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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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تحقیقاتی

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1396

بررسی مدت زمان فرآیند ترخیص بیماران در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع)
مجتبی صادقی ،1سعید شهرکی ،2حسین محمدابراهیمی ،*2محمدجواد حیدری1

 1گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 ۲کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران

چكيده
مقدمه :فرآیند ترخیص بیمار از مهمترین مراحل تأثیرگذار در کارایی بیمارستان و جزو چالشهای مدیریتی در بسیاری از
بیمارستانها میباشد .پژوهش حاضر با هدف اندازهگیری مدت زمان فرآیند ترخیص در بخشهای مختلف بستری بیمارستان
امام رضا (ع) ( 501ارتش) انجام شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی مقطعی زمان فرآیند ترخیص بیماران از بخشهای بسـتری بیمارستان امام رضا (ع)

مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  122بیمار طی زمان  2هفته از بیمارستان ترخیص گردیدند که به روش سرشماری آنها وارد
مطالعه گردیدند .سپس با حضور در بخشها و واحد ترخیص با مشاهده پرونده بیماران و ثبت زمانهای دستور ترخیص
پزشک و دریافت برگه خروج ،این اطالعات وارد نرم افزار  Excelشدند و شاخصهای توصیفی (میانگین ،فراوانی) آنها
محاسبه گردید.
نتایج :بر اساس نتایج به دست آمده میانگین کلی فرآیند ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع)  130دقیقه با

انحراف معیار  ۷۲.4دقیقه بود .کوتاهترین زمان فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی مردان ،با مدت زمان  20دقیقه و

بیشترین زمان فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی بانوان با مدت زمان  375دقیقه بود.
بحث و نتیجهگیری :میانگین زمان ترخیص در بیمارستان امام رضا (ع) در مقایسه با بیمارستانهای دیگر تفاوت محسوسی

ندارد ،ولی تأثیر آموزشی بودن این بیمارستان بر این فرآیند را نمیتوان نادیده گرفت .لذا پیشنهاد میشود که برای انترنها

برنامه مشخصی تدوین گردد تا به موقع در بخشها حضور یابند و همچنین از سیستمهای کامپیوتری جهت تسریع در انجام
فرآیند ترخیص استفاده شود.
کلمات کلیدی :ترخیص ،بیمارستان ،مدت زمان ،میانگین
مقدمه

نیاز مبرم به ارتقای سطح كیفیت خدمات بیمارستانی بیش از هر

با توجه به توسعه و رشد روز افزون ابعاد مختلف زندگی بشر،

زمان دیگری احساس میشود ( .)3در این راستا خدمات پذیرش و

ارائه دهندگان خـدمات مراقبـت سـالمت به یکی از مهمترین

ترخیص از جایگاه ویژهای در بیمارستانها برخوردار بوده و از نقطه

ارگانهای امروزه تبدیل شدهاند ( .)1بیمارستانها به عنوان مهمترین

نظر ارزشیابی بیمارستانها مهمترین بخش آن را تشكیل میدهند

مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتی از گذشته همواره مورد توجه

( .)4به اعتقاد جکسون ارزیابی نتایج درمانی اهمیت فزایندهای

و عنایت خاصی قرار داشتهاند ( .)2امروزه به دنبال رشد سریع و

یافته است و رضایتمندی بیمـار بـه عنـوان یك فاكتور مهـم در

روز افزون علوم و تكنولوژی به ویژه در علوم پزشكی و پیراپزشكی

كیفیـت عملكـرد مركـز بهداشـتی درمانی شناخته میشود (.)5

*(نویسنده مسئول) حسین محمدابراهیمی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
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انجمن انتخاب سالمت نشانه مدیریت ضعیف تخت در بیمارستان

جامعه آماری  122نفر از بیمارانی هستند که به مدت دو هفته از

را ،ترخیصهای همراه با تأخیر دانسته است .فرایند ترخیص یك

بیمارستان امام رضا (ع) ترخیص شدند که به روش سرشماری

چـالش اساسـی در مـدیریت بیمارسـتانهـا اسـت و اصالح این

نمونهگیری صورت گرفت ،و روش جمع آوری اطالعات به صورت

فرایند یك استراتژی اصلی است كـه كلیـه فعالیتهای بیمارســتانی

مشاهدهای با حضور در بخشها و پر کردن چک لیست مربوط

ب ه منظور نیــل بــه همــاهنگی حــول ایــن استراتژی تعریف و

به زمان فرآیند ترخیص انجام گردید .در این مطالعه مقطعی زمان

تدوین و اجرا میگردد (.)6

فرآیند ترخیص بیماران از بخشهای بسـتری بیمارستان امام رضا

در مطالعهی ابراهیمی پور و همکاران که در بیمارستان امام رضا

(ع) مورد بررسی قرار گرفت .که در ابتدا با حضور در بخشهای

(ع) مشهد در سال  92بر روی  455بیمار انجام گرفت ،زمان

مورد نظر و هماهنگی با منشی بخشها کار اندازهگیری این فرآیند

ترخیص افراد در شش ایستگاه با استفاده از روش زمان سنجی

از زمان دستور ترخیص بیمار توسط پزشک آغاز گردید و با حضور

ساعت متوقف شونده اندازهگیری گردید و میانگین زمان انتظار

در بخشهای بستری بیمارستان آغاز این زمانها در برگهای جداگانه

ترخیص بیماران بستری  504/26دقیقه با انحراف معیار 362/96

ثبت گردید و در مرحله آخر با هماهنگی واحد ترخیص زمانی که

دقیقه بود و در بین بخشهای مختلف نیز بخش گوش ،حلق ،بینی

همراه بیمار برگه خروج را دریافت میکند ،زمان نهایی ثبت میگردد

دارای كمتـرین و بخش سوختگی دارای بیشترین میانگین مدت

که با حضور در واحد ترخیص زمان خروج بیمار از بیمارستان

زمان انتظار ترخیص بودند (.)7

در چک لیست نیز ثبت میگردد و در نهایت با جمع آوری این

همچنین مطالعهی دیگری از عجمی و همکاران در بیمارستان کاشانی

زمانها که هر روز ثبت شده ،وارد نرم افزار  2007 Excelمیگردد

اصفهان انجام شده بود ،که متوسط زمان انتظار جهت انجام فرآیند

و شاخصهای توصیفی (میانگین ،فراوانی) آنها محاسبه میگردد.

ترخیص بیماران  4/93ساعت بود .به نظر پرسنل بیمارستان مشكالت
مالی بیمـاران و نیز فاصله زیاد بین بخشها و قسمتهای مختلف

یافتهها

بیمارسـتان از دالیل طوالنیتر شدن این زمان بود ( .)8بیمارستان

در این مطالعه مقطعی زمان فرآیند ترخیص بیماران از بخشهای

فوق تخصصی امام رضا (ع) تهران ( 501ارتش) با داشتن متوسط

بسـتری بیمارستان امام رضا (ع) مورد بررسی قرار گرفت که در

 198تخت فعال و  6بخش بستری به عنوان یکی از مهمترین مراکز

ابتدا با حضور در بخشهای مورد نظر و هماهنگی با منشی بخشها

آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش محسوب میشود.

کار اندازهگیری این فرآیند از زمان دستور ترخیص بیمار توسط

بررسی مدت زمان فرآیند ترخیص نشان دهنده کیفیت خدمات

پزشک آغاز گردید و با حضور در بخشهای بستری بیمارستان

رسانی به بیماران میباشد و با توجه به اینکه رضایت بیمار از زمان

آغاز این زمانها در برگهای جداگانه ثبت گردید و در مرحله آخر

انتظار نقش بسزایی در فرآیند تضمین و مدیریت کیفیت ایفا میکند،

با هماهنگی واحد ترخیص زمانی که همراه بیمار برگه خروج را

بررسی آن به عنوان یکی از متداولترین مشکالت بیمارستانها،

دریافت میکند ،زمان نهایی ثبت میگردد که با حضور در واحد

الزامی به نظر میرسد .لذا ضرورت اجرای این پژوهش در ارتقاء

ترخیص زمان خروج بیمار از بیمارستان در چک لیست نیز ثبت

کیفیت خدمات بیمارستانی به بیماران و افزایش رضایت بیمار انجام

میگردد و در نهایت با جمع آوری این زمانها که هر روز ثبت

شده است که با هدف اندازهگیری مدت زمان فرآیند ترخیص در

شده ،وارد نرمافزار  Excelمیگردد و آزمونهای توصیفی (میانگین،

بخشهای مختلف بستری بیمارستان امام رضا (ع) ( 501ارتش)

فراوانی) آنها محاسبه میگردد .بر اساس نتایج به دست آمده میانگین

صورت گرفته است.

کلی فرآیند ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع)
 129.6دقیقه با انحراف معیار  72.4دقیقه میباشد .کوتاهترین زمان

مواد و روشها

فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی مردان با مدت زمان 20

در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال  1395انجام گردید،

دقیقه و بیشترین زمان فرآیند ترخیص مربوط به بخش جراحی

مجتبی صادقی و همکاران
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بانوان با مدت زمان  375دقیقه میباشد .و همچنین فراوانی بخشها

بیمارستانهای خصوصی و غیر آموزشی است ،به دلیل اینکه در

و میانگین زمان ترخیص آنها به تفکیک بخشهای بستری به

بیمارستانهای آموزشی اینترن ملزم به نوشتن خالصه پرونده و

تفکیک در جدول  1آمده است.

تحویل آن به منشی برای تکمیل مراحل بعدی میباشد ولی در
بیمارستانهای غیر آموزشی خود پزشک معالج این کار را انجام

بحث و نتیجهگیری

میدهد .با توجه به مطالعه ابراهیمی پور و همکاران که در بیمارستان

مطالعه توصیفی و مقطعی حاضر با هدف بررسی میانگین زمان فرآیند

آموزشی امام رضا (ع) مشهد انجام شده است میانگین زمان کلی

ترخیص در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع) انجام شده است.

ترخیص  363دقیقه میباشد که در مقایسه با میانگین بیمارستان

فرآیند ترخیص در این بیمارستان با صدور دستور ترخیص توسط

مورد مطالعه ما بیشتر است و بزرگ بودن آن یکی از علل افزایش

پزشک آغاز و با صدور برگه خروج بیمار در قسمت حسابداری

تأخیر در فرآیند ترخیص میباشد ،میانگین مدت زمان ترخیص

به پایان میرسد .با توجه به نوع بیمارستان از نظر آموزشی یا غیر

در بخش جراحی  ۱۲۹دقیقه میباشد در صورتی که در بیمارستان

آموزشی بودن در فرآیند مراحل ترخیص تفاوت وجود دارد و به

امام رضا مشهد (ع)  574دقیقه میباشد و در بخش داخلی نیز در

مراتب مدت زمان ترخیص در بیمارستانهای آموزشی بیشتر از

بیمارستان مورد مطالعهی ما  116دقیقه در صورتی که در بیمارستان

جدول -1فراوانی و میانگین بخشهای بستری بیمارستان امام رضا (ع) به تفکیک

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﺑﺨﺶ

ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻧﻔﺮ(

درﺻﺪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

1

داﺧﻠﻲ ﻣﺮدان

7

6٪

146/5

83/6

2

داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﻮان

17

14٪

87/5

35/4

3

ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺮدان

33

27٪

128/84

83/2

4

ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻧﻮان

20

16٪

130/5

94/5

5

ﺧﻮن ﻣﺮدان

21

17٪

136/9

43/1

6

ﺧﻮن ﺑﺎﻧﻮان

24

20٪

150/9

68/8

7

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

122

100٪

129/64

72/4

نمودار  -1میانگین مدت زمان فرآیند ترخیص به تفکیک بخش بستری بر حسب دقیقه
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 همچنین در مطالعه دیگر از عجمی و همکاران میانگین.)9( است

 دقیقه میباشد که به دلیل وسعت باالی531 امام رضا (ع) مشهد

 دقیقه میباشد که در مقایسه با98.7 مدت زمان فرآیند ترخیص

بیمارستان امام رضا (ع) مشهد زمان ترخیص طوالنیتر از بیمارستان

.)10( بیمارستان ما از فرآیند سریعتری در ترخیص برخوردار است

 همچنین در مطالعهای دیگر از.)7( امام رضا (ع) تهران میباشد

با توجه به پیشرفتهای چشمگیری که در عرصه سیستمهای

عجمی و همکاران در بیمارستان کاشانی اصفهان میانگین زمان

 در صورتی که بیمارستانها بتوانند از،اطالعاتی ایجاد شده

 ساعت بود که در مقایسه با4.93 انتظار بیماران برای ترخیص

سیستمهای اطالعاتی بهینه بیمارستانی برای فرایند ترخیص استفاده

 در مطالعه.)8( بیمارستان مطالعه ما زمان بیشتری به طول میانجامد

 بلکه،کنند نه تنها مدت زمان ترخیص کاهش چشمگیری میابد

کبریایی و همکاران که دو بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان و

رضایت بیماران افزایش یافته و خطاهای کاغذ بازیهای متداول از

قائم (عج) مشهد را مقایسه کرده بودند میانگین زمان انجام فرآیند

، به همین منظور پیشنهاد میشود برای افزایش بهرهوری.بین میرود

دقیقه158/7 ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان

از سیستمهای اطالعاتی متناسب با فرآیندها و روشهای اجرایی

 بیمارستان، دقیقه بوده است65/3 و در بیمارستان قائم (عج) مشهد

.موجود در بیمارستانها استفاده شود

 دقیقه از بیمارستان علی ابن130 مورد مطالعه ما با میانگین زمانی
ابیطالب (ع) زاهدان کمتر ولی از بیمارستان قائم (عج) مشهد بیشتر
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