ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل در بزرگترین مرکز آموزشی -درمانی جنوب کشور قبل و
بعد از اجرایی شدن طرح تحول نظام سالمت
پیوند باستانی ،1زهرا کاوسی ،2مهدیه السادات احمدزاده ،3زهره

پذیرش مقاله29/6/97 :

چکیده
مقدمه :یکی از بخشهای کلیدی هر بیمارستان بخش جراحی است که بهرهوری آن عامل مهمی در تعیین هزینههههای بیمارسهتا ی مهی
باشد .اجرای طرح تحول ظام سالمت با هدف افزایش رضایتمندی مردم در حوزه سالمت و کاهش هزینههای آنها صورت پهذیرفت .ایهن
پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل در قبل و بعد از اجرای این طرح ا جام گردید.
روش بررسی :مطالعه حاضر از وع توصیفی  -تحلیلی بود .در این پژوهش مشخصات کلیه پرو دههای بیمهارا ی کهه از یهک تیهر 7929
لغایت پایان اسفند  7929مورد عمل جراحی قرار گرفته بود د و بالغ بر  64916پرو ده میگردید ،در چک لیست محقق ساخته ثبهت گردیهد.
دادهها پس از جمعآوری ،با استفاده از آزمونهای آماری تحلیلی ما ند آزمون تی زوجی و با استفاده از رم افهزار آمهاری  SPSSسهخه 72
تحلیل شد د.
یافتهها :میا گین تعداد اعمال جراحی ا جام شده در تمام بخشهای بیمارستان آموزشی مورد مطالعه بعد از اجهرای طهرح تحهول افهزایش
یافته بود .قبل و بعد از اجرای طرح تحول ظام سالمت اختالف آماری معناداری بین اعمال جراحی بخش بسهتری ،اعمهال جراحهی بر امهه
ریزی شده و ا جام شده طبق بر امه و خارج از بر امه مشاهده شد (.)P<6/69
بحث و نتیجهگیری :طرح تحول ظام سالمت بر میزان تقاضا و عرضه خدمات در بیمارستان آموزشی منتخب ،تأثیر فزآیندهای داشت که
میتوا د اشی از تأمین منابع از محل طرح و مواجه شدن سیستم ارائه خدمات با تقاضای بیشتر بهرای دریافهت خهدمات تخصصهی جراحهی
باشد.
واژگان کلیدی :اتاق عمل ،اعمال جراحی ،بیمارستان آموزشی ،طرح تحول ظام سالمت.
ارجاع :باستانی پیوند ،کاوسی زهرا ،احمدزاده مهدیه السادات ،رضایی زهره .ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل در بزرگترین مرکز آموزشی درمانی جنوب کشور قبل و
بعد از اجرایی شدن طرح تحول نظام سالمت .مجله پژوهشهای سالمت محور 7991؛ .791-201 :)2(2

 .7استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسئول :شیراز ،خیابان قصردشت ،بین خیابان فلسطین و مالصدر ،کوچه  ،29ساختمان دیاموند (الماس) ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی.
تلفن01792940111 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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دریافت مقاله29/4/92 :



دریافت مقاله اصالح شده29 /6/71 :



رضایی*4

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

مقدمه

یکی از اهداف اصلی و همچن ین عام

پیوند باستانی و همکاران

به خود اختصاص میدهد ( )7به ع الوه اس اق عم
مه ت سوس ه

یک ی از پیچی دهس رین مد یطه ای ک ار در سیس تت

به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان اس  .در هم ین

در مسائ مربوط ب ه بیم ار ،پروسک ه ای درم انی و

رابطه ،عرضه خدمات بهداشتی و درمانی به جام ه در

همچنین استفاده از س ط ب االی سکنول و ی در اس اق

ح د مطل وز از و ایف دول .ه ا م یباش د ارائ ه

عم مشاهده کرد ( ،)8ل اا م یس وان ب ا ب ه ح داک ر

خدمات با کیفی .و اثربخش سالم ،.همواره از مه ت

کیفی ،.

رساندن س وان ای ن بخ ش ب ه هم راه حف

سرین دغدغههای حکوم.ها و دول.ها ب وده ،هس .

رفی  .م الی بیمارس تان را اف زایش داد ( )2در

و خواهد ب ود رراک ه همیش ه و ب ه وی ژه در جه ان

مطال های که سوسط ج وادی در س ال  1387ص ورت

م اصر ،پس از امنی ،.دومین نی از مل  .ه ا س الم.

گرف ،.سدلی اقال هزینهها نشان داد در بخ شه ای

اس )1،2( .هر رند شواهد نشان میدهد با وجود آن

مختلف مورد بررسی ،باالسرین قلت هزینه بر مربوط به

ک ه من ابص سخص یص یافت ه ب ه بخ ش س الم .در

اقدامات و م داخالت پزش کی (اعم ال جراح ی) ب ا

کشورهای در حال سوس ه کافی نمیباش د ،در جه .

 %54/4از هزینه ک میباشد ()9

سخصیص و به کارگیری مناسب همین من ابص مد دود

اگر ره در سالهای اخیر نظا سالم .سوانسته اس.

نیز برنامه ریزی صدیدی صورت نمیگی رد ( )3ای ن

با استفاده از راهبرد مراقب .ه ای بهداش تی اولی ه ب ه

در حالی اس .که م یس وان من ابص در دس ترر را ب ا

پیشرف .های رشمگیری در سط کلی سالم .م رد

جلوگیری یا کاهش اسالف منابص ،جه .ارائه خ دمات

و ارسقاء شاخصهای مربوط به آن برسد ام ا همچن ان

بیشتر و بهبود کیفی .خدمات بیمارستان به کار گرف.

یکی از مهمترین دغدغههای سیاس.گااران ،برق راری

سا دسترسی به اهداف بیمارستان سسهی ش ود ( )4در

عدال .در سالم .و دسترس ی ب ه خ دمات س المتی

ایران برخی شاخصهای بیمارستانی ،رض ای .بخ ش

اس )12( .نظا مراقب .سالم .ب ه منظ ور اف زایش

نیستند و در مواردی با حد مطلوز آن اختالف زیادی

کارایی و اثربخشی ،ایجاد ع دال .و امک ان دسترس ی

دارد که این به م نای سلف شدن س رمایه عظ یت مل ی

آح اد م رد ب ه خ دمات س الم ،.هم واره م ورد

میباشد طبق برآوردها ،هر سخ  .بیمارس تانی ب رای

اصالحات قرار میگیرد در کشور ایران نیز در هم ین

رسیدن به مرحله استفاده 252،میلی ون ری ال ب ه ط ور

جه .طرح سدول نظا سالم .از اردیبهش .ماه سال

متوسط هزینه دربردارد و ساالنه در مورد سخ .ه ای

 1393با هدف مرسفص نم ودن مش کالت اص لی نظ ا

بیمارستانی غیر ف ال حدود  322میلیارد سومان بودجه

سالم .به مرحله اجرا درآمد ()12،11

سلف میشود این درحالی اس .ک ه س داد زی ادی از

با سوجه به اجرایی شدن این طرح در بیمارستانهای

بیماران به عل .عد دسترسی به سخ .بیمارستانی ی ا

وابسته به دانش گاه عل و پزش کی ش یراز و نظ ر ب ه

به عل گوناگون نمیسوانن د بس تری ش وند ( )5،5در

اهمی .انجا خدم.رسانی به بیماران در اساق عم و

این میان یکی از بخشهای کلیدی هر بیمارستان اس اق

اهمی .آن به عنوان یک بخش کلیدی در بیمارس تان،

عم میباشد که سهت  42درصدی از ک هزینهه ا را

این پژوهش با هدف س یین وض ی .اعم ال جراح ی
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اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،س ممین نیازه ای م رد

مراقب.های بهداشتی اس .این پیچیدگی را م یس وان

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

پیوند باستانی و همکاران

جنوز کش ور در ده ماه ه اول اج رای ط رح سد ول

سرپایی ،بستری ،برنامهری زی ش ده ،اعم ال جراح ی

از اج رای ای ن

انجا ش ده طب ق برنام ه و خ ار از برنام ه و س داد

طرح انجا گرف .سا با اس تفاده از اطالع ات حاص ،

اعمال جراحی لغو شده در هر ماه بودند سرویسهای

بتوان در راستای ارسقای بهره وری اساق عم و اعم ال

جراحی نیز شام جراحی عمومی ،اطف ال ،ارول و ی،

جراحی سالش نمود و گامی در جه .بررسی کارکرد

مغز و اعصاز ،پالستیک ،ارسوپدی و قلب بودن د در

برنامههای طرح سدول نظا سالم .برداش.

ای ن پ ژوهش ،پژوهش گر پ س از کس ب مج وز ب ه

سالم .و مقایسه آن با ده ماه ه قب

بخش های مربوطه مراج ه کرده و اطالعات مورد نیاز
روش بررسی

را دریاف  .نم ود من ابص اطالع اسی ش ام آم ار و

پژوهش حاض ر مطال ه ای سوص یفی -سدلیل ی ب ود

اطالعات موجود در بیمارستان ،دفتر بهب ود کیفی  .و

جام ه آم اری پ ژوهش حاض ر را کلی ه پرون دهه ای

اساق عم بیمارستان مورد بررسی بودند از آمارهه ای

بیمارانی ک ه از ی ک سی ر  1392لغای  .پای ان اس فند

سوصیفی مانند فراوانی و می انگین و نی ز آزم ونه ای

 1393مورد عم جراحی قرار گرفتن د و ب ه ص ورت

آماری سدلیلی نظیرس ی زوج ی ب رای سدلی

دادهه ا

سرشماری وارد مطال ه ش دند ،سش کی داد ک ه ای ن

استفاده شد دادهها در نر افزار آماری  SPSSنس خه

س داد بالغ بر  54372پرونده بود در ای ن پ ژوهش ده

 22وارد و سدلی شدند

ماه قب از اجرای طرح سدول سالم( .اول سی ر 1392
لغای .پایان فروردین  )1393و ده ماه ب د از آن (اول

یافتهها

خرداد  1393لغای .پایان اسفند  )1393مد نظ ر ق رار

در اعمال جراحی اور انس ،بیش ترین می زان اعم ال

گرف .همچنین در این پژوهش اردیبهش .ماه 1393

جراحی قب و ب د از طرح سدول سالم .در سرویس

به دلی شروع طرح در این ماه در نظ ر گرفت ه نش د

جراح ی عم ومی ( %37/81و  )%38/85و کمت رین

پ ژوهش حاض ر در بزرگت رین و ف ال س رین مرک ز

می زان در س رویس جراح ی پالس تیک ( %1/23و

آموزشی -درمانی دانشگاه علو پزشکی ش یراز انج ا

 )%2/85انجا گرفته بود همچنین ب د از طرح سد ول

گردید

سالم .در همه س رویسه ای جراح ی ب ه ج زء در

ابزار پژوهش فر مدقق ساختهای بود که به منظ ور
جمصآوری مشخصات کلیه اعمال جراحی در ای ن دو

سرویسهای جراحی پالستیک و جراحی قلب ،اعمال
جراحی اور انس افزایش یافته بود

ب ازه زم انی و اس تخرا اطالع ات الز ب رای انج ا

در بخش اعمال جراح ی س رپایی ،بیش ترین می زان

پ ژوهش ،پ س از مش ورت و رایزن یه ای الز ب ا

اعمال جراحی قب و ب د از طرح سد ول س الم .در

صاحب نظران طراحی و مورد استفاده قرار گرف .این

س رویس جراح ی اطف ال ( %51/25و  )%44/75و

فر شام کلیه اعمال جراحی به سفکی ک ن وع عم

کمترین میزان در س رویس جراح ی مغ ز و اعص از

بود که در س تون ،ن وع عم

جراح ی و در ردی ف،

سرویس جراحی در نظر گرفته شده بود

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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انجا شده در ب زر س رین مرک ز آموزش ی -درم انی

انواع اعمال جراحی شام اعمال جراح ی اور ان س،

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

جراحی اطفال و ارول و ی ،اعم ال جراح ی س رپایی
افزایش یافته بود

پیوند باستانی و همکاران

سدول سالم .افزایش یافته بود
مقایسه س داد اعمال جراح ی انج ا ش ده خ ار از

و ب د از

بیشترین میزان اعمال جراح ی انج ا ش ده خ ار از

طرح سدول سالم .در سرویس ارولو ی ( %27/14و

برنامه قب از طرح سدول سالم .در سرویس جراحی

 )%25/92و کمترین میزان در سرویس جراحی مغ ز و

اطفال ( )%27/57و کمترین میزان در سرویس جراحی

اعصاز ( %5/49و  )%5/22بود همچنین ب د از ط رح

پالستیک ( )%1/42بود ب د از ط رح سد ول س الم.

سد ول س الم ،.اعم ال جراح ی بس تری در سم امی

نیز بیشترین میزان اعمال جراحی انجا شده خ ار از

سرویسها افزایش یافته بود

برنام ه در س رویس جراح ی عم ومی( )%33/92و

داد که بیشترین میزان اعم ال جراح ی قب

از ط رح

کمترین میزان در سرویس جراحی پالس تیک()%3/52

در اعمال جراحی برنام هری زی ش ده قب

سدول س الم ،.بیش ترین می زان اعم ال جراح ی در

بود همچن ین ب د از ط رح سد ول س الم .اعم ال

س رویس ارول و ی ( )%25/54و کمت رین می زان در

جراحی انجا شده خار از برنام ه در س رویسه ای

سرویس جراحی قلب ( )%5/29و ب د از طرح سد ول

ارولو ی ،مغز و اعصاز ،ارسوپ دی و جراح ی قل ب

سالم .بیشترین آن در سرویس ارول و ی ()%27/28

کاهش و در دیگر سرویسها افزایش یافته بود

و کمترین میزان در سرویس جراحی مغ ز و اعص از

مقایسه س داد اعمال جراحی لغو ش ده از برنام ه ب ه

( )%7/12نشان داده شد ب د از طرح سد ول س الم.

سفکی ک س رویس جراح ی در بیمارس تان آموزش ی

اعمال جراحی برنامهریزی شده در سمامی سرویسه ا

منتخب قب و ب د از طرح سدول سالم .نشان داد که

افزایش یافته بود

بیشترین میزان اعمال جراحی لغو ش ده قب

از ط رح

مقایسه س داد اعمال جراحی انجا شده طب ق برنام ه

سدول سالم .در سرویس جراحی عمومی ()%42/18

نشان داد بیشترین میزان اعم ال جراح ی انج ا ش ده

و کمترین میزان در سرویس ارول و ی ( )%7/25ب ود

قب از ط رح سد ول س الم .در س رویس ارول و ی

بیشترین میزان اعمال جراحی لغو ش ده ب د از ط رح

( )%32و کمت رین می زان در س رویس جراح ی قل ب

سدول سالم .در سرویس جراحی عمومی ()%44/35

( )%5/48بود بیشترین میزان اعم ال جراح ی ب د از

و کمترین میزان در سرویس ارسوپ دی ( )%9/32ب ود

طرح سدول سالم .در سرویس ارول و ی ()%32/32

ب د از طرح سدول سالم .اعمال جراحی لغو شده در

و کمترین میزان در سرویس جراحی مغ ز و اعص از

همه سرویسهای جراحی به جزء جراحی عم ومی و

( )%5/43بود همچنین اعمال جراحی انجا شده طبق

جراحی مغز و اعصاز کاهش یافته بود (جدول )1

برنامه در همه س رویس ه ای جراح ی ب د از ط رح
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مقایسه س داد اعمال جراحی بستری انجا شده نشان

برنامه ،قب و ب د از طرح سدول سالم .نشان داد ک ه

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

پیوند باستانی و همکاران

جدول  : 1توزیع فراوانی اعمال جراحی به تفکیک سرویس جراحی در ده ماهه قبل و ده ماهه بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان آموزشی منتخب

اورژانس

بستری
برنامه ریزی شده
انجام شده طبق برنامه
خارج ازبرنامه
کل اعمال جراحی
اعمال جراحی لغو شده

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

(7997)91/17

(7112)90/11

(212)1/40

(122)72/9

(29)7/29

(221)1/71

(794)2/22

(1201)700

بعد

(2922)91/11

(7114)97/02

(920)1/91

(7072)2/9

(17)0/11

(901)1/79

(770)7/14

(1912)700

قبل

(217)72/27

(7020)17/21

(142)21/29

(7)0/01

(771)1/11

(19)2/92

(0)0

(7990)700

بعد

(419)27/09

(924)44/11

(429)27/49

(79)0/2

(719)1/11

(12)9/94

(0)0

(2714)700

قبل

(7107)20/01

(7942)21/91

(2090)21/74

(477)1/49

(410)2/07

(222)1/97

(127)2/92

(1411)700

بعد

(7947)22/19

(2092)29/29

(290)22/92

(499)1/02

(192)2/71

(211)1/91

(221)1/17

(1271)700

قبل

(7427)27/72

(7114)29/44

(7119)22/24

(417)2/17

(109)1/49

(114)1/21

(429)2/29

(2121)700

بعد

(7114)22/21

(7190)20/11

(2091)21/01

(110)1/70

(117)1/91

(271)1/91

(111)1/27

(1192)700

قبل

(7022)71/12

(7411)21/41

(7171)90

(929)1/24

)1/42(421

(429)1/09

(974)1/41

(1122)700

بعد

(7219)79/22

(7419)22/22

(2024)90/92

(929)1/49

(102)1/12

(120)1/99

(419)2/11

(2214)700

قبل

(419)21/29

(414)21/11

(979)71/19

)1/07( 11

(21)7/42

(719)9/01

(201)77/1

(7111)700

قبل

بعد

(211)99/90

(119)21/49

(292)71/24

(10)9/20

(90)7/14

(721)2/19

(202)70/2

(7947)700

قبل

(1011)24/72

(1010)21/11

(2221)22/12

(2740)1/9

(7119)1/4

(2722)1/9

(7199)1/4

(29279)700

بعد

(1477)21/47

(1410)21/22

(1171)22/17

)1/4( 2447

)1/2( 7111

(2919)1/2

(7991)2/7

(99092)700

قبل

(999)40/71

(772)77/21

(12 )1/21

(721)72/9

(11)1/11

(97)9/72

(709)77

(999)700

بعد

(417)44/91

(701)70/01

(17 )2/21

(711)71/2

(29)2/49

(11)1/42

(99)9/92

(7022)700

به طور کلی یافتهها نشان داد میانگین س داد اعمال

شد ( )P=<2/221همچنین به سفکیک هر بخش نیز

بخشهای جراحی

اختالف آماری م ناری بین هر بخش با قب و ب د از

بیمارستان ب د از اجرای طرح سدول افزایش یاف.

اجرای طرح سدول سالم .مشاهده شد اختالف

طبق آزمون سی زوجی اختالف م ناداری بین ک

آماری م ناداری نیز بین لغو اعمال جراحی در قب و

جراحی انجا

شده در سما

اعمال جراحی انجا شده در قب

و ب د از طرح

ب د از طرح سدول سالم .مشاهده شد (جدول )2

سدول سالم .در بیمارستان آموزشی منتخب مشاهده
جدول  :2مقایسه میانگین اعمال جراحی در قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان آموزشی منتخب
اعمال جراحی

دوره

انحراف معیار ±میانگین

P-value

اورژانس

قبل از طرح تحول

7999/17±202/11

P>0/007

سرپایی
بستری
برنامه ریزی شده
انجام شده طبق برنامه
خارج از برنامه
کل اعمال جراحی
اعمال جراحی لغو شده

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

بعد از طرح تحول

7212/99±197/14

قبل از طرح تحول

442/14±401/24

P>0/007

بعد از طرح تحول

107/90±919/09

قبل از طرح تحول

7992/27±112/90

P>0/007

بعد از طرح تحول

7279/79±224/92

قبل از طرح تحول

7247/00±422/70

بعد از طرح تحول

7472/12±171/11

قبل از طرح تحول

7020/21±441/29

بعد از طرح تحول

7719/19±412/02

قبل از طرح تحول

911/92±729/09

P>0/007

بعد از طرح تحول

419/29±299/97

قبل از طرح تحول

9292/11±7991/21

P>0/007

بعد از طرح تحول

9111/49±7191/49

قبل از طرح تحول

220/17±799/71

بعد از طرح تحول

219/09±719/21

– سال دوم  /شماره / 2اتبستان 5931

P>0/007
P>0/007

P>0/007
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سرپایی

جراحی عمومی

جراحی اطفال

ارولوژی

مغز و اعصاب

جراحی پالستیک

ارتوپدی

جراحی قلب

جمع کل

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

بحث و نتیجهگیری

نتایج مطال ه حاضر نشان میدهد ب د از اجرای طرح
سدول سالم ،.سرویسهای جراحی مختلف افزایش
داشتند در بخش اور انس سمامی سرویسها افزایش
دو رشمگیر نیس .اما در اعمال جراحی بستری،
برنامهریزی شده و انجا شده طبق برنامه به خوبی
سم ثیر طرح سدول در افزایش س داد اعمال جراحی
نمایان اس .که به نظر میرسد این افزایش در
سرویسهای جراحی مختلف به عل .اجرای طرح
سدول سالم .و حضور پزشکان متخصص مقیت در
بیمارستانهای دولتی و امکان استفاده بهینهسر از وق.
پزشکان باشد در واقص میسوان گف .هت مراج ه
بیماران به عل .کاهش هزینهها و کیفی .ارائه خدمات
و هت دالی مربوط به جراح ،میسواند دلی این افزایش
باشد شتابی و همکاران نیز در پژوهش خود در
اصفهان نشان دادند ب د از اجرایی شدن طرح سدول
نظا سالم .در ایران س داد اعمال جراحی به جزء یک
مورد در بخشهای مختلف بیمارستان افزایش
رشمگیری داشته اس )13( .که با نتایج این مطال ه
همسو اس ،.در پژوهشی  Liو همکاران نشان داد ب د
از انجا اصالحات ،میزان مراج ه و رضای .بیماران
بستری و غیر بستری از خدمات بیمارستانها افزایش
یافته اس .که بیشترین آن مربوط به خدمات جراحی
بوده اس )14( .همچنین در مطال های که سوسط
باقری لنکرانی و همکاران هت در بخشهای جراحی و
غیر جراحی بیمارستان نمازی شیراز انجا گرف .نشان
داده شد که طرح سدول سالم .به طور م ناداری
موجب کاهش پرداختی بیماران شده اس )15( .که
این عام را میسوان یکی از دالی سمای بیماران به
انجا اعمال جراحی دانس .سلیمانی و همکاران نیز
202

نشان داد این طرح موجب افزایش س داد مراج ات به
مراکز دولتی شده اس)15( .
بیشترین افزایش س داد اعمال جراحی پس از اجرای
طرح سدول سالم .در سمامی بخشها مربوط به
جراحی عمومی و ارولو ی بوده اس .که شاید بتوان
گف .با اجرای این طرح این بیمارستان هت از نظر
متخصیص مربوط به این رشته و هت از نظر امکانات و
مراج ات غنیسر شده باشد نتایج نشان داد در بخش
سرپایی سنها در جراحی عمومی و مغز و اعصاز
افزایش رشمگیر مشاهده میشود در اعمال جراحی
خار از برنامه نیز برخی اعمال جراحی کاهش داشته
اند که از نظر آماری سفاوت م ناداری داش .از
آنجایی که مطال ه مشابهی در این زمینه یاف .نشد
شاید نتوان س میتپایری الز را در این حیطه مدنظر
قرار داد
در پژوهش حاضر میزان موارد لغو اعمال جراحی
ب د از طرح سدول سالم .افزایش یافته بود که
بیشترین میزان آن در جراحی عمومی بود نتایج
مطال ات مدمدی و همکاران و مطال ه  Changو
همکاران نشان داد که بیشترین میزان لغو اعمال
جراحی در سرویس جراحی عمومی میباشد که با
نتیجه به دس .آمده از این مطال ه همسو اس.
( )17،18در مطال ه  Cavalcanteو همکاران بیشترین
میزان لغو اعمال جراحی در سرویس جراحی عمومی
و کمترین میزان لغو در سرویس ارسوپدی گزارش شد
( ،)19این نتیجه مشابه نتیجه به دس .آمده در این
پژوهش ب د از طرح سدول سالم .اس .شاید بتوان
این گونه سوجیه کرد که به نسب .افزایش بار
مراج ات ،افزایش س داد سخ .وجود ندارد و به همین
دلی م یزان ل غو اف زایش یافته اما بر اسار ش اخص،
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داشتند به جزء جراحی پالستیک و قلب که کاهش این

پیوند باستانی و همکاران
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اج رای خود رشد رشمگیری در اف زایش اع مال

.درصد لغو اعمال جراحی ب د از طرح سدول سالم

 ارسقای بهره.جراحی داشته باشد با سوجه به اهمی

 که از نظر ریاضی به دلی بزر.کاهش یافته اس

وری بیمارستانها ضرورت دارد مدیران و برنامهریزان

شدن مخر کسر با افزایش س داد موارد جراحی انجا

این افزایش و همچنین
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پیوند باستانی و همکاران

 عل،با برنامهریزی مناسب

 کاهش درصد شاخص لغو جراحی نشان.شده اس

 کسب. ارائه این خدمات را به دنبال نتایج م ب.کیفی

 در این زمینه روند خوبی.میدهد طرح سدول سالم

شده این طرح بررسی کرده و با بهبود بینش مدیران در

را پیش میبرد و امکان برنامه ریزی صدی سر به منظور

 برنامهریزی صدی، از کنترل سقاضای القایی.حمای

استفاده از نیروهای متخصص در حوزه جراحی میسر

 اصالح نظا آموزشی در حوزه،.سیستت سالم

 وAguirre-Córdova شده باشد نتایج مطال ه

 اصالح نظا ارجاع و مواردی از این قبی در،.سالم

همکاران نشان داد که بیشترین میزان لغو اعمال

 کارکرد بهتر این طرح گا بردارند.جه

،)22( .جراحی در سرویس ارسوپدی انجا شده اس
در صورسی که در پژوهش حاضر کمترین میزان لغو

سپاسگزاری

 در این سرویس بوده.اعمال ب د از طرح سدول سالم

از سمامی اساسید و همکارانی که در مراح اجرای این

 که دلی این سفاوتها میسواند در سفاوت ذاسی.اس

 صمیمانه،پژوهش با ما صادقانه همکاری نمودهاند

بین جام ه مورد پژوهش باشد

سپاسگزاریت

با سوجه به نتایج حاصله و افزایش میانگین س داد
 این طرح سوانسته در فاصله ده ماه از،اعمال جراحی

References
1. Rahimi H. Check the wait time hospital
emergency department Faghihi and offering
suitable solutions using Quality Function
Deployment (QFD) [dissertation]. Shiraz: Shiraz
University of Medical Sciences; 2011.
2. Sadeghi N, Zare H. The effect of financing
system on improvement of hospital performance.
Payesh. 2008;8(2):135-45. Persian.
3. Mosazadeh M, Amiresmaili M. Study of
productivity status and related factors and
determining at selected hospitals of Mazandaran
province- 2010. Tolooe Behdasht. 2011;10(1):1-13.
Persian.
4. Karimi A. Patients’ Readmission Causes in
Teaching Hospitals of Zahedan University of
Medical Sciences. Hakim Health Sys Res. 2013; 16
(3):236-42. Persian
5. Jonaidi Jafari N. Sadeghi M, Izadi M, Ranjbar R.
Comparison of performance indicators in one of
hospitals of Tehran with national standards. Iranian
Journal of Military Medicine. 2011; 12(4): 223-8.
Persian.
6. Javadi M, Yaghoobi M, Soltan Mohammadi A,
Tavakoli A, Afshar S, Kavyani N, et al. Check the

209

cost of hospital patients in Isfahan' Ayatollah
Kashani hospital. Journal of Health Care
Management. 2006;1(2):29-34. Persian.
7. Khasha R, Sepehri MM, Khatibi T. Fuzzy FMEA
Application to Improve Workflow in Operating
Rooms. Journal of Industrial Engineering.
2013;47(2):135-47.Persian
8. Mousavi S, Dargahi H, Hasibi M, Mokhtari Z,
Shaham G. Evaluation of safety standards in
operating rooms of Tehran University of Medical
Sciences (TUMS) Hospitals in 2010. Payavard
Salamat. 2011; 5 (2):10-7. Persian.
9. Javadi M, Yaghobi M, Soltan Mohammadi A,
Tavakoli A, Afshari S, Kavyani N, et al. Evaluation
of the cost of hospital patients in Isfahan Ayatollah
Kashani. Journal of Healthcare Management.
2009;1(2):34-29.
10. Davari M, Khorasani E, Bakhshizade Z,
Jafarian Jazi M, Ghaffari Darab M, Maracy MR.
Measuring equity in access to Pharmaceutical
services using concentration curve; model
development. Iranian Journal of Pharmaceutical
Research : Iran J Pharm Res. 2015; 14(4): 1317–26.
11. Ministry of Health and Medical Education

5931 اتبستان/ 2  شماره/ – سال دوم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:44 +0430 on Wednesday June 20th 2018

پیوند باستانی و همکاران
(Iran), Deputy of Health. Collection guidelines for
health system reform plan; 2014.
12. Ministry of Health and Medical Education
(Iran). Evaluation of health system development
plan in the area of treatment; 2015.
13. Shetabi H, Karami B, Joybari T, Naseri H
Changes resulting from health reform plan in a
variety of surgical procedures International
Conference on sustainable development in the
health System; 2015 Feb 24-26; Isfahan: Isfahan
University of Medical Sciences; 2015. p.56.
14. Li Z, Hou J, Lu L, Tang S, Ma J. On residents’
satisfaction with community health services after
health care system reform in Shanghai, China,
2011. BMC Public Health. 2012; 12(Suppl 1): S9.
15. Bagheri Lankerani K, Ghahremani S, Honarvar
B. Payments of Patients Hospitalized in Shiraz after
Implementation of the 1st Stage of Health Reform
Program. National Conference Criticism of the
Government in Health Reform; 2015 May 4-5;
Tehran: Tehran University of Medical Sciences;
2015. p. 30-31.
16. Solymani A, Abdollahi M, Hoseini F, Forghani
S, Allaverdi S, Khalili F. Patients Satisfaction with

5931 اتبستان/ 2  شماره/– سال دوم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت
Implementation of the 3rd Stage of Health Reform
Program in the Hospitals Affiliated with
Shahrekord University of Medical Sciences, 2015.
National Conference Criticism of the Government
in Health Reform. 2015 May 4-5; Tehran: Tehran
University of Medical Sciences; 2015. p. 44.
17. Mohammadi A, Sotodeh R, Mohammadi R,
Shakiba G, Asgarnejad M. Investigate the causes of
surgical operations cancellation on Shohada
hospital in Kermanshah. Journal of Healthcare
Management. 2010;2(3-4):29-35. Persian
18. Chang JH, Chen KW, Chen KB, Poon KS, Liu
SK. Case review analysis of operating room
decisions to cancel surgery. BMC Surg.
2014;14:47.
19. Cavalcante JB, Pagliuca LM, Almeida PC.
Cancellation of scheduled surgery at a university
hospital: an exploratory study. Rev Lat Am
Enfermagem. 2000;8(4):59-65.
20. Aguirre-Córdova JF, Chávez-Vázquez G,
Huitrón-Aguilar GA, Cortés-Jiménez N. Why is
surgery cancelled? Causes, implications, and
bibliographic antecedents. Gac Med Mex.
2003;139(6):545-51.

204

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:44 +0430 on Wednesday June 20th 2018

Performance Evaluation of the Operating Rooms in the Largest Teaching
Hospital in South of Iran, before and after Implementation of the Health
Care Reform Plan
Bastani Payvand1, Kavosi Zahra2, Ahmadzadeh Mahdieh Sadat3, Rezaee Zohreh4*
 Received: 20. 07. 2015

 Revised: 07. 09. 2016

 Accepted: 11. 09. 2016

Abstract
Introduction: Surgical ward is one of the main wards of each hospital that its efficiency is a
leading factor in determining the hospital costs. Health care reform plan has been
implemented to increase the public satisfaction with health care system and reduce the
hospital costs. The aim of this study was to evaluate performance of the operating rooms,
before and after implementation of the health care reform plan.
Methods: In this descriptive-analytical study, the extracted information from hospital records
of all patients (64370 cases) who had undergone surgery from July 2013 to March 2015, were
recorded in a researcher-made checklist. Data were statistically analyzed using paired t-test by
SPSS 19.
Results: The average number of surgical procedures performed in all wards of the teaching
hospital was increased after implementation of the health care reform plan. There was also
statistically significant difference between all the inpatient surgeries and all the scheduled and
unscheduled ones (P<0.05).
Conclusion: Health care reform plan had a significant effect on supply and demands for
services in the teaching hospital that can be due to financing through the plan that increased
the demand for surgical service delivery.
Keywords: Operating Room, Surgical Procedures, Teaching Hospital, Health Care Reform
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