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Abstract
Introduction: Many patients in deprived areas die or become irreversible due to lack of treatment
or lack of timely and inadequate services. Therefore, managing an inter-hospital transmission
system can not only help reduce risks and costs, but properly implement it will help reform the
country's health care system.
Materials and Methods: The present study is a retrospective descriptive study using trend
analysis. The study population consisted of all inpatient dispatches to hospitals of Kohkiloyeh
and Boyer Ahmad University of Medical Sciences, number of intensive care beds and physicians
over a five year period. The sampling method was census and the instruments used were data
collection, registry and archives of these patients. Data were analyzed using descriptive statistics
and correlation coefficient.
Results: During 5 years (2009 to 2013) 4635 inter-hospital dispatches were performed. There
was a significant correlation between the rate of dispatch and the number of specialist and general
practitioners (P <0.001). The most common cause was the shortage of specialists in thoracic,
vascular, neurosurgical, specialty beds and specialized wards.
Conclusion: Proper planning to provide the specialist staff needed and tailor the number of
physicians and hospital equipment and other specialized facilities to meet the needs of an area
avoids waste of staff, heavy costs and the complications of patient transfers.
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مقاله اصیل پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،1شماره  ،2زمستان 1394

بررسی میزان و عوامل مرتبط با اعزام بین بیمارستانی بیماران از بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد در یک دوره  5ساله
ابوذر علیدادی  ،1روحاهلل زابلی  ،*2مجتبی

سپندی3

 1گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 3گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول؛ rouhollah.zaboli@gmail.com؛ تلفن16255322190 :

چکیده
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مقدمه :تعداد زیادی از بیماران در مناطق محروم به علت کمبود امکانات درمانی یا عدم ارائه خدمات بهموقع و کافی فوت کرده و
یا دچار ضایعات غیرقابلبرگشت میشوند .بنابراین مدیریت سیستم انتقال بین بیمارستانی نهتنها میتواند به کاهش خطرات و هزینهها
کمک میکند ،بلکه اجرای درست آن اصالح نظام بهداشت و درمان کشور را دربی خواهد داشت.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی گذشتهنگر به روش بررسی روند است .جامعه پژوهش تمامی اعزامهای بین
بیمارستانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویر احمد ،تعداد تختهای مراقبت ویژه و پزشکان در طی یک
دوره پنجساله بود .روش نمونهگیری بهصورت سرشماری بوده و ابزار مورداستفاده برای جمعآوری اطالعات ،دفتر ثبت و مدارک
بایگانیشده ی این بیماران بود .اطالعات پس از استخراج بهوسیله آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی مورد بررسی قرار
گرفتند.
نتایج :طی  2سال (  2311تا  5932 )2365مورد اعزام بین بیمارستانی انجام شده بود .بین میزان اعزام با تعداد پزشکان متخصص
و عمومی همبستگی معنادار و در جهت عکس وجود داشت ( .)P>1/112همچنین بیشترین علت اعزام مربوط به کمبود متخصص
در تخصصهای جراحی توراکس ،عروق ،مغز اعصاب ،کمبود تختهای مراقبت ویژه و بخشهای تخصصی بوده است.
نتیجهگیری :برنامهریزی صحیح در زمینه تأمین نیروهای متخصص موردنیاز و متناسب ساختن تعداد پزشک و تجهیزات بیمارستانی
و سایر امکانات تخصصی با نیاز یک منطقه ،از اتالف نیروهای انسانی ،تحمیل هزینههای سنگین و عوارض ناشی از انتقال بیماران
جلوگیری به عمل می آورد.
کلمات کلیدی :بیمار بستری ،اعزام ،انتقال بین بیمارستانی ،ارجاع بیمار.
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امکانات درمانی در موارد خاص است( ،مثل انتقال بیمار AMI

مقدمه
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اساسیترین عملکرد بیمارستان بهعنوان مراکز ارائهکننده
خدمات بهداشتی درمانی ،پذیرش و درمان سریع بیماران است
( .)2-3در حال حاضر یکی از حادترین مشکالت سالمت در
جهان از دست رفتن ناگهانی زندگی ،ناتوانی ناشی از بیماریها
،کمبود مراکز تخصصی پزشکان و پرستاران و عدم پرداخت کامل
هزینههای درمانی از طرف سازمانهای بیمهگر میباشد که عدم
دسترسی بهموقع به خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی باعث
تشدید این امر میشود ( .)2 ,5آمار باالی اعزام بیماران ازجمله
تصادفات جادهای و آمار ارائهشده بیماران مرگ مغزی توسط
جراحان مغز و اعصاب و همچنین آمار باالی اعزام بیمارانی که
دچار سوختگی میشوند نشان میدهد هرساله در زمانهای
مختلف در مناطق بسیاری از جهان تعداد زیادی از بیماران به
دلیل عدم ارائه ی خدمات بهموقع و یا عدم دسترسی به خدمات
کافی یا کمبود تجهیزات و تأخیر در انتقال بیمار از بین رفته یا
دچار عوارض غیر قابل برگشت و جبران ناپذیر می شوند که ناشی
از عدم برنامهریزی صحیح در زمینه ی تأمین نیروهای متخصص
و متناسب ساختن تعداد تختها و تجهیزات بیمارستانی با نیاز
یک منطقه است .)9-1( .به همین خاطر نظام ارجاع باید
بهگونهای تبیین شود که کادر درمان سطوح پایین درصورتیکه
قادر به تشخیص یا درمان افراد بیمار نباشند به سطوح باالتر -که
دارای کادری مجرب و در سطوح عالیتر تحصیلی و پزشکی بوده
و قادرند خدمات تخصصیتر را در ابعادی وسیعتر و با استفاده از
تکنولوژی پیشرفتهتر عرضه نمایند-پس از طی کردن فرآیند
ارجاع اعزام شوند ( .)9،6سیستمهای ارائهکننده خدمات بهداشتی
و درمانی بهمنظور افزایش کارایی و اثربخشی ،برقراری عدالت و
امکان دسترسی افراد جامعه به سطوح مراقبتهای بهداشتی و
درمانی سازماندهی میشوند .افرادی که نیاز به خدمات
تخصصیتر دارند این خدمات را از طریق سیستم ارجاع و اعزام
بیمارستانی دریافت می کنند و بستر الزم برای اولویتبندی
خدمات برای افراد موردنیاز میسر میشود ( .)21برای اجرای یک
نظام ارجاع هم پروتکلهای دقیق برای اعزام بیماران موردنیاز
است و همتوان پذیرش کافی در مراکز باالتر باید پیشبینی
شود( .)21،22انتقال بین بیمارستانی در نظام ارجاع یکی از اجزای
بسیار مهم سیستم خدماتدهی اورژانس در یک کشور است،
بهطوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ،یک پروتکل علمی
برای آن تعریف کردهاند"( .)23 ,25 ,5انتقال بیمار از یک مرکز
درمانی به مرکز درمانی دیگر اعم از مشاوره ,پذیرش ,ارائه خدمات
پار کلینیکی و یا خدمات خاص که نیازمند شرایط خاصی ازجمله:
ترجیح خود بیمار ،فقدان امکانات تشخیصی درمانی و یا نیاز به

به مرکز دارای PCIاورژانس) انتقال بین بیمارستانی گفته میشود
( .)22 ,25در کشور ایران هنوز انتقال بین بیمارستانی بر عهده ی
بیمارستان پذیرنده بیمار است ( .)29بهگونهای که وقتی بیمار به
اورژانس یک بیمارستان مراجعه میکند و یا انتقال داده میشود
در اولین مرحله اقدامات درمانی اولیه(مانند بررسی سطح
هوشیاری ،بررسی عالئم حیاتی و در صورت نیاز اقدامات
مداخلهای تشخیصی و درمانی) برای او انجام میشود(.)20 ,29
پسازآن ،اگر بیمار نیاز به بخشی داشته باشد که در آن بیمارستان
موجود نباشد یا تخت خالی در بخش مذکور وجود نداشته باشد و
یا اینکه بیمار با رضایت خود بخواهد به بیمارستان دیگر برود،
وظیفه ی بیمارستان بستری کننده بیمار است که از طریق
سیستم هدایت بیماران یا ستاد هماهنگی فوریتهای پزشکی،
همتخت خالی پیدا کند و هم بیمار را با رعایت کلیه جوانب الزم
و همراه پزشک به بیمارستان مقصد بفرستد ( .)20 ,29ستاد
هماهنگی فوریتهای پزشکی(ستاد هدایت بیماران) در استانها
با مدیریت سیستم درمان دانشگاههای علوم پزشکی وظیفه
هماهنگی بین بیمارستانها ازنظر خالی بودن تخت بیمارستانی و
هماهنگی جهت اعزام و انتقال بیماران با در نظر گرفتن کلیه
ضوابط را دارد ( .)51-21 ,29پس از مشخص شدن تخت موردنیاز
توسط ستاد هدایت بیماران در دیگر مراکز دولتی و خیریه و
خصوصی ،بیمار انتقال داده میشود ولی در عمل ،بیمارستانها با
مشکالت زیادی در مورد نحوه فعالیتهای ستاد هماهنگی
فوریتها روبرو میشوند ( )51 ,21 ,29یکی از مشکالتی که در
اعزام بیماران با آن مواجه هستیم این است که ٪ 62پزشکان
اعزام کننده بیماران به سایر مراکز درمانی ازنظر سطح تحصیالت
پزشکان عمومی بودهاند که آموزشی در زمینه ی بیماریهای
حاد (بهعنوانمثال مسمومیتها) ندیده بودند که این مطلب
اهمیت آموزش اورژانسها را به پزشکان عمومی بهعنوان خط
اول برخورد با بیماران اورژانسی بیان میکند ( .)52در مطالعه
فاطمه گودرزی و همکارانش در بیمارستان امام جعفر صادق(ع)
الیگودرز 229 ،مورد از بیمارانی که نیاز به اقدامات تخصصیتری
داشتند و آن مرکز از عهده ی آن برنمیآمد ،به دستور پزشکان
معالج بیمارستان درخواست اعزام به مراکز تخصصیتر داده شد
که  361مورد به سایر مراکز درمانی داخل یا خارج از استان انتقال
داده شدند و  221مورد اعزام به علت بهبودی حال بیمار و یا مرگ
بیمار لغو گردید ( .)55برخی از مهمترین دالیل اعزام بیماران به
ترتیب فراوانی عبارتاند از :عدم پزشک متخصص در شهر ،در
دسترس نبودن موقت پزشک متخصص به دلیل مرخصی و ...در
دسترس نبودن تجهیزات موردنیاز شخصی و درمانی و نبود تخت
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خالی در بیمارستان یا انجام اقدامات تخصصی مثل تجویز آنتی
دوت و یا همودیالیز ( .)53 ,55بنابراین باید در همین راستا برای
تحقق هرچه بیشتر عدالت در دسترسی به خدمات ،سیستمی برای
پایش جامع و مستمر تخصیص منابع نظام بهداشتی -درمانی
ازجمله تختهای مراقبت ویژه و نیروی انسانی شاغل در ارائه
خدمات تشخیصی ،درمانی و مراقبتی ،هم ازلحاظ کمیت و هم
ازلحاظ کیفیت ،به وجود آید ( )55در مطالعه دواک و گرین و
همکاران در بیمارستان آموزشی نوردم در ملبورن تعداد افرادی
اعزامشده طی  39ماه235،مورد بوده است ( .)52در مطالعه دواک،
گرین و همکاران 02مورد از موارد اعزام بیماران به علت در
دسترس نبودن موقت پزشک و متخصص سرویسهای تشخیص
و پروسیجرهای درمانی بود .از این 02مورد 92،بیمار به علت نبود
تخت خالی 9 ،بیمار به علت خرابی تجهیزات 2 ،مورد به علت
اشغال نابجای تخت و  2مورد به علت درخواست خود بیمار بوده
است ( .)52در مطالعه ویدا شیخ ،بیشترین تعداد اعزام طی
سالهای  05 - 01مربوط به بخش سوختگی ( 363مورد) بوده و
بعداز آن به ترتیب بخش  ICUو جراحی مغز و اعصاب با 516
مورد ،اطفال و نوزادان بیمارستان قائم با  220مورد CCU ،و قلب
با  229مورد ،نورولوژی با  221مورد قرار دارند(.)59
در تحقیقی اکبر محمدی تمام موارد منجر به اعزام خارج
استانی در یک دوره  3ماهه را در اورژانس بیمارستان امام رضاع)
بجنورد موردبررسی قرارداد و به این نتیجه رسید که کمبود پزشک

متخصص و فوق تخصص یکی از عوامل مهم اعزام بین
بیمارستانی بیماران میباشد( .)50در مطالعه ای پهلوان و
همکارانش به این نتیجه دست یافتند که وجود متخصصین و
مشاورین معروف در کالنشهرها و بهخصوص تهران ،باعث
میشود تا پزشکان معالج شاغل در بیمارستانهای شرکت ملی
نفت در جنوب کشور جهت مشاوره پزشکی و ادامه ی درمان
بیمار ،وی را به تهران یا کالنشهرهای دیگر اعزام کنند که این
نیز بهخودیخود باعث ایجاد مشکالت عدیدهای می شود ،مانند
اینکه بعد از ترخیص بیمار ارتباط او با پزشک معالجش قطع
میشود و در صورت مراجعه ی مجدد هزینههای مالی زیادی را
برای او در پی دارد ( .)51 ,50بهطور مثال در مطالعه پاپ سون
و همکاران درباره مشکالت و حوادث غیرمنتظره حین اعزام و
انتقال بیماران مشخص شد که از  336بیمار اعزامشده طی یک
سال 531 ،مورد ( 90/6درصد) با حوادث غیرمنتظره جدی مثل
افت فشارخون ،کاهش سطح هوشیاری و افزایش فشار داخل
مغزی مواجه شدند ( .)56،31اعزام بیماران به دلیل نبود امکانات
درمانی موجب بروز تنش فکری و روحی و نارضایتی بیماران شده
و هزینههای زیادی هم برای انتقال بیمار و هم برای سازمان
بیمهگر مربوطه در بردارد ( )32بهطور مثال سازمان تأمین
اجتماعی همهساله اعتبارات زیادی را صرف اعزام بیماران می
نمایدکه این مبلغ در سال 2316حدود  26میلیارد ریال بوده است
(.)35

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1394.1.2.1.7
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جدول  .2توزیع فروانی گروه سنی بیماران اعزامشده
گروه سنی

1تا  2سال
2تا21سال
21تا51سال
51تا52سال
52تا91سال
91سال به باال
جمع کل

فراوانی نسبی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی واقعی

درصد تجمعی

522
901
332
2562
110
2135
5935

1/6
25/9
0/2
50/6
26/2
55/3
211/1

1/6
25/9
0/2
50/6
26/2
55/3
211/1

1/6
53/2
31/9
21/9
00/0
211/1

نمودار  .2توزیع فراوانی بیماران اعزامشده از بیمارستانهای استان ک و ب در پنج سال

تعداد اعزام بیمارستان امام سجاد(ع)

۶۰۰
۵۰۰

تعداد اعزام بیمارستان شهید رجائی

۴۰۰
تعداد اعزام بیمارستان امام خمینی(ره)

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰

1392

مواد و روشها
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مطالعه حاضر ،یک پژوهش توصیفی گذشتهنگر به روش
بررسی روند است که جامعه پژوهش آن تمامی اعزامهای بین
بیمارستانی بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی استان ،تعداد تختهای مراقبت وِیژه و پزشکان در طی
یک دوره پنجساله بوده که از ابتدای فروردینماه سال 2311تا
انتهای اسفندماه 2365برای آنها از طرف پزشک معالج،
درخواست اعزام به سایر مراکز بیمارستانی داخل استانی و خارج
استانی صورت گرفته است .ابزار مورداستفاده برای جمعآوری
اطالعات ،فرم توزیع پزشکان ،فرم توزیع تخت بیمارستانی ،دفتر
ثبت ،فرم اعزام بین بیمارستانی ،مدارک بایگانی روش نمونهگیری
بهصورت سرشماری و دفتر ثبت و مدارک بایگانیشده ی این
بیماران بود که توسط سوپروایزر تکمیلشده بود .اطالعات پس از
استخراج بهوسیله آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی
ای موردبررسی قرار گرفتند که توسط سوپروایزر تکمیل شده بود.
با توجه به اینکه اطالعات پس از استخراج از توزیع نرمال
برخوردار بودند بهوسیله ی آمار توصیفی و ضریب همبستگی

] [ DOI: 10.20286/hrj-010206

با توجه به اینکه ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی در برخی از زمینهها به شرایط و
امکانات بیمارستان ازجمله تعداد پزشکان و نوع تخصص و مهارت
آنها ،تعداد تخت مراقبت ویژه و تجهیزات تشخیصی بستگی دارد
و در نقاط مختلف کشور یکسان نبوده و بیمارانی وجود دارند که
برای انجام اقدامات درمانی باید به استانهای دیگر انتقال داده
شوند ،لذا ازآنجاکه استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مراکز
درمانی محدود میباشد و از نیروهای متخصص در زمینههای
مختلف برخوردار نیست ،در بسیاری از موارد بیماران به مراکز
درمانی در سایر شهرها ازجمله شیراز ،اهواز ،تهران ،اصفهان ،اعزام
میشوند که خود با پذیرفتن خطرات احتمالی برای بیمار و بیماری
او و نیز خطرات جادهای انتقال با آمبوالنس و صرف هزینه ی
بسیار همراه است .این مطالعه باهدف تعیین مهمترین اندیکاسیون
های اعزام ،فراوانی اعزام به سایر مراکز درمانی ،بررسی تأثیر تعداد
پزشک و تعداد تخت مراقبت ویژهبر میزان اعزام بیماران در
یکروند پنجساله از سال  2311تا سال  2365صورت گرفته است.

1391

1390

1388 1389
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پیرسون ارتباط بین متغیرها سنجیده شدند و موردبررسی قرار
گرفتند.

یافتهها
یافتههای پژوهش نشان داد از مجموع 5935بیمار اعزامشده
 3166بیمار ( )%6/9مرد و  2232بیمار ( )%33/2زن بودند522 .
بیمار ( )%6/3سن کمتر از  2سال 901 ،بیمار ( )%25/9سن  2تا
 21سال 332 ،بیمار ( )%0/2سن  21تا  51سال 2552 ،بیمار
( )%50/6سن 51تا  52سال 110،بیمار ( )%26/2سن  52تا 91
سال و  )%55/3( 2135بیمار سن  91سال به باال داشتند.
 915بیمار ( )%25/0از بیمارستان شهید بهشتی 226 ،بیمار
( )%22/5از بیمارستان امام سجاد (ع)2655،بیمار ( )%52/2از

جدول  .5توزیع بیماران اعزام از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان ک و ب در بیمارستانهای پذیرش دهنده
بیمارستان اعزام کننده

2
5
3
5
2
9
0
1
6

شیراز
یاسوج
اهواز
گناوه
گچساران
بهبهان
دهدشت
اصفهان
تهران
جمع کل اعزام از بیمارستانهای
استان ک و ب

شهید رجائی

امام
سجاد(ع)

شهید بهشتی

خمینی (ره)

955
52
-

265
929
231
55
5
236
2
3
2222

996
012
225
25
359
39
-

515
31
2
5

6
9

2655

226

915

5390
2352
320
39
5
512
39
26
22

%22/10
%51/21
%0/0
%/090
%/115
%21/59
%/090
%/52
%/530

259بیمار ( )%5/02که  11مورد توسط متخصص و  5مورد توسط
پزشک عمومی اعزامشدهاند ،و بیشترین فراوانی اعزام مربوط به
سال2362با اعزام  53بیمار میباشد .بخش نوزادان با 255بیمار
( )%3/19که بیشترین فراوانی اعزام مربوط به سال2316با اعزام
 32بیمار میباشد ،بخش جراحی با 555بیمار ( )%6/23که همهی
آنها توسط پزشک متخصص اعزامشدهاند ،و بیشترین فراوانی
اعزام مربوط به سال2362با اعزام231بیمار میباشد .بخشICU
با 506بیمار ( )%21/33که همه توسط پزشکان متخصص
اعزامشدهاند ،و بیشترین فراوانی اعزام مربوط به سال2362با
اعزام255بیمار میباشد .بخش  CCUبا 302بیمار ( )%1,16که
همه توسط پزشکان متخصص اعزامشدهاند ،و بیشترین فراوانی
اعزام مربوط به سال2362با اعزام65بیمار میباشد .بخش
 NICUبا260بیمار ( )%5,52که همه توسط متخصص
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همچنین طبق یافتههای مطالعه از کل اعزامها تعداد 3399
بیمار ( ) %02/0به مراکز درمانی خارج استانی و تعداد 2591بیمار
( ) %51/3به مراکز بیمارستانی داخل استان منتقلشدند (جدول
شماره  .)5طبق اطالعات جدول ،بیشترین مقصد درخواست اعزام
مربوط به بیمارستانهای شیراز تعداد  5266بیمار ( 29/2درصد)
بوده است (جدول شماره .)5
نتایج مربوط به فروانی بخشهای اعزام کننده ی بیماران
به سایر بیمارستانها بر اساس نوع بخش نشان داد ،که بخش
اتفاقات و اورژانس با  013بیمار ( )%22/20که  953مورد توسط
پزشک متخصص و  11مورد توسط پزشک عمومی اعزام شدند و
بخش نروسنجری با  252بیمار ( )%22که همه توسط پزشکان
متخصص اعزام شدند و بیشترین فراوانی آن مربوط به
سال2362با اعزام  202بیمار میباشد .بخش جراحی زنان با

کل

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1394.1.2.1.7

ردیف

بیمارستان پذیرش دهنده

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان امام

جمع

درصد
فراوانی
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بیمارستان شهید رجائی 2222،بیمار( )%35/9از بیمارستان امام
خمینی(ره) در طی پنج سال اعزامشدهاند( .نمودار شماره )2
که از این تعداد  5266بیمار ( )%29/2به بیمارستانهای
نمازی ،کوثر و زینبیه ،اردیبهشت و مادر و کودک شهر شیراز،
 2551بیمار ( )%59/2به بیمارستان شهید بهشتی و امام سجاد
(ع) شهر یاسوج  501 ،بیمار( )%9به بیمارستانهای طالقانی ،امام
خمینی (ره) ،گلستان ،و ابنسینا شهر اهواز253 ،بیمار( )%5/0به
بیمارستان شهر گناوه 51،بیمار ( )%6به بیمارستان شهید رجائی
گچساران )%2( 52 ،به بیمارستان شهر بهبهان 322 ،بیمار ()%9/0
به بیمارستانهای شهر اصفهان و  16بیمار ( )%2/6به
بیمارستانهای شهر تهران اعزام شدهاند (جدول .)5
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بیمار( )%2که اعزام همه توسط متخصص صورت گرفته و
بیشترین فراوانی اعزام مربوط به سال2362با اعزام 05بیمار
میباشد و بخش داخلی با  095اعزام ،بیشترین فراوانی بخشهای
اعزام کننده بیمار را به خود اختصاص دادهاند (جدول شماره )6

اعزامشدهاند و بیشترین فراوانی اعزام مربوط به سال2362با
اعزام 95بیمار میباشد .بخش داخلی با  095بیمار که اعزام آنها
توسط متخصص بوده ( ،)%29و بیشترین فراوانی اعزام مربوط به
سال2362با اعزام526بیمار میباشد .بخش اطفال با 526

جدول -3آمار اعزام بیماران از بخشهای مختلف و علت اعزام بیمارستانهای دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره زمانی پنج سال
3

6

5

بیماران

مراقبت ویژه

255

013

5935

اعزامشده بخش اتفاقات و اورژانس

بخش اعزامشدهPICU

502

اعزامشده بخش نروسنجری

260

561

302

21

بخش اعزامشدهICU

اعزامشده بخش اطفال

252

بخش اعزامشدهNICU

بخش اعزامشدهCCU

بیماران اعزامشده بخش زنان و زایمان

225

255

555

095

303

5935

5223

2251

2215

522

5935

259

اعزامشده بخش ارتوپدی

بیماران اعزامشده به ICU

526

اعزامشده بخش نوزادان

اعزامشده بخش گروه جراحی

اعزامشده بخش گروه داخلی

اعزامشده بخش سایر بخشهای بستری

مجموع بیماران اعزامشده از بخشهای بستری

اعزام به علت فقدان متخصص

اعزام به علت نبودن تختهای مراقبت ویژه

اعزام به علت فقدان تجهیزات پزشکی

اعزام به علت سایر موارد. . . .

مجموع تعداد بیماران اعزامشده

بیماران اعزامشده به NICU,PICU

306

2552

352

رفتن بیمار به کما و اغماء

252

بیماران اعزامشده به CCU

جمع بیماران اعزامشده به بخشهای ویژه

تعداد موارد جراحیشده در اتاق عمل از بیماران اعزامی
523

325

۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

1388
1389
1390
1391

PICU

NICU

PCCU

CCU

ICU

PICU

NICU

PCCU

CCU

ICU

PICU

NICU

PCCU

CCU

ICU

PICU

NICU

PCCU
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نمودار  -5توزیع فراوانی تختهای مراقبت ویژه

CCU

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان شهید رجائی

بیمارستان شهید بهشتی

ICU

1392

کاهش سطح هوشیاری یا کمبود اکسیژن تنفسی

 5تخت  PCCUدر سال  2361به تعداد تختهای مراقبت ویژه
خود افزود ،و تا سال  2365هیچ افزایش دیگری رخ نداده است.
بیمارستان امام خمینی(ره) نیز در سال  2361یکتخت  ICUبه
تعداد تختهای مراقبت ویژه خود افزوده و تاکنون نیز هیچ
افزایشی صورت نگرفته است( .نمودار شماره .)5

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1394.1.2.1.7

تختهای مراقبت ویژه ی بیمارستانهای دانشگاهی در طی
پنج سال در بیمارستان شهید بهشتی افزایش نداشته است اما
بیمارستان امام سجاد (ع) در سال  2361تعداد  9تخت NICU
و  5تخت  PCCUبه تختهای مراقبت ویژه افزود .بیمارستان
شهید رجائی نیز عالوه بر  5تخت  ICUو  2تخت  CCUتعداد

565

مجموع بیماران اعزامی از بخشهای مختلف

بخشهای

بیماران به
سایر مراکز

موارد تصادفات و حوادث جادهای

بیماران اعزامی به دلیل گرفتن MRI

بیماران اعزامشده

8

165

بیماران اعزامی برای انجام CTSCAN

تعداد بیماران اعزامشده به تفکیک از بخشهای بستری

اعزامشده به

7

حین اعزام

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07
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11۰
12۰
1۰۰

8۰

بیمارستان امام سجاد(ع)

6۰

بیمارستان امام خمینی(ره)

1۰

عمومی

متخصص

عمومی

متخصص

متخصص

عمومی

متخصص

سال2365

سال 2362سال 2361سال2316

عمومی

بیمارستان شهید بهشتی

۰

متخصص

بیمارستان شهید رجائی

2۰

سال 2311

جدول  .5ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تعداد تخت مراقبت ویژه ،میزان اعزام ،تعداد پزشک
متغیرها

میزان اعزام
تعداد پزشک

P-Value
ضریب همبستگی
P-Value
ضریب همبستگی
P-Value

2

-1/152
1/620
2

تعداد پزشک
**

1/910
1/112
**-1/055
1/112
2

.
-1/152
1/620
.
**
-1/055
**1/910
1/112
1/112
.
** همبستگی در سطح  1/12معنادار است (2-tailed).
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ضریب همبستگی
اسپیرمن

تعداد تخت مراقبت
ویژه

ضریب همبستگی

تعداد تخت

میزان اعزام

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1394.1.2.1.7

اعزززامهززا نی زز بززه دالی زل مختلززف اعززم از-2:کمبززود یززا
عززدم وجززود متخصززص در برخززی از زمینززههززای پزشززکی
ازجملززه جززراح قلززب و عززروق ( ،)%31/1کمبززود جززراح مغززز و
اعصززاب ( ،)%51/5کمبززود جززراح ترمیمززی( )%22/0و کمبززود
سززایر تخصززصهززا ازجملززه جززراح تززوراکس ،عفززونی ،خززون و
غیره ( )%20/3میباشد و تعزداد کزل اعزامزی بزه دلیزل کمبزود
یا عزدم وجزود پزشزک تعزداد ) %56 .33 (5223مزیباشزد -5
اعزززام بززه علززت کمبززود تخززتهززای بیمارسززتانی بززهویززژه
تختهزای مراقبزت ویزژه تعزداد  2251بیمزار ( )%55/352بزه
علت کمبود تختهای مراقبزت ویزژه اعززامشزدهانزد  -3اعززام
بززه علززت فقززدان تجهیزززات پزش زکی تشخیصززی و درمززانی در
طززی پززنج سززال 2215 ،بیمززار (  )%53/01از کززل اعزززامهززای
بین بیمارستانی را تشزکیل مزیدهزد -5اعززام بزه دلیزل سزایر
مززوارد ازجملززه درخواسززت شخصززی بیمززار تعززداد  522بیمززار
معزززادل %2/529از کزززل اعززززامهزززای بزززین بیمارسزززتانی را
تشکیل میدهد(جدول شماره .)3
بر ا ساس نتایج آزمون ضریب همب ستگی ا سپیرمن ،بین
میزان اعزام بیماران و تعداد تخت مراقبت ویژه همبستگی آماری
معنیداری وجود نداشزززت درحالیکه بین میزان اعزام بیماران و
تعداد پزشک متخصص و عمومی همبستگی منفی و معنیداری

وجود دا شت ( )P.Value = /112 ،r = -1/055همچنین بین
تعداد پزشزززک و تعداد تخت مراقبت ویژه همبسزززتگی مثبت و
معنی داری وجود داشزززت(.))P.Value =1/112 ،r = 1/910
بهگونهای که هر چه تعداد پزشززکان در تخصززصهای مختلف و
بهتنا سب نیاز با تجهیزات و امکانات موردنیاز افزایش یابند تعداد
اعزام بی ماران نیز کمتر خوا هد شززززد .از طرفی طبق ارت باط
همب ستگی بین تخت مراقبت ویژه و تعداد پز شک ،هر چه تعداد
پزشززک زیادتر شززود بهتناسززب آن نیز تعداد تخت مراقبت ویژه
متناسزززب با آن پزشزززک نیز زیادتر خواهد شزززد چراکه الزمه
اخت صاص دادن نیروی متخ صص پز شک به مراکز بیمار ستانی
باید بر ا ساس ظرفیت امکانات و تجهیزات بیمار ستانی میبا شد
وگرنه سززرمایه عظیم نیروی انسززانی به هدر خواهد رفت .نتایج
ضززریب همبسززتگی اسززپیرمن بیانگر این اسززت که بین "میزان
اعزام" و "تعداد پزشزززک" بیشزززترین همبسزززتگی و در جهت
معکوس ،و بین "تعداد پزشک" و "تخت مراقبت ویژه" کمترین
همب ستگی و در جهت مثبت وجود دا شت و تنها همب ستگی بین
میزان اعزام و تعداد ت خت مراقبت ویژه معنی دار نبوده اسزززت.
(جدول شماره )5
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بر اساس یافتههای پژوهش ،طی مدت پنج سال 5935
مورد اعزام از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان
کهگیلویه و بویراحمد درخواست شد که به علت کمبود یا عدم
وجود پزشک متخصص بهویژه در تخصص جراحی عروق و
جراحی توراکس و یا عدم وجود متخصص جراحی مغز و اعصاب
در شهرستان دهدشت و گچساران ،تمام بیمارانی که نیاز به
جراحی مغز و اعصاب داشتند میبایست اعزام میشدند که این
خود باعث تحمیل شدن هزینههای سنگین و عوارض بیشتر
میشد .دالیل دیگری نیز ازجمله در دسترس نبودن تجهیزات
تخصصی و فوق تخصصی درمانی و تشخیصی موردنیاز و نبود
تخت خالی بهویژه  ICUو  CCUباعث افزایش میزان
اعزامشدهاند .در مطالعه حاضر میزان اعزام بیماران به سایر مراکز
بیمارستانی داخل یا خارج از استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین
همبستگی را با تعداد پزشکان عمومی و متخصص در زمینههای
مختلف را داشت بهگونهای که با افزایش تعداد پزشک در
تخصصهایی که بیشترین اعزام در اثر کمبود آنها صورت
میگیرد و با فراهم آوردن امکانات درمانی متناسب باکار پزشک
از میزان اعزام بیماران به سایر مراکز بیمارستانی بهمراتب کاسته
خواهد شد .نتایج مطالعه گودرزی( )55محمدی ( )51دواک ()59
شیخ ( )50پاپ سون ( )56باقری( )51نیز بیانگر این است که
بیشترین علت اعزام مربوط به کمبود متخصص و فوق تخصص
سرویسهای تشخیص و پروسیجرهای درمانی یکی از عوامل
مهم محسوب گردید و نتایج این مطالعات با یافتههای پژوهش
ما مطابقت دارد .همبستگی بین میزان اعزام و تعداد تخت مراقبت
ویژه از سطح آماری معنیداری برخوردار نمیباشد بهگونهای که
نمیتوان گفت در صورت افزایش تعداد تخت مراقبت ویژه از
میزان اعزام بهطور چشمگیری کاسته خواهد شد زیرا افزایش
تعداد تخت بهتبع آن نیاز به نیروی انسانی ،بهداشتی و درمانی،
فضای فیزیکی استاندارد و کنترل عفونت به دلیل افزایش تعداد
بیماران خارج از ظرفیت هر اتاق بستری را در پی خواهد داشت و
تا همهی اینها یکجا کنترل و نظارت نشود اوالً نمیتوان تعداد
تخت را افزایش داد ،ثانیاً اگر تعداد تخت را نیز افزایش دهیم در
کوتاهمدت به علت افزایش عفونت بیمارستانی و پایین آمدن
کیفیت خدمات نهتنها از میزان اعزام کاسته نخواهد شد بلکه
افزایش نیز خواهد یافت .بهطوریکه نتایج مطالعه گودرزی و
همکارانش کمترین علت اعزام بیماران را مربوط به کمبود تخت
دانستند که این با یافتههای پژوهش ما مطابقت دارد ( .)55نتایج
مطالعه حاضر همچنین نشان میدهد که بین تعداد پزشکان در
تخصصهای مختلف و تخت مراقبت ویژه همبستگی معنیداری

است که این بیانگر این است که الزمه استخدام و بهکارگیری هر
پزشکی در هر تخصصی در وهله ی اول نیازمند این است که
تخت بستری متناسب با تخصص آن پزشک فراهم و بهتبع آن
امکانات درمانی و تشخیصی نیز مهیا گردد .لذا هر چه تعداد
پزشکان کمتر باشند تعداد تخت و سایر امکانات بیمارستانی دیگر
نیز کمتر خواهند بود که این خود باعث افزایش میزان اعزام
بیماران نیز خواهد شد .مطالعه الند و همکارانش که علت اعزام
بیمارانی که با الکل مسموم شدهاند را عدم وجود پزشکانی با
تخصص در زمینه مسمومیت دانست ،با یافتههای پژوهش ما
مطابقت دارد ( .)52لذا با توجه به اینکه بیشترین تعداد اعزام
مربوط به عدم وجود بخش جراحی عروق و عدم وجود پزشکان
متخصص در زمینه مربوطه میباشد پیشنهاد میشود در احداث
این بخش و بکار گیری پزشکان متخصص و فوق تخصص
جراحی عروق در استان ،چراکه میزان اعزام بیماران به سایر مراکز
را بهطور قابلمالحظهای کاهش میدهد که عالوه بر صرفهجویی
در زمان و هزینهها ،تا حدود زیادی بر رضایت اربابرجوع
تأثیرگذار خواهد بود .با توجه به اینکه درخواست اعزام و انتقال
بین بیمارستانی نیازمند ارسال شرححال به ستاد هدایت و اعزام
بیماران جهت اخذ پذیرش میباشد ،بهطور اجتنابناپذیری باعث
تأخیر در ارائه خدمات و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای
بیمار میشود .این امر نهتنها زمان اقامت در بیمارستان را با ایجاد
مداخله بر روند بیماری تحت تأثیر قرار میدهد بلکه حیات بیماران
رادرمعرض خطر قرار میدهد .همچنین اعزام بیماران،هزینههای
زیادی اعم از هزینههای انتقال بیمار و هزینه اقامت بیمار و
همراهان در سایر مراکز درمانی و هزینههای هماهنگی جهت اخذ
پذیرش از سایر مراکز را در بر خواهد داشت .عالوه بر این نتایج
مطالعه حاضر مبنی بر آمار باالی اعزام بیماران و علل آن نشان
میدهد که با افزایش یک متغیر و ثابت ماندن متغیرهای دیگر
نهتنها تعداد اعزام کم نشده بلکه در مواردی بیشتر نیز شده است
بهطور مثال با افزایش تعداد پزشک در تخصصها و گرایشهای
مختلف و ثابت ماندن تعداد تخت مراقبت ویژه و تجهیزات
تشخیصی درمانی ،که این نشاندهنده آن است که یک متغیر
بهتنهایی نمیتواند بر کاهش اعزام به خارج از استان تأثیرگذار
باشد بلکه برنامهریزی صحیح در زمینه تأمین نیروهای متخصص
و متناسب ساختن تعداد تختها و تجهیزات بیمارستانی با نیاز
یک منطقه ،فرهنگسازی برای تغییر نگرش بیماران،افزایش
فضای فیزیکی و بهسازی محیط مراکز درمانی در روحیه بیماران
تأثیرگذار بوده و ذهنیت منفی بیمار را نسبت به ناتوانی مراکز
درمانی استان در زمینه ارائه خدمات باکیفیت را کاهش داده وهم
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میتواند به حفظ بقاء بیماران کمک نماید و نیز از اتالف نیروهای
انسانی و اقتصادی سازمانها جلوگیری به عمل آورد.
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ازآنجاکه بیشترین میزان اعزامهای صورت گرفته بیماران از
مراکز درمانی موردمطالعه عدم حضور و یا کمبود پزشکان
متخصص ،کمبود امکانات تشخیصی درمانی ،کمبود فضای
فیزیکی جهت گسترش بیمارستان ،درخواست بیماران و یا
همراهان آنها به دلیل ظاهر نامناسب و قدیمی بودن بافت
ساختمانی بیمارستان که خود زمینههای ایجاد عفونت و سایر
مشکالت در بیمارستان را فراهم میکند و نیز کمبود تختهای
بیمارستانی به نسبت مراجعهکنندگان بوده است و همچنین درک
و فرهنگ نادرست از ظرفیتهای موجود در استان باعث افزایش
اعزام بیماران به خارج از استان شده است ،لذا با توجه با مشکالت
بیانشده راهکارهای زیر جهت کاهش میزان اعزام بیماران به
خارج از استان ارائه میشود.
 حداقل تجهیزات و امکانات تشخیصی و درمانی و پزشکیمورد انتظار در هر تخصص در مراکز درمانی واجد سطحبندی آن
تأمین گردد.
 جهت جلوگیری از تجمع پزشکان در کالنشهرها برایکسب درآمد بیشتر ،در نقاط محروم ضرایب محرومیت در
تعرفههای خدمات پزشکی به نحوی تعیین و اعمال گردد که
سهم پزشک از خدمات بستری و اعمال جراحی ارائهشده و

ویزیت در نقاط کمتر توسعهیافته تفاوت محسوسی با شهرهای
بزرگ و برخوردار داشته باشد.
 امکانات و تجهیزات درمانی یکی از عوامل مهم در جذبپزشکان است لذا باید در مناطق محروم بیمارستانهای جدید
مجهز به تجهیزات فوق تخصصی ایجاد کرد البته باید کارایی و
اثربخشی آن با توجه به هزینههای باالی نیروی انسانی و
تجهیزات درمانی در نظر گرفته شود.
 اختصاص امکانات و تجهیزات بیشتر از سوی دولت بهکاهش موارد اعزام و بهبود مراقبت از بیماران و کاهش هزینهها
خواهد انجامید.
ازآنجاکه مطالعه حاضر با استفاده از دادههای قبلی ثبتشده
در پرونده بایگانی بیمارستانهای دانشگاه صورت گرفته است،
توصیه میشود مطالعه دیگری با طول مدت بیشتر و در سطح
وسیعتر مثالً در سطح کلیه استانهای محروم صورت گیرد.
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