
1 
 

 

 

 مدلسازی روند بستری بیماران قلبی اورژانسی: 

 کاربرد تئوری صف 

 

 چکیده 

ین پژوهش به مشکل زنجیره مراقبتهای اورژانسی در روند بیماران قلبی بستری شده می پردازد. هدف اولیه تعیین ا

 با داشتن تعداد حداکثر بیمارانی که از امکان پذیرش آنها وجود نداشته است.  ی است تعداد بهینه تختهای تخصیص 

بیما ورود  بین  اختالف طبیعی  بین  ارتباط  به  نسبت  دید عمیقتری  ارائه  دیگر  مد هدف  و طول  می  ر  آنها  اقامت  ت 

شتغال تخت است. میزان افزایش نرخ انشان دادن دید غیر واقعی مدیریت بیمارستان در مورد  باشد.تاکید اصلی بر  

  مقرون به صرفه بودن آن نباید نادیده گرفته شود. یک نتیجه مهم آن اینست که عدم پذیرش در کمکهای اولیه قلبی 

(FCA) در    هم   تغییرات  ی می شود.از عدم وجود تختهای مراقبتی ناشLOS    و هم نوسانات تعداد ورود بیمار منجر

د. تکنیکهای تحقیق در عملیات به طور موفقی برای توضیح پیچیدگی  کاری می شو   بار  به تفاوت بسیار زیاد در حجم 

 و دینامیک در روند بستری اورژانس استفاده شده است.  

 

 ، تئوری صف، نرخ اشغال تخت، روند بیمار اورژانس ظرفیت: طول اقامت، مدیریت کلمات کلیدی

 

 . مقدمه 1

ظرفیتب مورد  در  تصمیمات  کلی  طور  شود)   ه  می  انجام  کمی  مدلهای  تحلیلهای  کمک  بدون  در  12بیمارستانها   )

سالهای قبل، مدیران بیمارستانها سعی داشتند تعداد تختها را کاهش دهند و نرخ اشتغال تخت را افزایش دهند تا 
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اقامت   مدت  طول  در  اختالف  نبود.  اعتماد  قابل  استراتژی  این  ببخشند.  بهبود  را  عملیاتی  روی    (LOS)کارایی 

اگر این اختالف در طول مدلسازی اراده    الزم تاثیر عمده ای داشت.  ظرفیت عملیات روز به روز بیمارستان و میزان  

توانایی توضیح پیچیدگی و    ثابت و غیرواقع بینانه نادیده گرفته شود. یک مدل، فقط بر اساس اعداد میانگین باشد،

   شناخته می شود.عنوان نقص میانگین ر همچنین به روند بستری بیماران را ندارد. این ام  داینامیک

مدیریت به همه زنجیره مراقبتی از پذیرش تا ترخیص توجه نمی کند، بلکه اساسا روی عملکرد واحدهای جداگانه  

تمرکز می کند. تعجبی ندارد که این کار باعث کاهش بیماران بدون کاهش قابل مالحظه ای در هزینه ها می شود.راه  

 های پیشنهادی بهینه نیستند.حل 

تفاوت در این مطالعه، ما روند بستری اورژانسی بیماران قلبی را در یک مرکز پزشکی دانشگاهی بررسی می کنیم.  

خاص  بیماران  این  قلبی    روند  اولیه  های  کمک  بخش  در  آنها  پذیرش  زمان  در  یعنی،    می   (FCA)اختالف  باشد 

آن  در  اورژانسی  قلبی  بیماران  که  بخش    بخشی  به  رفتن  از  قبل  اولیه،  درمان  از  بعد  شوند.  می  بیمارستان  وارد 

 ( منتقل می شوند.  CCU، این بیماران به بخش مراقبتهای قلبی )(NC)مراقبتهای عادی کلینیکی  

با مشکل مواجه هستند، مثال در مورد تختها و پرسنلهای موجود   بیمارستانها در نگهداری درست منابع  از  بسیاری 

پ بیمارستانبرای  در  که  دهد  می  نشان  ها  ارزیابی  بیماران.  تختهای    ذیرش  اشتغال  شده،نرخ  بررسی  ،  CCUهای 

در نتیجه،  ظرفیت کافی ندارد، چون بخش پر است.    CCU% می باشد. در نتیجه اغلب اتفاق می افتد که  95باالی  

و این بیماران به سایر بیمارستانها   تعداد قابل توجهی استپذیرش شوند،    FCAتعداد بیمارانی که نمی توانند در  

 مراجعه می کنند. 

این قابل قبول نیست و باعث فشار زیادی روی کیفیت درمانی مورد نیاز می شود. اغلب بیمارستانها شامل این مساله   

در کنار    می شوند. تضمین پذیرش همه بیمارانی که وارد بخش اورژانس می شوند، هدف اصلی یک بیمارستان است.

در نظر گرفته شود. در مورد حمله قلبی، وقتی کسی  لزوم سرویس مناسب، بایستی جنبه های اورژانس درمانی نیز  

رسد. که صدمات قلبی او نیز به حداقل بزودتر به اتاق اورژانس برسد، شانس بیشتری دارد که نه تنها زنده بماند، بل
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( این مطالعه یک مدلی را برای تحلیل تراکم در زنجیره درمانی به  14)معروف است.  این زمان اغلب به »زمان طالیی« 

 در این مدل، تعداد تختهای زنجیره درمانی برای چند سطح خدمات در نظر گرفته می شود.  کار می برد. 

تاثیر نوسانات  4دنبال می شود. در بخش  3مدل ساختاری ایجاد شده است و با تحلیل داده ها در بخش  2در بخش 

پدیده مسدود شدن و مدل ریاضی    5بر روی ظرفیت الزم را توضیح می دهد. در بخش    LOSدر ورود و اختالف  

 بیان می کند.  7نتایج و مقاالت شامل نتیجه گیری و بحث را در بخش   6معرفی شده است. بخش 

 

 افتهی. مدل ساختار 2

فاز اول مطالعه ساختن یک مدل ساخیافته یا فلوچارت از روند بیماران است. چنین مدلی مسیریابی بیماران متفاوت 

بعد از مالقات تخصصی با واحدهای بیمارستان را تعریف می کند.را در یک حالت کیفی توضیح می دهد و ارتباط بین  

بیماران   مختلف  روند  دو  گرفتیم  تصمیم  ما  قلب،  در  متخصصات  بیماران،  روند  اولین  کنیم.  شناسایی  به    FCAرا 

از بیمارستان خارج می شود. بخشهای مختلف به صورت زیر    NCو    CCUسیستم وارد می شود و بعد از ماندن در  

 تعریف شده است:

  می بدخ  ی نشانه ها  ی و شروع به درمان را برا عی سر  صیقصد دارد تا تشخ  یمارستانیواحد ب  ک ی:  یقلب   ه یاول   یکمکها -

 نفس ( انجام دهد.   یسنکوپ، تپش قلب، تنگ  نه، یمثال، درد قفسه س  ی )برا ی قلب یماری که احتماال به علت ب یماریب

قلب  - مراقبت  ب  کی:  یواحد  برا  یمارستانیواحد  به طور خاص  ب  مارانیب  یدرمان  د یشد   یمراقبتها  یکه    ی هایماریبا 

 قلب(    یضربان قلب، از کار افتادگ ینظم یب  م،یبدخ یشده است. مثال)سندروم قلب   زیتجه میبدخ ا یمزمن   یقلب

ب  کی:  یعاد   یمراقبتها  - برا  یمارستانیبخش  ها  یمجهز  ب  کی   یبرا  یعاد  یمراقبت  از  ا  مارانیعده  در   نیخاص 

 ی قلب  مارانیمورد، ب

یر بیمارستانها می شود و بعد از درمان به سا  CCUروند دوم بیماران، از بیمارستانهای اطراف سرچشمه میگیرد، وارد 

  آنژیوپالستینمی روند. این بیماران بستری می شوند تا عمل زیر پوستی )یا بالون(   NCبرمیگردد.در نتیجه به بخش 

(PTCA) های    این نوع درمان به عنوان مراقبت کلینیکی سطح عالی می باشد. فقط بیمارستان  .ضروری انجام دهند
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  1های پزشکی را انجام دهند. مدل ساختاری با دو روند مختلف بیمار در شکل  تایید شده اجازه دارند این نوع رویه  

 نشان داده شده است: 

فرایندهای مراقبتی درمانی دچار عدم اطمینان زیادی هستند. تعداد بسیار زیادی از مسیریابی های ممکن بیماران را  

را د فراوان  با جزئیات  روندهای مختلف  اگر ما  توان شناسایی کرد.  بررسی کنیم، فلوچارت می  بیمارستان  رون یک 

 تکمیل بنظر نمی رسد.  1شبیه یک مسیر پین بال می شود. در نتیجه شکل 

 

این وجود، می توان پیچیدگی را بدون از دست دادن انسجام و با تمرکز بر روندهای بسیار بحرانی بیماران انجام  با   

 یماران در نظر گرفته شده اند. داد. در این مطالعه، هر دو روند اولیه و ثانویه ب 

 

 داده ها لی. تحل3

پذیرشهای   همه  از  بیمارستان  کامپیوتری  سال    FCAسوابق  جدید   2003در  بیماران  ورود  الگوی  تحلیل  برای 

و مسیریابی    LOSاستفاده شد. همچنین روند بیماران با استفاده از این داده ها سنجیده شد، در نتیجه توزیع های  

 تعیین شد. NCو    CCUهای مختلفی در 
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 ماران ی. ورود ب3.1

تقریبا   اولیه(  بیماران  )روند  نوسانات ورودی های ساالنه  نشان می دهد که جمع تعداد  می    3000داده های قبلی 

بود. پس میانگین تعداد بیمارانی که در هر روز    2838تعداد    FCA، جمع تعداد ورودی ها در  2003باشد. در سال  

شوند   می  در   7.78وارد  نشده  ریزی  برنامه  های  ورودی  باشد.  یک    FCA  می  عنوان  پواسون به  شدت   فرایند  با 

l=7.78    پواسون برای تناسب در مطالعات ورودی های برنامه ریزی    د فرضیه ورورا ببینید.    2مدل شده است. شکل

 ( 19نشده نشان داده شده است.)

 FCA    ساعت تعیین   24با زمان اختالف ورودی در طول روز مشخص شده است. در نتیجه، الگوی ورود در طول

است.شکل   ترتیب،    3شده  به  ببینید.  فاصله  31و    14.55را  در  بیماران  های  ورودی  همه   %00.00-08.00    ،

 می باشد. 24.00-16.00و  08.00-16.00

دارد که اثرات انتقالی رخ    (8h)طول فاصله در الگوی ورودی    ترتیب مشابهی با  FCA (±6 h)در    LOSهمچنین  

پارامتر  می دهد.   با  نیز زمانبندی نشده است و مانند فرایند پواسون  بیماران  ثانویه  مدلسازی شده    l=1.37جریان 

 است. 
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 یابیری. مس3.2

  اندازه   1  جدول   در   ها  مسیریابی  این .  شد   داده   نشان  فلوچارت  یک   در   بیماران  مختلف   های   مسیریابی   ، 2  بخش  در

به طور کلی، درصد باالیی از بیمارانی که  .  کنید   توجه   نشده  پذیرش   بیماران   مقدار   دادن   آالرم  به .  است  شده   گیری 

اورژانس موضوع مهمی    (. در نتیجه، سازمان مراقبتی 10اند)  پذیرش نشده اند برای بخش اورژانس غیر عادی نبوده 

به عنوان درصد مجموع   بیمارانی که پذیرش نشده اند، ط مشی گذاران بیمارستان است.برای متخصصین، مدیران و خ 

 کمی گمراه کننده است. کلمه »بیماران پذیرش نشده«  و فقط در روند اولیه بیماران دیده شد.  FCAتعداد 

علت نبود تخت در  بعد از این کمک اولیه، به    پذیرش می شوند.  FCAتمام بیماران رسیده برای مداوای اولیه در  

انتهای این زنجیره، بعضی از بیماران بایستی به بیمارستان های اطراف منتقل شوند. این آن چیزی است که ما عدم  

 پذیرش می نامیم. 

 

 زمان اقامت  عی. توز3.3

اقامت بیمار، طول مدت  برای یک  بیمارستان  در  ماندن  روزهای  زمان    (LOS)تعداد  با  ارتباط  در  نامیده می شود. 

توزیع    خدمات احتمال، ضریب   LOSصنعتی،  نظریه  دنباله سنگین شناخته می شود. در  و  زیاد  نسبتا  تغییرات  با 

می    )μ(با میانگین    )σ(معیار پراکندگی یک توزیع احتمال است.این به عنوان نسبت انحراف معیار    C)V(  تغییرات

 باشد: 
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مقدار   است.  مراقبت سالمت  فرایندهای  توضیح  معیار مهم در  توزیع    1≤همیشه    CVاین ضریب یک  برای  است. 

با    LOSبرابر یک می باشد. عامل مهم دیگر این است که    CVنمایی     LOS) اندازه گیری شده( یا واقعی عموما 

بین این را تعیین می کنند.    LOSن نیست. دالیل لجستیکی و پزشکی  ستانشان داده شده توسط متخصصین بیمار

(. وقتی یک بیمار 11اضافی اغلب در اثر تراکم یا تاثیرات زنجیره ای ایجاد می شود )   LOSدو تفاوت وجود دارد،  

آزاد   باقی می ماند و منتظر  بیمار در این حالت  به واحد دیگری است و هیچ تخت خالی وجود ندارد،  انتقال  آماده 

نو  این  تخت می شود.  پرستاری  شدن  مثل خانه های  مراقب سالمت  سار موسسات  و  بیمارستانها  بین  نیز  تراکم  ع 

(. این کسر جزئی  2از زمان اضافی تشکیل می شود)   LOSیک قسمت معینی از یک  اتفاق می افتد.به عبارت دیگر،  

 را نشان می دهد.  LOS% کل  30-20اغلب بسیار حیاتی است؛ اندازه گیری مقدار 

بعدی،  بخش  سه  نتیجه    LOSمقایر    در  در  اند،  شده  کسر  بیمارستان  اطالعاتی  سیستم  از  که  است  شده  آورده 

 واقعی، شامل زمان اضافی می شوند.  LOSمتناسب با 
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 ( FCA) یقلب هیاول ی. کمک ها3.3.1

  6.4hبه اندازه    FCAدر    ALOSثبت شده است. مقدار    LOS% ورودی ها مقدار  85نفر یعنی    2401برای تعداد  

 است. 0.7برابر   VCاست و ضریب  5hاقامت ندارند. میانه آن   24hاست و بیماران هرگز بیش از  

 

 ( CCU) یقلب ی. بخش مراقبتها3.3.2

  به بیمارستان   FCAاولین گروه شامل روند اولیه بیماران می شود که در  ، دو نوع مریض شناسایی شد.  CCUدر  

در روند اولیه بیماران   ALOSرا ببینید.    1اورژانس می شوند. شکل   PTCAوارد می شوند. روند بیماران دوم شامل 

 می باشد. 0.99و ضریب تغییرات برابر   48hمی باشد، میانه    67hبه مقدار   CCUدر 

می باشد، که نسبتا مقایسه کوچکی با روند بیماران اولیه در    5و میانه    18hمقدار    ALOSبرای روند دوم بیماران،  

CCU   است    بسیار چشمگیردارد. با این وجود، تغییراتCV=2.6.   گروه % همه 80تقریبا( 1بیماران ،N=394 )h  

باقیمانده    12بین   دارند.  اقامت  بیمارستان  در  )گروه20ساعت   %2  ،N=100)  در ای  شده  طوالنی  اقامت  مدت 

منابع   نهایی  مصرف  عنوان  به  را  تقاضا  این  ما  کنند.  می  اشغال  را  توجهی  قابل  منابع  و  دارند    (TRC)بیمارستان 

به ترتیب   2و  1گروه    TRCه می باشد.  انفرادی هر دو گرو  LOSتعریف می کنیم که به عنوان جمع همه مقادیر  

  % بیماران مصرف می شود. 20% منابع موجود فقط توسط  80درصد می باشد.پس ما می بینیم که تقریبا    81و    19
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به علت حجم کوچکتر    در بسیاری از مطالعات کمی شناخته می شود.   20/ 80این به عنوان یک اصل پاره تو یا اصل  

با توجه به    2گروه    TRCتمرکز کردند. فکر کردن در رابطه با    1رستان روی گروه  ، متخصصین و مدیر بیما2گروه  

یافته بالقوه در رابطه با مصرف منابع، روند بیمار و در نتیجه ظرفیت بالتر است. پس، ارزش اصل پاره تو این است که  

 درصد تمرکز کنید.  20به شما نشان می دهد تا روی علت 

 

 ( NC) یک ینی کل یعموم  ی. واحد مراقبت ها3.3.3

ALOS    ساعت و    113میانه    روز است.  7ساعت در تقریبا    164در بخشCV    در بخش قبلی  است.    1.07به مقدار

با   بیمارهای  اول،  گروه  گروه شناسایی شد.  از    LOSدو  )   240کمتر  شامل  روز(   10ساعت  تعداد کل    81،  درصد 

روز اقامت   10شامل بیمارانی می شود که بیش از    2گروه    % منابع موجود را مصرف می کنند.47می شود و    بیماران

آنها  %  19این    دارند. را مصرف می کنند.53بقیه است و  توزیع در    % ظرفیت  ولی    CCUدنباله  نیست  »سنگین« 

نامتناسب دو گروه روی منابع موجود چشم گیر است. داده شده    4در شکل    NCدر    LOSتوزیع    تقاضای  نشان 

 است. 

ه شده است، این اعداد به  ویژگیهای زنجیره درمانی اورژانس را خالصه می کند. همانطور که قبال نشان داد   2جدول  

بایستی با    LOSعنوان ثابت های طبیعی نمی توان تفسیر کرد. نتیجه تاثیرات زنجیره ای، مانند تراکم روی مقادیر  

شناخته می    LOSدقت بررسی شود. نتیجه گیری عمومی این است که فرایند مراقبت سالمتی با تغییرات زیادی در  

 هستند.   1یا بیشتر از  شود. ضریبهای تغییرات اغلب برابر

در    LOSبسیاری از بیمارستانها انرژی زیادی صرف کاهش میانگین طول اقامت بیماران می کنند. وقتی یک کاهش  

 یک واحد پرستاری یافت می شود، مدیریت بیمارستان دو گزینه دارد: 
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 در مقدار تخت های مشابه افزایش تعداد پذیرش بیماران( 1

 

 

 ثابت نگهداشتن اهداف تولید و در عین حال کاهش تعداد تختهای واحد ( 2

که   دارد  قراردادی  نوع  به  بسیار  انتخاب  یافت.  خواهد  افزایش  تخت  هر  ازای  به  مالی  گردش  مورد،  دو  هر  در 

 بیمارستانها با شرکتهای بیمه سالمتی می بندند.

 

 

 از یمورد ن تیظرف  یرو راتییتغ ریتاث . 4

 روی ظرفیت الزم توضیح داده شده است. LOSدر این بخش تاثیر نوسانات در ورود و تغییرات 
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می    تئوری صف برای اندازه گیری این اثر استفاده شده است. برای توضیح تاثیرات آن، ما آن را ورودی پواسون فرض 

بینهایت   تصاعدی،  افزایش  با  خدمات  های  زمان  تخت.کنیم،  برای    تعداد  الزم  تختهای  تعداد  تحلیل،  این  نتیجه 

تان، تضمین نمودن  س تخصیص دادن به همه ورودی ها است. این مرتبط با هدف ماست چون هدف اصلی یک بیمار

در زندگی واقعی، تعداد تختها ثابت است پذیرش همه بیمارانی است که به بیمارستان مراجعه می کنند. با این وجود،  

 توضیح داده شده است. 5یجه بیماران بر می گردند. این وضعیت با ظرفیت محدود و مسدود سازی در بخش و در نت

بخش  ه در  که  زمانبندی    3مانظور  بدون  پذیرشهای  توضیح  برای  توان  می  را  پواسون  های  ورودی  شد  داده  شرح 

( کردیم 19بیمارستان  فرض  نمائی  را  خدمات  زمانهای  ما  که  سازی  ساده  برای  و  در  (  کرد.سیستم صف  استفاده   ،

 (. پارامترهای زیر سیستم صف را توضیح می دهد: 18در توضیحات کندال اشاره دارد) ∞\M\Mبررسی به عنوان 

l  نرخ میانگین ورودی : 

μ : میانگین طول اقامت 

B(t)  تعداد بیماران در سیستم در زمان:t   یا تعداد تختهای اشغال شده در زمانt 

( تعریف شده است که می تواند اغلب 13)   Littleیک فرمول بسیار قدرتمند و مهم در تحقیق در عملیات توسط  

شود   استفاده  صف  سیستم  هر  سیستم  (Eq. 1)برای  در  انتظار  مورد  بیماران  تعداد  بین  ارتباط  این   .EB(t)    و

 می باشد:   (μ)میانگین طول مدت اقامت 

 

، مقدار میانگین در یک پایه منظم افزایش می یابد. برای مثال، در بخش  LOSبه علت تغییرات در تعداد ورودی ها و  

شش روز است. پارامترهای این   LOSودی دارد. میانگین بیمار ور 5، به طور میانگین در روز  (ICU)مراقبتهای ویژه 

،  ICUماران مورد انتظار در  تعداد بی،  Littleبا استفاده از فرمول     l=5 , μ=6سیستم صف به این صورت هستند:  

سی نفر است.اگر مدیریت قصد دارد تا واحد را با این مبنای محاسباتی میانگین اندازه گیری کند، مشکالت عملیاتی  

مدل   برای  داد.  رخ خواهد  مبنای منظم  تعداد    ∞\M\Mبریک  اینکه  احتمال  راحتی  به  تواند  می  نفر  تخت    iیک 
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تعداد بیماران مورد انتظار در یک    lμیا  است    EB(t). این فقط یک تابع  .Eq. 2)اشغال شده باشد را محاسبه کند 

 سیستم،  

 

 عدد تخت اشغال شده باشد به راحتی محاسبه می شود:  30احتمال اینکه بیش از  

 

تخت نیاز است. پس محاسبه بر    30% اوقات، بیش از  45، در  LOSبه عبارت دیگر، به علت تغییرات در ورودی و  

توضیح می دهد   .Gallivan et alاساس میانگین قابل توجیه نیست. این به عنوان خطای میانگین نامیده می شود. 

% الزم است تا از بروز نرخ باالی کنسلی به علت عدم وجود تخت خالی در زنجیره  30که درجه باالی ظرفیت رزرو تا  

بخشهای   در  باشد.  می  ضروری  ظرفیت  روی  تغییرات  بزرگ  بسیار  تاثیر  از  تصویر  اولین  این  شود.  اجتناب  درمانی 

 بعدی با جزویات بیشتر بحث می شود. 

 

 چند حالته  لی. تحل4.1

، با FCAنشان داده شده، ورودی های    3بررسی شده است. همانطور که در بخش    FCAدر این بخش اشغال بودن  

از یک   بیش  دامنه  نوسانات شدیدی که در  تختهای    24یک  تعداد  احتمال  توزیع  ساعته دارند، شناخته می شوند. 

ه است. اول، فرض می شود که نرخ ورودی میانگین محاسبه شد   -∞\M\M، با استفاده از مدل FCAاشغال شده در 

(l=7.78)  .در طول روز ثابت است  ALOS (μ)    پس، تعداد تختهای اشغال   روز   0:27 = 2:4=6:4برابر است با

ساعته تقسیم می شود.این یک انتخاب عملی    8ساعت به سه فاصله    24مدت  سپس،    است.  2.1شده مورد انتظار  

الگوهای   با  که  شدهاست  مشاهده  پرسنل   ورودی  شده  زمانبندی  کاری  ساعتهای  شوند.  و  می  از    3جدول    هدایت 

)با   آید  می  به دست  مختلف  های  فاصله  این  ورودی  نرخ  در طول  1مقادیر  ورودی  نرخ  است(.  شده  داده  نشان   *
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د، افزایش پیدا می  ثابت نگه داشته می شو  1( به طور قابل توجهی در مقایسه با وضعیتی که  16تا    8ساعات اداری ) 

 کند. این یک نتیجه گیری مهم است.

 نشان می دهد.  l*=12.8و ماکزیمم  l=7.78توزیع احتمال را برای تعداد تختهای اشغال شده برای میانه   5شکل 

از   انتظار  مورد  اشغال شده  تختهای  یابد.62یعنی    3.4تا    2.1تعداد  می  افزایش  منعطف یک    %  کارمندان  سطوح 

 (. 6برای این تغییرات شدید در حجم کاری است) پاسخ ممکن

مورد اثرات تغییرات نرخ    دیدگاه در طی تعریف وضعیتهای مختلف، اولین روش خشن برای به دست آوردن دید در

تاثیر آوردن  به دست  برای  اغلب  سازی  در طول  ورودی هاست. شبیه  ورودی  اورژانسی  زمان    نرخهای  بخشهای  در 

 (. 1مفید است)

 

 تحلیل وضعیت ایستا . 4.2

، تحلیل وضعیت ایستا انجام شده است. این به آن معنی می باشد که نوسانات در  CCUو    NCبرای هر دو بخش  

برای به دست آوردن محاسبه احتماالت وضعیت استفاده شده    -∞\M\Mنرخ ورودی نادیده گرفته شده اند. مدل  

 است. 
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احتمال تعداد تختهای اشغال  بود. توزیع    NC  ،16، شش عدد و در  CCUتعداد تختهای اشغال مورد انتظار برای   

 شده را با توزیع نمایی می توان توضیح داد. 

 تخت به ترتیب، منجر به مشکالت عملیاتی روز به روز خواهد شد.  16و   6در نتیجه، استفاده از 

 

 . وضعیت بیمارستان تحت بررسی 4.3

در این بخش ما وضعیت واقعی در بیمارستان را با تحلیل کمی انجام شده تا کنون مقایسه می کنیم. تعداد تختهای  

FCA    وCCU    است. بخش    6و    5به ترتیبNC    در آن هم بیماران درد قلبی و هم  یک بخش ترکیبی است که

تختها   تعداد  هستند.  آن  در  اورژانس(  و  شده  )زمانبندی  سینه  ترکیب جمعیتی  عد   28قفسه  نتیجه  در  ولی  بود  د 

 امکان مقایسه منابعی که فقط موجود و مورد نیاز روند بیماران بستری اورژانس قلبی بودند نبود. 

در   تخت  اشغال  بخش    FCAنرخ  تحلیل  در  ولی  است  کافی    4نامعلوم  بنظر  ها  تخت  ظرفیت  که  می دهد  نشان 

نت این  کنند  می  تایید  بیمارستان  متخصصین  دارد  هستند.  وجود  میانگین  در  گیری  مورد حداکثر    l=7.78یجه  و 

 .  l=12.8حجم کاری  

 ( 5% است. )شکل 13و  2بیشتر می شود، به ترتیب  5احتمال هایی که تعداد تخت های الزم از 
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با شش تخت به شکل مداوم مشکالت عملیاتی    CCUنشان داده شد، ما انتظار داریم یک   4.2همانطور که در بخش  

% است. این با مدل سازگار است و مثال خوبی از  97داشته باشد. نرخ اشغال استخراج شده از اطالعات مدیریت تقریبا 

 نقص میانگین در عمل است.

 

 ی مراقبت قلب ره یزنج  ی. مدلساز5

 در بخش قبلی،  فصل مدلی را توضیح می دهد که برای هدف اولیه این مطالعه توسعه داده شده است.  این

پدیده مسدودسازی و   5.1ما تعداد تختها را بینهایت فرض کردیم. در این بخش، ظرفیت محدود است. ابتدا در بخش 

صرفه جویی مقیاس از ویژگیهای    صرفه جویی مقیاس معرفی می شود. هر دو مسدود سازی )پذیرشهای رد شده( و 

Ridge et al   (15  ) .همچنین    مهم فرایندهای مراقبت سالمت هستند و مستقیما با کیفیت سالمتی ارتباط دارند.

به علت عدم وجود فضای تخت  بایستی  بیمارانی که  تعداد  و  اشغال  میانه  تختها، سرح  تعداد  بین  ارتباط غیرخطی 

برای این مورد خاص استفاده شده است مختصرا    5.2منتقل شوند را توضیح می دهد. در بخش   سیستم صف که 

 توضیح داده می شود. 

 

 نرخ اشغال  یرو  اسیمق ییصرفه جو  ریو تاث  یمسدودساز ده ی.  پد5.1

در این مدل مشتریان  است.    Kendalتوضیح    در   M\M\c\c( یا  4)   Erlang Lossمدل مهم از تئوری صف مدل  

این یک تقاضای واقعی است پس شامل پذیرشهای  وارد می شوند.  l)برای مثال بیماران( طبق فرایند پواسون با شدت  

توزیع شده است. تعداد تختها   μورود بیماران مستقل است و به صورت نمایی با احتمال    LOSرد شده می شود.  

است. هیچ جای انتظاری وجود ندارد یعنی بیماران ورودی که همه تختهای مورد نظر آنها اشغال شده اند    Cبرابر با  

 مسدود می شود. در زندگی واقعی نتیجه مسدودسازی یک عدم پذیرش است.

ه سایر  بخشی از بیمارانی که مسدود می شوند و ب  این یک ارائه بسیار واقعیتر از روند بستری بیماران اورژانس است.

 محاسبه شود:  Erlang Lossمی تواند با فرمول   (Pc)بیمارستانها می روند در یک اجرای بلند مدت 
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 را به صورت زیر می توان تعریف کرد:  LOS (μ)ارتباط دارد و   (l) با تقاضای واقعی (ρ)نرخ اشغال 

 

(1−Pc)λ   د چون پذیرش های رد شده از تقاضای واقعی کسر می گردد. به  توان به عنوان تقاضای موثر نامی  را می

 به عنوان بار کاری یک سیستم شناخته م شود. lμعالوه ضرب  

بسیاری از بیمارستانها بدون توجه به سایز واحد، نرخ اشغال مشابهی را به عنوان هدف برای همه واحدها استفاده می  

% تنظیم می  86تخت تغییر می کند. نرخ اشغال هدف معموال در    60و تقریبا    6ور کلی، اندازه واحد بین  کنند. به ط

کننده بودن این هدف در بیمارستان در  توجیه  دلیلی بر    (.7شود و به یک استاندارد طالئی توسعه پیدا کرده است) 

 نظر گرفته شده وجود ندارد. 

بخشی از پذیرش های رد  % هدف و  85توجیه پذیری    زه یک واحد بیمارستان،اط بین اندابه منظور توضیح دادن ارتب

 انجام شده است. 4و   Eqs  3شده دو محاسبه ایجاد شده است. هر دو محاسبه از طریق تکرار  

 (c≤60≥2)%  85از   ρبا نرخ اشغال داده شده  Pcالف( درصد پذیرش های رد شده 

 (c≤60≥2)پذیرش رد شدهPc=0.05  (5%  )برای   ρب( نرخ اشغال هدف 

 هردو نتایج را به صورت عددی و تصویری نشان می دهد.  6و شکل   4جدول 
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نتیجه گیری واضح و مهم است. واحدهای بیمارستانی بزرگتر می توانند در نرخ اشغال باالتری نسبت به بیمارستان  

های کوچکتر کار کنند در حالیکه هر دو درصد رد پذیرش یکسانی خواهند داشت.در نتیجه، یک نرخ اشغال هدف  

بود.   نخواهد  واقع گرایانه  بیمارستانی  واحد های  از  %  85برای همه  بیش  با  واحدهای  برای  فقط  با    50هدف  تخت 

 به دست می آید.   Pc=0.05فرض قابل پذیرش بودن 

تخت( نگه داریم تقریبا نصف همه ورودی ها مسدود می   6)  CCU% هدف را برای یک واحد کوچک مانند 85اگر ما 

 شود.

یک واحد بیمارستانی و توجیه    در حال حاضر، در بحث روی پذیرش های رد شده روی ارتباط مستقیم بین اندازه

 پذیر بودن نرخ اشغال بحث نمی کند. 
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 مارکوف  یدو بعد ندی. فرا5.2

سازی   )مدلهای شبیه  رود  می  کار  به  اورژانسی  بستری  روند  دادن  توضیح  برای  اگرچه شبیه  17و 16و9و 1مکررا   .)

این انتخاب اغلب دلبخواه و بسیار به  سازی یک ابزار قدرتمند برای بررسی سیستمهای پیچیده است، ما باور داریم که 

فرایند در نتیجه یک  سادگی انجام می شود. پیچیدگی زنجیره مراقبتی در این مطالعه لزوما به شبیه سازی نیاز ندارد.

دو بعدی مارکوف به همراه مسدود سازی برای تحلیل تراکم در زنجیره مراقبت های قلبی حاد به کار می رود. یک  

 ندین مزایا در مقابل شبیه سازی دارد: دیدگاه تحلیلی چ

 ها کمتر است.  نهیهز -

 آن آسان است یر یبه کار گ -

 کند   یم  جادیا قیدق ی راه حل ها -

 عبارتند از: ی ساز هیشب یانتخاب مدلها ی مهم برا ل یدل  دو

 ی کیظاهر گراف -

شوند. به    ی بهتر متقاعد م  جه یشوند و در نت   ی درک م  رانیاغلب بهتر توسط پزشکان و مد   ی ساز  هی شب  یمدل ها  -

تواند.   ینم  یاضیمدل ر  کهیکند در حال  لیرا تحل  یورود   ینرخ ها  یزمان  راتییتغ  ریتواند تاث  یم   یساز  هی عالوه شب

سازگار شود. با   ی عیتوز  چیهتواند با    ینم   LOS  ی تواند ارزشمند باشد که داده ها  یم  یزمان  ی ساز  ه یشب  نیهمچن

 . میداد حیمطالعه خاص ترج ن یا یرا برا یلیتحل  دگاه ید  کیوجود، ما   نیا

بود. در   اورژانس  بنظر    FCAموقعیت کنونی، ظرفیت  هدف اصلی تعیین تخصیص بهینه تخت در زنجیره مراقبتی 

کافی است و در نتیجه این ایستگاه را از دامنه تحلیل خارج می کنیم. این انتخاب پیچیدگی مدل را کاهش می دهد. 

 سایر پارامترها معرفی شده اند:
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N1 =  تعداد تختهایCCU 

N2 =   تعداد تختهایNC   

X   تعداد بیمارهای =CCU 

Y  تعداد بیمارهای =NC 

 محدودیتهای زیر: با داشتن 

 

 مجموع تعداد بیماران در زنجیره مراقبتی کمتر یا مساوی تعداد مجموع تختها در زنجیره مراقبت است. 

 است.  CCUکمتر یا مساوی تعداد تخت ها در  CCUتعداد بیماران 

در شکل   مشکل  از  گرافیکی  ارائه  بین    7یک  اتصال  است. خط  شده  داده  است    N1و    Xنشان  معنی  این  که  به 

  د که نیز بمانن  NCدر  CCU( می توانند عالوه بر y)   NCبمانند. بیماران   CCUفقط می توانند در    CCUبیماران  

 سه گذر ممکن وجود دارد:  شروع می شود. به عالوه Yبا دو خط تصویرسازی شده است که از   7در شکل  

 CCUبه  FCAالف( بیماران منتقل شده از  
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 NCبه  CCUب( بیماران منتقل شده از 

 NCج( بیماران ترخیص شده از  

 

 را ببینید( از تحلیل حذف شده اند.  1، شکل CCUبه  NCبرای کاهش پیچیدگی پذیرش مجدد ) دنبال کردن  

توزیع آماری فرایند مارکوف دو بعدی را به صورت عددی محاسبه می   برنامه کامپیوتری نوشته شده است که  یک 

 کند.

را در    LOSو    NCو    CCUخروجی تعداد پذیرش های رد شده برای نرخ ورودی های داده شده، تعداد تخت های  

 این آمارها می دهد. 

 

 ی مطالعه مورد  ج ی. نتا6

در این بخش نتایج عددی این مطالعه نشان داده شده است. هدف اصلی تعیین تخصیص تخت های بهینه در زنجیره  

به وسیله سطح   اورژانسی قلبی  تعریف  مراقبت  باشد.  نسبتا سرویس الزم داده شده می  کردن سطح خدمات هدف 

ن( نشات می گیرد. تعریف اینکه سطح  برای موسسات مراقبت سالمتی جدید است و از بخش خدمات )مانند مرکز تلف

خدمات دقیقا چه معنایی می دهد و چگونه اندازه گیری می شود بسیار اهمیت دارد. سطح خدمات در این مطالعه  

تصمیم برای رد یک بیمار طبق ویژگیهای بیمار تحت تاثیر قرار  رابطه نزدیکی با درصد پذیرش های رد شده دارد.  

 اینکه چقدر سطح خدمات باال باشد بایستی به دلخواه قرار داده شود.  خواهد گرف. انتخاب 

 سطح سرویس الزم برای اینکه در ماکزیمم سطح خدمات باشد باید به اختیار افراد باشد.
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در حداکثر   در  2سطح خدمات الزم  رد شده  پذیرش های   %FCA    در اصلی  بهبود  این یک  است.  داده شده  قرار 

توضیح داده شد، درصد مسدود    5.2%( است. در مدل ما که در بخش  13رشهای رد شده ) مقایسه با بخشی از پذی

بازنویسی شد.بر   CCU% مسدودسازی در  5به    محاسبه شده است. در نتیجه الزمه سطح خدمات  CCUسازی در  

 حسب تعداد بیماران رد شده که برابر است. 

 برابر با :  CCU پایه نشان داد که بخشی از پذیرش رد شده دراندازه گیری 

383/(383+314+500)=32% 

  CCUما تعداد پذیرش های رد شده را به همه ورودی های  نشان داده شد،    5.2در مدل ما همانطور که در بخش  

(. پیامد این محاسبه پذیرش های رد شده حتی  pts 500ارتباط می دهیم، پس شامل روند بیماران ثانویه می شود )

 بیشتر است. 1محاسبه جدول  از 

و    15به    5را از    CCUبیرون داده می شود. ما تعداد تخت های    CCUکی از سه ورودی های  به طور تخمینی ی

تغییر دادیم. این انتخاب بر مبنای یک حدس آگاهانه است. فرضیات بعدی با   19به    12را از    NCتعداد تخت های  

 انجام شده است.  LOSدر نظر گرفتن  

 ( یر یشده است )بر اساس اندازه گ حیبه منظور زمان انتظار اضافه تر تصح CCUدر  LOSمقدار   -

 اکنون برابر است با: CCUدر  ALOS% طول مدت زمان اصلی اقامت بود.  27زمان انتظار اضافی  
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-  LOS  درNC  یاز جهت زمان اضاف  CCU  20کاهش    ک یشده است. به عالوه    حیتصح  %LOS   .فرض شده است

ALOS   درNC :حاال برابر است با 

 

% نزدیکتر است تعریف شده است. از جدول  5نتایج را نشان می دهد. منطقه راه حل توسط مقادیری که به    5جدول  

مشخص شده است که ترکیبان چندین تخت برای رسیدن به سطح مورد نظر خدمات امکان پذیر است. در این   5

مورد، راه حل بهینه به عنوان یک راه با حداقل هزینه پرسنلی تعریف شده است. به منظور تعیین هزینه های پرسنلی  

 برای هر یک از ترکیبات تختها نرخ های زیر به کار برده شده است:

- 2.2  fte هر تخت  ی )معادل تمام وقت( براCCU 

- 0.95fte  هر تخت  یبراNC 

 هزینه های هر یک از ترکیبات تخت ها داده شده است.  6در جدول  

است. توجه کنید که مدل اجازه    NC  (32.8 fte)تخت    16و    CCUتخت    8ارزانترین ترکیب در منطقه راه حل  

بیمار باید باشند. هم برای متخصصین و هم بیماران این وضعیت نامطلوبی است اگر   CCUدر    NCبیماران می دهد  

 اشغال شده است. NCتوسط بیماران    CCU 0.28به بخش بروند و منتقل شود. در این سناریو با میانگین 

تا اشغال است.   8تختها از    4.4% است که به این معنیست که به طور میانگین  55االن    CCUدر    (ρ)نرخ اشغال  

 .(ρ=12.5/16=78%) 12.5برابر   NCمیانگین تعداد تختهای اشغال شده در  

پس، مقدار ظرفت رزرو که برای رسیدن به سطح سرویس الزم است حیاتی است. به طور معمول بایستی بین هزینه  

یک   کیفیت  و  باشد.ها  داشته  وجود  بخش    تعادل  در  که  داده شد    3.3همانطور  طبیعی    LOSتوضیح  ثابت  یک 

در   LOS( کاهش 8انجام شده است. )شکل   CCUدر    LOSنیست. برای راه حل بهینه یک تحلیل حساسیت برای 

 % دارد و در نتیجه اهمیت دارد. 5حدود   ساعت مسدودسازی  12

 بسیار مفید هستند. ALOSیت برای کاهش  به همین دلیل، برنامه های بهبود کیف 
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انجام شد.اگر تعداد ورودی های هر روز    CCUبرای یک راه حل بهینه یک تحلیل حساسیت برای تعداد ورودی های  

وقتی این نتایج را  % رسیده دوبرابر می شود. 10%+( افزایش یابد درصد پذیرش های رد شده به 18)   3.9تا   3.3بین  

تفسیر می کنید باید مواظب باشیم که این فقط یک مورد خاص را توضیح می دهد. روشی که هر یک از بیمارستانها 

ری قلبی اورژانسی دارد فرق می کند. در کنار آن، روند بیمار اورژانسی یک چرخه مراقبتی بسیار در مورد روند بست

ثابت نیستند و به شدت تحت تاثیر    ALOSداینامیک است. تعداد ورودی ها بر حسب زمان تغییر می کند.مقدار  

اف پذیر است و این پارامتر حیاتی  تراکم هستند. در نتیجه این بسیار حیاتی است که زنجیره مراقبتی اورژانس انعط

 ، و تعداد پذیرش های رد شده بر یک اساس منظم اندازه گیری شود. LOSاین روند بیماران نظیر نرخ ورودی،  

 

 یریگ جهی. نت7

 در مدلسازی روند بیماران بستری اورژانس قلبی به کار می آید.   ORاین مقاله توضیح می دهد که چگونه تکنیکهای  

شناخته   (NC)و واحد مراقبتهای عادی   (CCU)، واحد مراقبت های قلبی   (FCA)تنگناها در کمکهای اولیه قلبی 

رخی  شده است و تاثیر تغییرات تحلیل شده است. پیامد این مطالعه می تواند به نتایج عمومی و خاص تقسیم شود. ب

تاثیر   خاطر  به  هستند.  اخیر  نتایج  بر  تایید  یک  ولی  نیستند  اصلی  کلی  نتایج  عملیات از  روی  بر  فرایند  تغییرات 

شرح  بیمارستان و مشکالت لجستیکی که هنوز در تجربیات روز به روز مشاهده می شوند این پیامد مجددا انتخاب و  

 د.داده ش 
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 ی عموم ج ی. نتا7.1

ظرفیت حیاتی الزم را ارضا نمی    LOS  و  ها  ورودی   تعداد   گرفتن   نظر   در   با  میانگین،  های  داده   مبنای   بر  محاسبه  -

کند و اغلب مطمئنا به مشکالن عملیاتی مکرر می شود. نتیجه نهایی یک پذیرش رد شده اسن. در اینجا بسیاری از  

   نیستند. از این نقص در میانگین آگاه متخصصین بیمارستان، مدیران و سیاستگزاران 

متغیر است    - بسیار  بیمارستان  بیماران در  اقامت  میانگین   (Cv≥1)طول مدت  بر  زنجیره اس  تاثیرات  یا  تراکم  و 

 باشد. ALOSدرصد  30-20طول مدت زمان اقامت تاثیر دارد. این زمان انتظار اضافی می تواند به اندازه  

 حجم کاری در واحد پرستاری دارد.  تغییرات زیادی در LOSویژگیهای الگوهای ورودی و توزیع   -

 تاکید اصلی مدیریت بیمارستان روی بباال بردن نرخ اشغال غیر واقع بینانه و زیان آور است.   -

واحدهای بیمارستانی بزرگتر می توانند با نرخ اشغال باالتر نسبت به بیمارستانهای کوچکتر کار کنند در حالیکه تعداد  

 صرفه جویی مقیاس( رد پذیرش های مشابهی دارند.)

 در نتیجه، یک نرخ اشغال هدف واحد برای همه واحد های بیمارستانی توجیه پذیر نیست.

  ی واحدها  ی است. استفاده از هدف مشابه برا   ی ابیتخت قابل دست  50با حداقل    یی واحد ها  ی % هدف برا 85فقط    -

 شود. ی رد شده م یها رش یپذ  ی کوچکتر منجر به تعداد باال
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 نی ا  مارانیکنند. بر حسب تعداد ب  ی از منابع موجود را مصرف م  ی اد یز  اریقسمت بس  کی   مارانیگروه کوچک ب  ک ی  -

وجود اغلب تالشها به گروه بزرگتر    نیاست.با ا  یات یگروه ح  نیبر حسب مجموع مصرف منابع ا  ی گروه اندک است ول

 شود.  یبه عنوان اصل پاره تو شناخته م نیشود. ا ی معطوف م

 

 خاص ج ی. نتا7.2

 ( است. NCو CCU)  یمراقبت ره ی زنج یجود تختها در انتهااساسا به علت عدم و FCAرد شده در   یها رش یپذ  -

 شود.  ی م  ی % در حجم بارکار ساعات ادار62  شیباعث افزا FCAدر  ی در نرخ ورود  ریی تغ -

پذ 2حداکثر    یبرا  - در    یرشها ی%  بس  کی  FCAرد شده  در    تی از ظرف  یادیز  اریحجم  الزم    NCو    CCUرزرو 

ها تخت  تعداد  در    ی است.  ترت  CCUو    NCالزم  برا  16و    8  بی به  اشغال  نرخ  »به  نیا  ی است.  به    نه«یراه حل 

 ت ی است و توسعه ظرف  الزم  شتریاست که دو تخت ب  یمعن  ن یبه ا  نیا  CCUدرصد است. در مورد    78و    55  بیترت

 % است. 33= 2/ 6به اندازه 

نشان داده شده    4این پژوهش با بحث و توصیه برای پژوهش های بعدی به پایان می رسد. همانطور که در شکل  

را توسعه می دهد و می تواند تحت تاثیر    LOSاست، موضوع جالب آن چیزی است که دنباله بلند و سنگین توزیع  

به فرایندهای مراقبت سالمت به ارث   LOS  قرار بگیرد تا کوتاه شود. اغلب مطالعات فرض می کنند که این ویژگی

به عبارت دیگر، بیماران با مدت اقامت طوالنی را نمی توان نادیده گرفت ما فقط مجبوریم با آنها کنار بیاییم   می رسد.

کنیم. همانطور که در بخش   پیشنهاد  را  درمان  بهترین  آنها  به  اقامت   3و  با مدت  بیماران  گروه  داده شد،  توضیح 

آنها توجه  در بیمارستان می تواند  طوالنی   به  باید  نامتناسب است، پس  آنان  باشد ولی مصرف منابع توسط  کوچک 

بحث »طوالنی شدن اقامت« که در آن درمان این بیماران موضوع بحث است که باید یک اثر    بسیار زیادی داشت.

رزرو  ظرفیت  از  باالیی  درجه  به وضوح  باشد.  داشته  توزیع  دنباله  بر  تعداد    مثبتی  کاهش  برای  ممکن  راه حل  تنها 

موثری   به طرز  تختها  آن  که در  که  است  ای  هزینه  پر  بسیار  انتخاب  این همچنین  است.  پذیرش  رد شده  بیماران 

استفاده نمی شوند. بهتر و موثرتر سود بردن از صرفه جوئی مقیاس است. در نتیجه ادغام بخشها یک راه خوب برای  
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یار انعطاف پذیرتر است و احتمال کاهش در پذیرش های رد شده  ست. یک بخش بزرگتر بسافزایش کارایی عملیاتی ا

حاد   مراقبتی  واحدهای  اخیر  های  دهه  هستند.  آگاه  پدیده  این  از  رسد  می  بنظر  بیمارستانی  متخصصین  دارد.  را 

 تخصصی بسیار زیاد به یک واحد عمومی بزرگتر تبدیل شده اند )قلبی، عمومی و ..(. 

 و هم ورودی( روی ظرفیت الزم توضیح داده شده است. LOSدر این مقاله تاثیر تغییرات )هم در  

تغییرات در فرایندهای مراقبت سالمت مانند نوسانات در ورودی های اورژانس طبیعی هستند و نمی تواند برخی از  

مع خودمان  توسط  درمان  زنجیره  در  تغییرات  دیگر  قسمت  بگیرد.  قرار  تاثیر  است.مانند تحت  مصنوعی  و  شد  رفی 

 . ORزمانبندی  

 این تغییرات غیر طبیعی بایستی کاهش یابد یا حذف شود.

به هر حال، برای کاهش تعداد پذیرش های رد شده و در نتیجه باالبردن کیفیت مراقبت این تغییرات بایستی به دقت 

زم است ولو اینکه این یک راه حل زیاد به  بسیار انجام شود. در وضعیت کنونی یک درجه باالیی از ظرفیت رزرو ال

صرفه ای نیست. ما بایستی شروع به فکر کردن در مورد راه های جدید سازماندهی روندهای بیماران اورژانسی انجام  

 دهیم.  
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