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Abstract

Introduction: The discharge process is the most effective steps in the hospital efficiency; 

moreover, it is one of the management challenges in many hospitals. This study aimed to 

determine the duration of discharge process in different inpatient parts of Imam Reza hospital.

Methods and Materials: This cross-sectional study investigated the time of discharge 

process in different inpatient parts of Imam Reza hospital. By census, 122 patients who were 

discharged during the two weeks were participated in the present study. Data were collected 

by attending in discharge unit, observing the patients case, recording the time of physician 

discharge order, and receiving the exit card. Data were analyzed through descriptive statistics 

such as mean and frequency using Excel software.

Results: The results indicated that the mean discharge process was 129.6 minutes with a 

standard deviation of 72.4 minutes at Emam Reza hospital. The minimum time of discharge 

process was related to male surgery with duration of 20 minutes. In addition, the maximum time 

of discharge process was related to female surgery with duration of 375 minutes.

Discussion and Conclusion: Although there were no statistically significant differences in 

the mean score of the time of discharge in Emam Reza hospital, the impact of being educational 

hospital cannot be ignored in this process. Therefore, it is recommended to develop the certain 

programs for interns to attend punctually in the sections. Furthermore, computer systems can 

be used to expedite the discharge process.
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چكيد ه
مقدمه: فرآیند ترخیص بیمار از مهم ترین مراحل تأثیرگذار در کارایی بیمارستان و جزو چالش های مدیریتی در بسیاری از 
بیمارستان ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری مدت زمان فرآیند ترخیص در بخش های مختلف بستری بیمارستان 

امام رضا )ع( )501 ارتش( انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی زمان فرآیند ترخیص بیماران از بخش های بسـتری بیمارستان امام رضا )ع( 
مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 122 بیمار طی زمان 2 هفته از بیمارستان ترخیص گردیدند که به روش سرشماری آن ها وارد 
مطالعه گردیدند. سپس با حضور در بخش ها و واحد ترخیص با مشاهده پرونده بیماران و ثبت زمان های دستور ترخیص 
پزشک و دریافت برگه خروج، این اطالعات وارد نرم افزار Excel شدند و شاخص های توصیفی )میانگین، فراوانی( آن ها 

محاسبه گردید.
نتايج: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین کلی فرآیند ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا )ع( 130 دقیقه با 
انحراف معیار 72.4 دقیقه بود. کوتاه ترین زمان فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی مردان، با مدت زمان 20 دقیقه و 

بیشترین زمان فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی بانوان با مدت زمان 375 دقیقه بود.
بحث و نتيجه گيری: میانگین زمان ترخیص در بیمارستان امام رضا )ع( در مقایسه با بیمارستان های دیگر تفاوت محسوسی 
ندارد، ولی تأثیر آموزشی بودن این بیمارستان بر این فرآیند را نمی توان نادیده گرفت. لذا پیشنهاد می شود که برای انترن ها 
برنامه مشخصی تدوین گردد تا به موقع در بخش ها حضور یابند و همچنین از سیستم های کامپیوتری جهت تسریع در انجام 

فرآیند ترخیص استفاده شود.
کلمات کليدی: ترخیص، بیمارستان، مدت زمان، میانگین
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مقدمه
با توجه به توسعه و رشد روز افزون ابعاد مختلف زندگی بشر، 
ارائه دهندگان خـدمات مراقبـت سـالمت به يكی از مهم ترين 
ارگان های امروزه تبديل شده اند )1(. بیمارستان ها به عنوان مهم ترين 
مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی از گذشته همواره مورد توجه 
و عنايت خاصی قرار داشته اند )۲(. امروزه به دنبال رشد سريع و 
روز افزون علوم و تكنولوژی به ويژه در علوم پزشكی و پیراپزشكی 

نیاز مبرم به ارتقای سطح کیفیت خدمات بیمارستانی بیش از هر 
زمان ديگری احساس می شود )۳(. در اين راستا خدمات پذيرش و 
ترخیص از جايگاه ويژه ای در بیمارستان ها برخوردار بوده و از نقطه 
نظر ارزشیابی بیمارستان ها مهم ترين بخش آن را تشكیل می دهند 
)۴(. به اعتقاد جكسون ارزيابی نتايج درمانی اهمیت فزاينده ای 
يافته است و رضايت مندی بیمـار بـه عنـوان يك فاکتور مهـم در 
کیفیـت عملكـرد مرکـز بهداشـتی درمانی شناخته می شود )۵(. 
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انجمن انتخاب سالمت نشانه مديريت ضعیف تخت در بیمارستان 
را، ترخیص های همراه با تأخیر دانسته است. فرايند ترخیص يك 
چـالش اساسـی در مـديريت بیمارسـتان هـا اسـت و اصالح اين 
فرايند يك استراتژی اصلی است کـه کلیـه فعالیت های بیمارســتانی 
به  منظور نیــل بــه همــاهنگی حــول ايــن استراتژی تعريف و 

تدوين و اجرا می گردد )۶(.
در مطالعه ی ابراهیمی پور و همكاران که در بیمارستان امام رضا 
)ع( مشهد در سال 9۲ بر روی ۴۵۵ بیمار انجام گرفت، زمان 
ترخیص افراد در شش ايستگاه با استفاده از روش زمان سنجی 
ساعت متوقف شونده اندازه گیری گرديد و میانگین زمان انتظار 
ترخیص بیماران بستری ۵۰۴/۲۶ دقیقه با انحراف معیار ۳۶۲/9۶ 
دقیقه بود و در بین بخش های مختلف نیز بخش گوش، حلق، بینی 
دارای کمتـرين و بخش سوختگی دارای بیشترين میانگین مدت 

زمان انتظار ترخیص بودند )۷(.
همچنین مطالعه ی ديگری از عجمی و همكاران در بیمارستان کاشانی 
اصفهان انجام شده بود، که متوسط زمان انتظار جهت انجام فرآيند 
ترخیص بیماران ۴/9۳ ساعت بود. به نظر پرسنل بیمارستان مشكالت 
مالی بیمـاران و نیز فاصله زياد بین بخش ها و قسمت های مختلف 
بیمارسـتان از داليل طوالنی تر شدن اين زمان بود )۸(. بیمارستان 
فوق تخصصی امام رضا )ع( تهران )۵۰1 ارتش( با داشتن متوسط 
19۸ تخت فعال و ۶ بخش بستری به عنوان يكی از مهم ترين مراکز 
آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشكی ارتش محسوب می شود. 
بررسی مدت زمان فرآيند ترخیص نشان دهنده کیفیت خدمات 
رسانی به بیماران می باشد و با توجه به اينكه رضايت بیمار از زمان 
انتظار نقش بسزايی در فرآيند تضمین و مديريت کیفیت ايفا می کند، 
بررسی آن به عنوان يكی از متداول ترين مشكالت بیمارستان ها، 
الزامی به نظر می رسد. لذا ضرورت اجرای اين پژوهش در ارتقاء 
کیفیت خدمات بیمارستانی به بیماران و افزايش رضايت بیمار انجام 
شده است که با هدف اندازه گیری مدت زمان فرآيند ترخیص در 
بخش های مختلف بستری بیمارستان امام رضا )ع( )۵۰1 ارتش( 

صورت گرفته است.

مواد و روش ها
در اين مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1۳9۵ انجام گرديد، 

جامعه آماری 1۲۲ نفر از بیمارانی هستند که به مدت دو هفته از 
بیمارستان امام رضا )ع( ترخیص شدند که به روش سرشماری 
نمونه گیری صورت گرفت، و روش جمع آوری اطالعات به صورت 
مشاهده ای با حضور در بخش ها و پر کردن چك لیست مربوط 
به زمان فرآيند ترخیص انجام گرديد. در اين مطالعه مقطعی زمان 
فرآيند ترخیص بیماران از بخش های بسـتری بیمارستان امام رضا 
)ع( مورد بررسی قرار گرفت. که در ابتدا با حضور در بخش های 
مورد نظر و هماهنگی با منشی بخش ها کار اندازه گیری اين فرآيند 
از زمان دستور ترخیص بیمار توسط پزشك آغاز گرديد و با حضور 
در بخش های بستری بیمارستان آغاز اين زمان ها در برگه ای جداگانه 
ثبت گرديد و در مرحله آخر با هماهنگی واحد ترخیص زمانی که 
همراه بیمار برگه خروج را دريافت می کند، زمان نهايی ثبت می گردد 
که با حضور در واحد ترخیص زمان خروج بیمار از بیمارستان 
در چك لیست نیز ثبت می گردد و در نهايت با جمع آوری اين 
زمان ها که هر روز ثبت شده، وارد نرم افزار Excel ۲۰۰۷ می گردد 
و شاخص های توصیفی )میانگین، فراوانی( آن ها محاسبه می گردد.

يافته ها
در اين مطالعه مقطعی زمان فرآيند ترخیص بیماران از بخش های 
بسـتری بیمارستان امام رضا )ع( مورد بررسی قرار گرفت که در 
ابتدا با حضور در بخش های مورد نظر و هماهنگی با منشی بخش ها 
کار اندازه گیری اين فرآيند از زمان دستور ترخیص بیمار توسط 
پزشك آغاز گرديد و با حضور در بخش های بستری بیمارستان 
آغاز اين زمان ها در برگه ای جداگانه ثبت گرديد و در مرحله آخر 
با هماهنگی واحد ترخیص زمانی که همراه بیمار برگه خروج را 
دريافت می کند، زمان نهايی ثبت می گردد که با حضور در واحد 
ترخیص زمان خروج بیمار از بیمارستان در چك لیست نیز ثبت 
می گردد و در نهايت با جمع آوری اين زمان ها که هر روز ثبت 
شده، وارد نرم افزار Excel می گردد و آزمون های توصیفی )میانگین، 
فراوانی( آن ها محاسبه می گردد. بر اساس نتايج به دست آمده میانگین 
کلی فرآيند ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا )ع( 
1۲9.۶ دقیقه با انحراف معیار ۷۲.۴ دقیقه می باشد. کوتاه ترين زمان 
فرآيند ترخیص مربوط به بخش جراحی مردان با مدت زمان ۲۰ 
دقیقه و بیشترين زمان فرآيند ترخیص مربوط به بخش جراحی 
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بانوان با مدت زمان ۳۷۵ دقیقه می باشد. و همچنین فراوانی بخش ها 
و میانگین زمان ترخیص آن ها به تفكیك بخش های بستری به 

تفكیك در جدول 1 آمده است.

بحث و نتيجه گيری
مطالعه توصیفی و مقطعی حاضر با هدف بررسی میانگین زمان فرآيند 
ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا )ع( انجام شده است. 
فرآيند ترخیص در اين بیمارستان با صدور دستور ترخیص توسط 
پزشك آغاز و با صدور برگه خروج بیمار در قسمت حسابداری 
به پايان می رسد. با توجه به نوع بیمارستان از نظر آموزشی يا غیر 
آموزشی بودن در فرآيند مراحل ترخیص تفاوت وجود دارد و به 
مراتب مدت زمان ترخیص در بیمارستان های آموزشی بیشتر از 

بیمارستان های خصوصی و غیر آموزشی است، به دلیل اينكه در 
بیمارستان های آموزشی اينترن ملزم به نوشتن خالصه پرونده و 
تحويل آن به منشی برای تكمیل مراحل بعدی می باشد ولی در 
بیمارستان های غیر آموزشی خود پزشك معالج اين کار را انجام 
می دهد. با توجه به مطالعه ابراهیمی پور و همكاران که در بیمارستان 
آموزشی امام رضا )ع( مشهد انجام شده است میانگین زمان کلی 
ترخیص ۳۶۳ دقیقه می باشد که در مقايسه با میانگین بیمارستان 
مورد مطالعه ما بیشتر است و بزرگ بودن آن يكی از علل افزايش 
تأخیر در فرآيند ترخیص می باشد، میانگین مدت زمان ترخیص 
در بخش جراحی 1۲9 دقیقه می باشد در صورتی که در بیمارستان 
امام رضا مشهد )ع( ۵۷۴ دقیقه می باشد و در بخش داخلی نیز در 
بیمارستان مورد مطالعه ی ما 11۶ دقیقه در صورتی که در بیمارستان 

  انحراف معيار  ميانگين زمان فرآيند ترخيص بر حسب دقيقه  درصد  فراواني(نفر)  نام بخش رديف
  6/83  5/146  6٪  7  داخلي مردان  1
  4/35  5/87  14٪  17  داخلي بانوان  2
  2/83  84/128  27٪  33  جراحي مردان  3
  5/94  5/130  16٪  20  جراحي بانوان  4
  1/43  9/136  17٪  21  خون مردان  5
  8/68  9/150  20٪  24  خون بانوان  6
  4/72  64/129  100٪  122  جمع كل  7

 

جدول1- فراوانی و ميانگين بخش های بستری بيمارستان امام رضا )ع( به تفکيک

نمودار 1- ميانگين مدت زمان فرآيند ترخيص به تفکيک بخش بستری بر حسب دقيقه
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امام رضا )ع( مشهد ۵۳1 دقیقه می باشد که به دلیل وسعت باالی 
بیمارستان امام رضا )ع( مشهد زمان ترخیص طوالنی تر از بیمارستان 
امام رضا )ع( تهران می باشد )۷(. همچنین در مطالعه ای ديگر از 
عجمی و همكاران در بیمارستان کاشانی اصفهان میانگین زمان 
انتظار بیماران برای ترخیص ۴.9۳ ساعت بود که در مقايسه با 
بیمارستان مطالعه ما زمان بیشتری به طول می انجامد )۸(. در مطالعه 
کبريايی و همكاران که دو بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان و 
قائم )عج( مشهد را مقايسه کرده بودند میانگین زمان انجام فرآيند 
ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی طالب )ع( زاهدان 1۵۸/۷دقیقه 
و در بیمارستان قائم )عج( مشهد ۶۵/۳ دقیقه بوده است، بیمارستان 
مورد مطالعه ما با میانگین زمانی 1۳۰ دقیقه از بیمارستان علی ابن 
ابیطالب )ع( زاهدان کمتر ولی از بیمارستان قائم )عج( مشهد بیشتر 

است )9(. همچنین در مطالعه ديگر از عجمی و همكاران میانگین 
مدت زمان فرآيند ترخیص 9۸.۷ دقیقه می باشد که در مقايسه با 
بیمارستان ما از فرآيند سريع تری در ترخیص برخوردار است )1۰(.
در عرصه سیستم های  که  پیشرفت های چشمگیری  به  توجه  با 
از  بتوانند  بیمارستان ها  که  صورتی  در  شده،  ايجاد  اطالعاتی 
سیستم های اطالعاتی بهینه بیمارستانی برای فرايند ترخیص استفاده 
کنند نه تنها مدت زمان ترخیص کاهش چشمگیری میابد، بلكه 
رضايت بیماران افزايش يافته و خطاهای کاغذ بازی های متداول از 
بین می رود. به همین منظور پیشنهاد می شود برای افزايش بهره وری، 
از سیستم های اطالعاتی متناسب با فرآيندها و روش های اجرايی 

موجود در بیمارستان ها استفاده شود.
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