلیج فارس ،پردیس بم ،دانشکده بهداشت.
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ترخیص با میل شخصی بیماران در بیمارستان منتخب

راحیل قربانینیا و همکار

مقدمه

میدهد ( )7این در حالی است کهه در ایهرا  ،دررهد

ترخیص با میل شخصی به معنی این است کهه بیمهار

افرادی که درما خود را ناتمام گجاشوه و با مسئولیت

داوطلبانه قبل از دسهوور زششهب بیمارسهوا را تهر

شخصی بیمارسوا را تهر

می نماید ( .)1ترخیص با میل شخصی با قطع نابهنگام

دررد موغیهر بهوده اسهت ( .)8مطالعهه  Weingartو

درما توسط بیمار یا والدین شروع و در برخی موارد

همكارا در یب بیمارسوا آموزشی در بوسوو نشا

کهردهانهد ،بهین  3تها 20

منجر به بسوری مجدد و یا حوی فوت بیمار میگهردد.

داد میشا تر

گاهی اوقات علیرغم این که کادر درمها تو هیحات

مجکر و جوا تر و همينین افرادی که از خدمات بیمه

الزم زیرامو عواقب خروج بیمار از بیمارسهوا را بهه

برخههوردار نبودنههد و هنگههام بسههوری آ ههها زششههب

آنا اعالم میکنند ولی کماکها ارهرار بهر تهرخیص

بالفارله بر بالینشا حضور نیافوه بهود ،بیشهور بهود و

وجود دارد .البوه این مو وع بخشی از حقهوق بیمهار

 54دررد آ ها طی یب هتوه زس از تر

بیمارسوا ،

است که اجازه دارد تا با میل خود به بیمارسهوا وارد

مجدداً بسوری شدند ( .)6مطالعه عسگری و همكهارا

و با ر ایت خود نیش ترخیص شود (.)2

بیمارسوا با ر ایت شخصی ،در افراد

نشا داد مو وع تر

بیمارسوا با ر ایت شخصهی

ترخیص با میل شخصی ،مشكل موجود در بسهیاری

یب زدیده چندبعدی میباشد و تابع عواملی مرتبط بها

از بیمارسوا ها میباشد و نشانگر نار ایوی بیمهارا و

بیمار ،عوامل سهاخواری و عوامهل درمهانی و مراقبوهی

وجود مشكلی با اهمیت و قابل توجه است ( .)3عهدم

میباشد ( .)10مطالعه رنگرز جدی و همكهارا نشها

تكمیل دوره بسوری یب عامل خطر در عود بیمهاری،

داد میشا ترخیص با ر ایت شخصی در ایرا نسبت

بسوری مجدد و ررف هشینههای بیشهور بهرای بیمهار

به سایر کشورها باال میباشد که دلیل عمده آ مسائل

محسههوم مههیشههود .همينههین ،زههجیر

مجههدد ایههن

مربوط به بیمار است (.)11

بیمههارا نههه تنههها اقههرات اقوصههادی زیههادی روی

ترخیص با میل شخصی یها بها وجهود تورهیهههای

تهأخیر

زششكی %2 ،از ترخیصهای کل بیمارسوانی در دنیا را

در درما و اقدامات الزم در بیماریهای حاد میشهود

به خود اخوصاص داده است ( .)12از مهمتهرین علهل

که منجر به مهر ومیهر بیشهور مهیگهردد ( .)4میهشا

ذکر شده بهرای تهرخیص بهرخالف تورهیه زششهكی

سیسومهای مراقبت بهداشوی دارد ،بلكه باعه

مر ومیر و زجیر

ترخیص با میل شخصی نسبت به بیمارانی که به موقع

مسههائل فرهنگههی و اجومههاعی ،محههیط بیمارسههوا و

ترخیص شدهاند بیشور میباشد ( )5و  %69آ هها کهه

آگاهی ،نگر  ،توانایی و مهارت زرسنل درمانی اشاره

بسوری مجدد داشوهاند ،شكایوی مشابه ویشیت قبلی را

کرد ( .)13با بررسهی عوامهل تأقیرگهجار بهر تهرخیص

بیا کردهاند (.)9

برخالف توریه زششهكی ،مهیتهوا نقهاط هعا را

آمارها نشها مهیدههد کهه تهر بیمارسهوا بها میهل

شناسایی و با اسوتاده از مهداخالت خهاص در جههت

شخصی در کشهورهای زیشهرفوه نظیهر ایهاالتموحهده

رفههع آ ههها اقههدام نمههود ( .)14از آنجههایی کههه در

آمریكا ،بین  0/8تا  2/2دررهد کهل مهوارد تهرخیص

بیمارسوا منوخب شهرسوا بم ایهن مو هوع بررسهی

خصورههاً در بیمارسههوا هههای آموزشههی را تشههكیل

نشده و شناخت میشا و عوامل مؤقر بهر تهرخیص بها
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مجدد در طهو دو هتوهه بعهد از

می توا به مسائل ارتباطی و زبانی ،نگرانیهای مهالی،

ترخیص با میل شخصی بیماران در بیمارستان منتخب

راحیل قربانینیا و همکار

میل شخصی میتواند کمكی بهه مسهئولین در جههت

شده در فایل مربوط به افراد ترخیص شهده در واحهد

کاهش آ باشد .لجا مطالعه حا ر با هدف تعیین علل

بهبود کیتیت ،جهت تكمیل اطالعات به بخش مدار
رجوع و از طریق سیسوم اطالعهات

مؤقر بر ترخیص با میل شخصهی و ارائهه راهكارههای

زششكی و زجیر

ممكن جههت کهاهش آ در بیمارسهوانی منوخهب در

بیمارسوا  ،با وارد کرد اطالعاتی کهه در فایهل ذکهر

شهرسوا بم انجام شد.

شده موجود بود ،سایر اطالعات دموگرافیهب بیمهارا
ترخیص شده با ر ایت شخصی جمعآوری گردید.

روش بررسی

برای تحلیل دادهها از تست آماری کهای دو اسهوتاده

زژوهش حا ر یب مطالعه توریتی -تحلیلی بود کهه

گردید و سطح معنیداری 0/05 ،در نظهر گرفوهه شهد.

به رورت مقطعی در بازه زمهانی  1دی تها  26اسهتند

دادهها در نرمافهشار  SPSSنسهخه  19وارد و تحلیهل

در سهها  1364در بیمارسههوا آموزشههی منوخههب در

شدند.

شهرسوا بم انجام گرفت .جامعه زژوهش شهامل 716

از مالحظات اخالقی این زژوهش میتوا بهه رعایهت

بیمار بود که در طو دوره زژوهش ،بیمارسهوا را بها

محرمانگی اطالعات زرونده بیمارا اشاره کهرد .بهرای

ر ایت شخصی تر نموده بودنهد .حجهم نمونهه بها

مرور زروندهها مجوز از دانشگاه علوم زششهكی بهم و

اسوتاده از فرمو کهوکرا  291 ،بیمهار محاسهبه و بهه

بیمارسوا منوخب کسب شد و قبل از انجام زهژوهش،

نمونهگیری تصادفی ساده انوخام شدند.

هدف از انجام آ برای مسئو بخش مدار زششهكی

رو

برای جمعآوری دادهها از اطالعات موجود در واحد

توسط زژوهشگرا رورت گرفت.

بهبود کیتیت و سیسوم اطالعهاتی بیمارسهوا منوخهب

در بازه زمهانی مهورد بررسهی 8/96 ،دررهد بیمهارا

شهرسوا بم اسوتاده گردید .برای جمعآوری دادهها از

بسوری در بیمارسوا منوخب با میل شخصی تهرخیص

چبلیست ترخیص با میل شخصی که در واحد بهبود

شدند .نوایج مطالعه نشا داد بیشورین افهرادی کهه بها

کیتیت بیمارسوا طراحی گردیده بود اسوتاده شد کهه

ر ایت شخصی از بیمارسوا ترخیص شهدند در رده

سنجش اعوبار محووا توسط سه نتر

سههنی  21-40سهها ( ،)%37/6مههرد ( ،)%58/9موأهههل

از افراد خبره بررسی و زس از انجام ارالحات مهورد

( ،)%99/3با مدت زما بسوری  1تا  10روز ()%68/1

تأیید قرار گرفت .زایایی چبلیسهت نیهش بها محاسهبه

و دارای زوشههش بیمهههای روسههوایی ( )%37/2بودنههد.

ههریب آلتههای کرونبههام مههورد تأیی هد قههرار گرفههت

میانگین سنی افراد ترخیص شده با ر هایت شخصهی

اعوبار آ به رو

بخههش او شههامل :شههماره زرونههده ،سههن ،جنسههیت،

سا بود.

و عیت تأهل ،نوع بیمه و مدت زمها بسهوری بهود.

بیشورین دلیل ذکر شده توسط افراد ترخیص شهده بها

بخش دوم :دالیهل افهراد بهرای تهرخیص بها ر هایت

ر ههایت شخصههی از بیمارسههوا  ،احسههاس بهبههودی

شخصی شامل :احساس بهبهودی ،مراجعهه بهه مراکهش

( )%43/3بود (جدو .)1

درمانی دیگر ،مشكالت خانوادگی ،مشكالت مهالی و
علل دیگر بود .به دلیهل کهافی نبهود اطالعهات درج
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( .)r=0/78این چبلیست شامل دو بخش ارلی بود:

در بازه زمانی مورد مطالعه در ایهن بیمارسهوا 33/79

ترخیص با میل شخصی بیماران در بیمارستان منتخب

راحیل قربانینیا و همکار

جدو  :1توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیب و علل ترخیص با میل شخصی در بیمارا مورد بررسی در بیمارسوا منوخب
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
متغیرهای دموگرافیک

گروه سنی (سال)

جنسیت
وضعیت تأهل

مدت زمان بستری
نوع بیمه

دالیل ترخیص

1-21

(34)29/4

21-41

(33)93/3

41-51

(11)13/2

51-91

(23)11/1

91-111

(3)9/4

مرد

(119)19/5

زن

(119)41/4

مجرد

(99)99/3

متأهل

(139)55/9

 1-11روز

(215) 39/1

 11-21روز

(9)1/1

بیش از  21روز

(2)1/9

روستایی

(33)93/2

تأمین اجتماعی

(11)21/1

همگانی

(23)11/1

کارکنان دولت

(15)5/1

نیروهای مسلح

(5)2/9

آزاد

(19)22/2

احساس بهبودی

(119)49/2

مراجعه به مرکز دیگر

(11)21/1

مشکالت خانوادگی

(5)2/9

مشکالت مالی

2)1/9(2

علل دیگر

(91)92/5

بر اساس آزمو کای دو ارتباط معناداری بین دالیل

افراد ( )P=0/02و نوع بیمه افراد ( )P=0/05ارتباط

ترخیص با میل شخصی و جنسیت افراد ()P=0/12

معناداری وجود داشت به این معنا که افراد موأهل و

و مدت زما بسوری ( )P=0/15وجود نداشت؛ اما

افراد دارای زوشش بیمهای بیشور ترخیص با میل

بین دالیل ترخیص با میل شخهصی و و هعیت تأهل

شخصی داشوند (جدو .)2

جدول  :2ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک و دالیل ترخیص با میل شخصی در نمونههای مورد بررسی
جنسیت

3/199

1/12

وضعیت تأهل

11/123

1/12

نوع بیمه

91/233

1/11

مدت زمان بستری

12/113

1/11

ویژگیهای دموگرافیک

بحث و نتیجهگیری

در مطالعه حا ر میشا ترخیص با ر ایت شخصی
 %8/96بود .میشا ترخیص با میل شخصی بیمار در
مهطالهعه یهارمهحمدیا و همكارا  ،%4/9در مطالعه
922

سهلیمانی و همكارا در بیمارسوا های تابع دانشگاه
علوم زششكی رفسنجا برابر با  %11/24و در مطالعه
کاووسی و همكارا  %6گشار

شد ( .)14-19در

مطالعات  Seaborn Moyseو  %0/57 ،Osmunو
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P-value

ترخیص با میل شخصی بیماران در بیمارستان منتخب

راحیل قربانینیا و همکار

در مطالعه اسدی و همكارا

در بخش اورژانس

( .)22،23شاید بووا

دلیل این که مردا

تمایل

بیمارسوا زورسینای رشت این میشا  %31/4برآورد

بیشوری به ترخیص با میل شخصی را دارند ،این

شد ( .)13،17علت تتاوت نوایج میتواند مربوط به

دانست که اقامت در بیمارسوا بر فعالیت اقوصادی

تتاوت در جامعههای آماری ،فرهنگ ،سطح

آ ها تأقیر دارد و احوما تر

تحصیالت ،و عیت اقوصادی ،محیطهای درمانی و

افشایش میدهد.

دالیل دیگر باشد؛ اما میتوا گتت میشا ترخیص

در مطالعه حا ر نوایج حاکی از آ بود که بیشور افراد

برخالف توریههای زششكی در ایرا باال میباشد و

ترخیص شده با ر ایت شخصی ،مردا موأهل بودند

این امر میتواند به دلیل فرهنگ ایرانیا جهت حضور

که با نوایج به دست آمده از مطالعات گجشوه

در محیط خانواده باشد که این امكا در بیمارسوا

( )10،13،15،18،23همخوانی نشا داد .جنسیت مرد

برای خانواده آ ها فراهم نیست؛ بنابراین به نظر

و و عیت تأهل را میتوا عوامل مؤقری در ترخیص

میرسد که با ایجاد محیطی مناسب برای اسوراحت

برخالف توریه زششكی دانست ،زیرا مسئولیت

بیمار و حضور خانواده در کنار ایشا

میتوا

ترخیص برخالف توریههای زششكی را کاهش داد.

بیمارسوا را در ایشا

سرزرسوی خانواده و یا تأمین مخارج زندگی با ایشا
است.

بر اساس نوایج مطالعه حا ر اکثر بیمارا ترخیص

اکثر افراد ترخیص شده با میل شخصی دارای

شده با ر ایت شخصی در رده سنی  21تا  40سا

زوشش بیمهای بودند که بیشورین فراوانی مربوط به

قرار داشوند که تا حدی با نوایج مطالعه وحدت و

بیمه روسوایی بود ( )%37/2و  %22/2افراد فاقد بیمه

همكارا همخوانی داشت ( .)18میانگین سنی در این

بودند .نوایج مطالعه کاووسی و همكارا در بیمارسوا

مطالعه  33/79سا بود که با نوایج مطالعه سلیمانی و

نمازی شیراز نیش نشا داد که  %89/6افراد دارای

همكارا ( 33/43سا ) همخوانی نشا داد (.)15

زوشش بیمهای بودند ( )19و در مطالعه عسگری و

شاید بووا گتت که گروه سنی جوا به علت شاغل

همكارا میشا زوشش بیمهای افراد ترخیص شده

بود  ،ریسب بیشوری برای ترخیص با میل شخصی

برخالف توریه زششكی  %60/2و در مطالعه اسدی و

داشوه باشند.

همكارا  %92/17بود ( .)10،13همينین طبق نوایج

ر ایت شخصی ،مرد بودند که با نوایج مطالعات

دارای بیمه و بقیه فاقد بیمه درمانی بودند ( .)24طبق

اسدی و همكارا  ،وحدت و همكارا  ،سلیمانی و

نوایج مطالعه حا ر بین دالیل ترخیص برخالف

همكارا  ،عسگری و همكارا  ،رنگرز جدی و

توریه زششكی و نوع بیمه افراد مورد مطالعه ارتباط

همكارا  ،روانیزور و همكارا  Fadare ،و همكارا

معناداری وجود داشت ()P=0/09؛ اما در مطالعهای

 Ersoyو همكارا

همخوانی داشت (-21

ارتباط معناداری بین علت ر ایت و بیمه مشاهده

)10،11،13،15،18؛ درحالی که طبق نوایج مطالعات

نشد ( ،)24( )P=0/8که این مو وع میتواند احوماالً

جنوی و همكارا و مخواری و همكارا بیشورین افراد

به دلیل زوشش باالی بیمه روسوایی در سطح روسواها

ترخیص شده با ر ایت شخصی مؤن
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طبق نوایج به دست آمده در زژوهش حا ر بیشورین

را مجبور به زجیر

مدت زما بسوری افراد ترخیص شده با ر ایت

بیمار برای ترخیص با میل شخصی بین حقوق بیمار،

شخصی  1-10روز بود که همسو با نوایج با مطالعات

وظایا زششكا و عالئق و مسئولیت بیمهها تضاد

عسگری و همكارا  ،وحدت و همكارا و سلیمانی

ایجاد میکند و زششكا در تضاد بین خواسوههای

و همكارا بود ( .)10،15،18از آنجا که بیشور افراد

بیمارا بر اساس حق اسوقال و انوخام بهورین شیوه

ترخیص شده با ر ایت شخصی مرد و موأهل

درما قرار میگیرند .بیمارسوا ها باید از راهکارهایی

بودهاند ،در این خصوص به نظر میرسد با توجه به

مانند برگشاری کالسهای آموزشی برای زششكا و

ریسبزجیری باالتر در مردا و نیش تأقیر اقامت در

زرسوارا  ،ایجاد فرهنگ برقراری ارتباط مؤقر با بیمار،

بیمارسوا بر فعالیت اقوصادی آ ها احوماالً منجر به

اسوتاده از مددکارا

اجوماعی و تعیین ظرفیت

ترخیص با میل شخصی ایشا شده است.

تصمیمگیری بیمارا توسط روا شناسا برای کاهش

بر اساس نوایج مطالعه حا ر بیشورین میشا ترخیص

ترخیص با میل شخصی اسوتاده کنند .میشا ترخیص

با میل شخصی به دلیل احساس بهبودی بود (.)%43/3

با میل شخصی در بیمارسوا آموزشی منوخب در

در مطالعه انجام شده در کانادا  %28افراد ترخیص

شهرسوا بم باال است و بیشورین دلیل آ احساس

شده با ر ایت شخصی به دلیل احساس بهبودی

بهبودی توسط بیمار است که این امر نیازمند توجه

ترخیص شدهاند ( .)3در مطالعه رنگرز جدی و

بیشور مسئوال و همينین برقراری ارتباطی قویتر

همكارا نیش بیشورین دالیل مربوط به خود بیمار

بین بیمار و زششب را آشكار کند تا بیمار از روند

احساس بهبودی در بیمار بوده است ( .)11در مطالعه

درما خودآگاهی الزم را داشوه باشد.

دیگری که توسط  Jeremiahو همكارا در رود
آیسلند انجام شده نیش مهمترین دلیل ترخیص با
ر ایت شخصی ،احساس بهبودی ایشا بوده است
( )25که نوایج زژوهش حا ر نیش با این مطالعات
همسو میباشد .براساس نوایج زژوهش حا ر
مشخص شد که کمورین فراوانی ترخیص با میل
شخصی مربوط به مشكالت مالی بود که در مطالعه
مالی با ر ایت شخصی ترخیص شده بودند (.)18
دلیل این امر میتواند زوشش باالی بیمهای در بین
افراد مورد مطالعه باشد.
ترخیص با میل شخصی تأقیر منتی بر نوایج درما ،

پیشنهادها

مسلم است که برای کاهش ترخیص با میل شخصی
بایسوی این مسئله از سوی مسئوال بیمارسوا مورد
توجه قرار گیرد و فرآیندهای داخلی بیمارسوا
بایسوی ارتقاء یابند .تعدادی از زیشنهادها جهت
کاهش ترخیص با میل شخصی شامل افشایش آگاهی
بیمارا از عوارض احومالی ،طرحریشی برنامههای
درمانی سرزایی برای این بیمارا  ،گسور

و اسوتاده

از سیسومهای جدید و زیشرفوه مانند زششكی از راه
دور ،مراقبت در منش و ارسا زیامهای زیشگیری و
درمانی برای بیمارا میباشد.

اسوتاده از منابع درمانی و درگیری زششكا و مدیرا
بیمارسوا ها در دعاوی قضایی دارد و میتواند بیمار
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تعارض منافع

سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگا تصریح مینمایند که هیچگونهه

نویسندگا بر خود الزم میدانند که از تمامی کسانی

تعارض منافعی در خصوص زهژوهش حا هر وجهود

که در جمعآوری اطالعات و انجام این زژوهش یاری

.ندارد

. تقدیر و تشكر نمایند،رساندند
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Abstract
Background & Objectives: Discharge Against Medical Advice (DAMA) is one of the
important concerns of health systems. This could be potentially life-threatening and cause
readmission. The purpose of this study was to determine causes of DAMA in patients of some
selected hospitals.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytic study was performed in winter 2016. The
medical files of 261 patients discharged against medical advice were selected by simple
random sampling and reviewed. Data were gathered through Hospital Information System and
using a self-designed check list. Data were analyzed through SPSS software and using
descriptive statistics and Chi-square test.
Results: From all, 58.6% were male, 66.3% were married and 22.2% did not have any
insurance coverage. The most common reason of DAMA was feeling better (43.3%).
Discharge against medical advice showed significant relationship with marital status (P=
0.02), and insurance type (P= 0.05).
Conclusion: Since the most common reason of DAMA was feeling better, more attention of
authorities and also a stronger patient-physician relationship are recommended in order to
aware patients of their clinical conditions and treatment process.
Keywords: Teaching Hospital, Discharge, Discharge Against Medical Advice (DAMA)
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