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Abstract
Background and Objectives: Having clear picture about how information is used in hospitals can
be effective in stabilization or correction of information flow cycle, decision making, planning and
supervision of hospitals. This study tried to evaluate the use of information in hospitals.
Material and Methods: This study was conducted in all hospitals in Tabriz (20 hospitals) using
qualitative method. Participants (40 participants) included hospital managers and senior experts
appointed by managers. Data were collected through semi-structured interview with participants by
using an interview guideline about how hospitals use services information, information about beds,
medicines, medical errors, information about customers and financial data. Thematic analysis was
used for analyzing data.
Results: Overall, 12 main indicators about use of information were extracted. Coordination, quality
management, human resources management and education were the most frequent outcomes of
using information in hospitals. Convening meeting and managing personnel were the most frequent
action that authorities had taken in reaction to received information.
Conclusion: Huge amount of information is produced and distributed among authorities in
hospitals every day. Results indicate that the use of information is limited and in most cases results
in convening meeting or coordination. Part of information, despite collection, is not reported to
anyone. It can be concluded that information production and distribution cycle in hospitals needs
revision.
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چکیده

زمینه و اهداف :وجود تصویری شفاف از نحوه استفاده از اطلاعات در بیمارستانها میتواند در تثبیت یا اصلاح چرخه گردش اطلاعات ،تصمیم
گیری ،برنامهریزی و نظارت بر بیمارستانها موثر باشد .مطالعه حاضر سعی نموده است استفاده از اطلاعات بیمارستانی را مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روشها :این مطالعه به روش کیفی در کلیه بیمارستانهای شهر تبریز ( 02بیمارستان) انجام شد .جامعه پژوهش را  02نفر از مدیران
بیمارستانها و کارشناسان مسئول که از سوی مدیران تعیین شده بودند ،تشکیل میداد .دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با این افراد با استفاده
از راهنمای مصاحبه در خصوص استفاده از اطلاعات خدمات بیمارستانی ،اطلاعات تختها ،اطلاعات دارویی ،اطلاعات خطاهای پزشکی ،اطلاعات
مراجعین و گزارشات مالی ،جمع آوری شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل محتوایی استفاده شد.
يافتهها :در مجموع  20درونمایه اصلی در خصوص استفاده از اطلاعات بیمارستانی استخراج گردید .هماهنگی ،مدیریت کیفیت ،مدیریت نیروی
انسانی و آموزش بیشترین پیآمد استفاده از اطلاعات در بیمارستانها را تشکیل میدادند .تشکیل جلسه و مدیریت کارکنان پرتکرارترین اقدام
مسئولین در واکنش به اطلاعات دریافتی بودند.
نتیجهگیري :روزانه حجم انبوهی از اطلاعات در بیمارستانها تولید و در بین مسئولان توزیع میشوند .نتایج نشان میدهد که کاربرد اطلاعات در
بیمارستانها محدود بوده و در بیشتر موارد به تشکیل جلسه یا هماهنگی منجر میگردد .بخشی از اطلاعات با وجود جمعآوری به هیچ فردی
گزارش نمیشود .از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که چرخه تولید و توزیع اطلاعات در بیمارستانها نیازمند بازنگری است.
کلیدواژهها :اطلاعات بیمارستانی ،نظامهای اطلاعات بیمارستانی ،استفاده از اطلاعات ،چرخه اطلاعات
نحوه استناد به اين مقاله :پوراصغر ف ،عبداللهی ل .استفاده از اطلاعات در بیمارستانها :مطالعه کیفی .تصویر سلامت 2318؛ .73-20 :)2(22

 .1مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیتهای حوادث ترافیکی و گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز )(Email: pourasgharf@tbzmed.ac.ir
 .2گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصوير سلامت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

امررروزه اطلاعررات نیرروی حیراتی ارائرره مراقبررت بهداشررتی و
درمررانی اسررت .اطلاعررات در نظررام سررلامت برررای برنامررهری رزی
استراتژیک ،تنظیم اولویتهرا ،تضرمین و بهبرود کیفیرت خردمات
بهداشررتی ،مرردیریت منررابع انسررانی ،ارزش ریابی برنامررههررا ،انجررام
تحقیقات و سیاستگذاریها مورد نیاز هستند .استفاده صرحی از
اطلاعات راهی مطمئن برای دسرتیابی بره اهردافی چرون کرارآیی،
اثربخشی ،بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعین به شرمار
میرود ( .)2از یک سو کرادر درمرانی بره اطلاعرات جهرت ارائره
مناسب خدمات برالینی نیازمنرد اسرت و از سروی دیگرر مردیران
بیمارستانها برای تصرمیمگیرری دربرارهی اهرداف ،سیاسرتهرا،
برنامهریزی ،ارتقای کیفیت خدمات ،نظارت بر فعالیتها و انطبرا
آنها با اهداف سازمانی نیازمند اطلاعات بره موقرع و صرحی مری-
باشند( .)3،0روزانه دادههرای متعرددی در بیمارسرتانهرا تولیرد و
ذخیره میشوند .حاصل ایرن دادههرا اطلاعراتی اسرت کره از نظرر
اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند .برای مثال درصد اشرغال تخرت
از جمله اولویتدارترین نیازهای اطلاعاتی از دیردگاه مردیران بره
حساب میآیند.
بیمارستانها در طول زمان برای رسیدن بره اطلاعرات ،شریوه-
های متفاوتی را بررای ثبرت و جمرعآوری ایجراد نمرودهانرد (.)0
مطالعات قبلی نشان مریدهرد پراکنردگی شریوههرای جمرعآوری
اطلاعات میتواند به ناهماهنگی در ارائهی اطلاعات جهرت اتخراذ
تصمیمات منجر شده و قدرت برنامه ریزی صحی و دقیرق را از
برنامهریزان سلب نماید .شایان ذکر است نبرود شرفافیت در لرزوم
جمع آوری دادهها خود منجر به انباشت حجم زیادی از اطلاعرات
بدون استفاده در بیمارستانها میشود ( .)5از سوی دیگر موضروع
استفاده از اطلاعات در تصمیم گیریها کمترین میزان توجره را در
نظام اطلاعات سلامت به خود اختصراص داده اسرت ( .)2صررف
نظر از شیوه جمعآوری اطلاعات که ممکن است بره روش دسرتی
یا الکترونیک باشند ،این اطلاعات بین افراد مختلفری توزیرع مری-
گردند که خود بر پیچیدگی چرخه اطلاعات بیمارستانی میافزایرد
(.)7
در سالهای اخیر راه اندازی و استفاده از سامانههای اطلاعرات
بیمارستانی بطور چشمگیری افزایش یافته است بطوریکه نبرود آن
بعنوان چالش و مرانعی در مسریر اعتباربخشری بیمارسرتان بشرمار
مرریرود ( .)8مشررخش شررده اسررت کرره سررامانههررای اطلاعررات
بیمارسرتانی مریتواننرد فرآینرد مردیریت اطلاعرات را کره شرامل
بازخوانی ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل و یا جستجوی انتخابی اطلاعات
است را تسهیل نمایند ( .)1اغلب سامانههای اطلاعات بیمارسرتانی
توانایی محاسبه روزانره درصرد اشرغال تخرت ،آمرار بخرشهرای
مختلف بیمارستان و محاسبه هزینهی خردمات ارائره شرده را دارا
میباشند ( .)22طراحان چرخه اطلاعات بیمارستانی برر ایرن براور
بودهاند که این اطلاعات حاوی دادههرای لرازم بررای اداره کارآمرد
بیمارستانها میباشند .با این وجود ،بررسی قبلری نشران مریدهرد
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اگرچه این اطلاعات حراوی دادههرای ارزشرمند مریباشرند ولری
بیمارستانها همواره توانایی استفاده کامل از این دارایری گرانبهرا را
ندارند (.)22
لازم به ذکر است راهاندازی سامانههرای الکترونیرک اطلاعرات
بیمارستانی اگرچه با هدف بهبود اطلاعات صورت مریگیررد ولری
بر هزینه جمعآوری دادهها میافزاید ،چررا کره راهانردازی اولیره و
نگهداری چنین سامانههایی نیازمند منابع مرالی بیشرتری اسرت .از
سوی دیگر پراکندگی اطلاعات ثبت شرده در چنرین سرامانههرایی
ضرمن ایجراد ناهمراهنگی در ارایرهی اطلاعرات جهرت اتخراذ
تصمیمات ،قدرت برنامهریزی صحی و دقیرق را از برنامرهریرزان
کلان نظام بهداشتی سلب میکند ،چرا که تصرمیم گیرری برر پایره
اطلاعات استوار است و عدم اسرتفاده از دادههرا مرانع از تصرمیم-
گیری بهینه است (.)23،20
اکنون که نظامهای اطلاعات بیمارستانی بره نظرر تثبیرت شرده
میرسند ،انتظار میرود این اطلاعات تاثیراتی در فرآینرد مردیریت
بیمارستانی داشته باشند .پژوهشها در کشرورهای مختلرف حرول
بکارگیری اطلاعرات حاصرل از نظرامهرای اطلاعرات بیمارسرتانی
صورت گرفته است .نتایج برخی از پرژوهشهرا نشران دهنرده آن
است که برا راه انردازی سرامانههرای اطلاعرات بیمارسرتانی کرادر
درمانی و مدیران تأثیرات مثبت اطلاعات را در فرآینردهای کراری
احساس کردهاند و یا اسرتفاده صرحی از سرامانههرای اطلاعرات
بیمارستانی به کاهش قابرل توجره خطاهرای پزشرکی و عروار
دارویی منجر شرده اسرت ( .)25،20فراکتور مهرم دیگرری کره در
اطلاعات بیمارستانی نقش بازی میکند ،کیفیرت اطلاعرات اسرت.
ثبت دادهها در بیمارستان توسط افراد متنروعی صرورت مریگیررد.
اگرچه کاربران ممکن است به اطلاعات ثبت شده توسرط دیگرران
شکاک باشند ولی این شک مرانع از اسرتفاده آنهرا نشرده اسرت و
کاربران همچنان به استفاده از اطلاعرات بره عنروان منبرع براارزش
ادامه میدهند ( .)22البته یادآوری ایرن نکتره ضرروری اسرت کره
دادههررای نادرسررت یررا اسررتفاده نامناسررب از اطلاعررات ،میتوانررد
تأثیرات ناخواستهای روی بیماران داشته باشد (.)27
در ایررران مطالعررات متعررددی پیرامررون موضرروع اطلاعررات
بیمارستانی صورت گرفته است ولی این مطالعات بره حروزههرای
خاصی محدود بودهاند .بخش عمده این مطالعات به بررسی تراثیر
نظامهای اطلاعرات بیمارسرتانی روی کیفیرت خردمات (،)03-28
کامل برودن اطلاعرات در سرامانه اطلاعرات بیمارسرتانی(،)02-00
نگرش و رضایت کارکنان و بیماران از استفاده از سامانه اطلاعرات
بیمارستانی ( ،)32-07چالشهای فراروی راه اندازی و اسرتفاده از
سامانه اطلاعات بیمارستانی ( )30-30و تراثیر سرامانه روی حرریم
شخصی بیماران اختصاص یافتهاند (.)35
در زمان انجام پژوهش حاضر ،مطالعهای در ایران انجام نشرده
بود که نشان دهد اطلاعات در بیمارستانها چگونره مرورد اسرتفاده
قرار میگیرند .برای نویسندگان این مقاله سوالات متعددی مطررح

پوراصغر و همکار

بود :اطلاعات حاصل از دادههرا در بیمارسرتانهرا بره چره کسرانی
گزارش میشوند؟ این اطلاعات چگونه مرورد اسرتفاده قررار مری-
گیرند؟ تراثیر ایرن اطلاعرات در کردام بخرش از فرآینرد مردیریت
بیمارستان نمود بیشتری پیدا میکند؟ آیا همره دادههرا و اطلاعرات
حاصل از دادهها مورد استفاده قرار میگیرند؟ آیرا چرخره تولیرد و
توزیع اطلاعات در بیمارستان کارآمد میباشد؟
مطالعه حاضر با هدف پاسخ به برخی از این سوالات و نشران
دادن نحرروه اسررتفاده از اطلاعررات در بیمارسررتانهررای شررهر تبریررز
طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها

پژوهش حاضر از نروع مطالعرات کیفری پدی دارشناسری
می باشد .از آنجاییکه مطالعه حاضر بدنبال چگونگی استفاده
از اطلاعات در محیط بیمارستانی بروده اسرت لرذا رویکررد
کیفی قابلیت اسرتخراج عمقری بیرنش اسرتفاده کننردگان از
اطلاعات را فراهم مریسرازد ( .)32محریط پرژوهش ،کلیره
بیمارستان های فعال شهر تبریز بوده و جامعه پژوهش کلیره
مدیران و کارشناسان مسئول بیمارستان هرا را تشرکیل مری-
دادند .ایرن مطالعره در سرال  2310انجرام شرد .بره منظرور
مشاهده تفاوت های احتمالی ناشی از نوع بیمارسرتان ،نروع
تخصش و نوع مالکیت بیمارستان در استفاده از اطلاعرات،
همه  02بیمارسرتان موجرود در تبریرز مرورد مطالعره قررار
گرفتند (تمام شماری) .مالکیت بیمارستانهای مورد مطالعه،
دولتی یا دانشگاهی ( 1بیمارستان) ،خصوصی یا خیریره (7
بیمارسرتان) ،نظررامی ( 0بیمارسررتان) و تررامین اجتمرراعی (0
بیمارستان) بودند.
در گررام اول برررای تعیررین اینکرره چرره دادههررایی در
بیمارستان ها بره صرورت روزانره جمرع آوری مریشروند و
اطلاعات حاصل از این داده ها به چه کسانی در بیمارستان-
ها گزارش میشوند ،پرسشنامه ای متشکل از  33شاخش در
خصوص تولید و گزارش اطلاعات بیمارستانی طراحی شد.
شاخش های ایرن پرسشرنامه از بررسری مترون و همچنرین
چکلیست های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشرکی
برای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها استخراج شدند.
تایید روایی پرسشنامه ،از طریق روش دلفی صورت گرفت.
برای این منظور شاخش ها توسط  20نفرر از اعضرای پانرل
خبرگان ،از دو جنبه اهمیت و قابلیت اجرایی با درجه بندی
 1-2مورد سنجش قرار گرفتند ،که امتیاز  3-2موجب حذف
شاخش ،امتیراز  2-0موجرب بررسری مجردد و ارسرال بره
مرحلرره دوم دلفرری و نمرررهی  1-7باعررپ پررذیرش نهررایی
شاخش میشد.
همهی شاخش ها در دور اول دلفری امتیراز لرازم بررای
پذیرش نهایی را کسب نمودند .برای جمع بنردی امتیرازات،
میانه نمره ی نظرات افراد برای هر شاخش و سپس میانگین

نمرات میانه محاسبه شدند .در نهایت نمرره میرانگین بررای
جنبه اهمیت  7/83و برای جنبه قابلیرت اجرایری  7/23از 1
بدست آمرد .پرسشرنامه قبرل از آغراز مطالعره ،در یکری از
بیمارستان ها به صورت پایلوت بکار گرفته شد تا مشکلات
احتمالی در زمینه جمع آوری داده هرا رفرع گرردد .سروالات
پرسشنامه در خصروص اطلاعرات خردمات ارائره شرده در
بیمارستان ،داده های مربوط به وضعیت تختهرا ،دادههرای
مربرروط برره وضررعیت داروهررا ،اطلاعررات در مررورد تعررداد
مراجعین و بستری شدگان در بیمارستان ،اطلاعات خطاهای
پزشکی و گزارشات مشکلات در بیمارستان بودند.
پرسشنامه به همراه نامهی جدول زمانبندی حضرور در
بیمارستان و تشکیل جلسه توجیهی از طریق معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تمرام بیمارسرتانهرا ارسرال
گردید .مدیر هر بیمارستان فردی را به عنوان رابرط پررو ه
معرفی نمود .پس از برگزاری جلسات تروجیهی ،رابرط هرر
بیمارستان ،پرسشنامه را برا همکراری افرراد مررتبط در هرر
حیطه تکمیل نمود.
پس از آنکه وضعیت بیمارستان ها از نظر شریوه جمرع-
آوری داده و توزیرع اطلاعرات مشرخش شرد ،در گرام دوم
برررای تعیررین ترراثیر دریافررت اطلاعررات بررا کلیرره گیرنرردگان
گزارشات ،مصاحبه نیمه ساختار یافتره برا اسرتفاده از یرک
پرسشنامه نیمرهسراختار یافتره انجرام شرد .در ایرن مرحلره
پژوهشگران بدنبال این نکته بودند که مدیران و کارشناسان
مسئول در بیمارستان ها پس از دریافت گزارشات در حیطه-
هایی مانند اطلاعات خدمات بیمارستان ،اطلاعات تختهرا،
اطلاعات دارویری ،اطلاعرات خطاهرای پزشرکی ،اطلاعرات
مراجعین ،گزارش مشکلات وکسورات مرالی چره اقرداماتی
انجام می دهنرد .در مجمروع  02مصراحبه صرورت گرفرت.
برای اطمینان از صحت و قوام دادهها ،مصاحبه ها بر اسراس
نمونرره گیررری مبتنرری بررر هرردف انجررام گرفررت .در اغلررب
بیمارستانها شررکت کننردگان مایرل بره ضربط مصراحبههرا
نبودند ،از اینرو از مصراحبههرا یادداشرتبررد اری شرد .در
انتهای هر مصاحبه مطالب برای شرکت کننردگان برازخوانی
شدند تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود.
داده ها پس از جمع آوری ،به روش تحلیرل درونمایرهای
مورد تجزیه و تحلیل قررار گرفتنرد .بررای ایرن منظرور دو
پژوهشگر هر یک جداگانه نتایج مصاحبه ها را چنردین برار
برراز خوانی نمررود و آنهررا را برره واحرردهای معنررایی تقسرریم
نمودنررد .سررپس واحرردهای معنررایی خلاصررهبنرردی شررده و
واحدهایی که معانی هم راستایی داشتند زیر یک عنوان کد
قرار گرفتند .متعاقب آن ،کدها دسته بنردی شرده و معنرای
حاصررل از آن بعنرروان درونمایرره اصررلی اسررتخراج شررد .در
مواردی که بین پژ وهشگران اختلاف نظرر وجرود داشرت از
طریق بحپ ،ابهام رفع و به توافق مری رسریدند .در خاتمره
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اقداماتی که در بیمارستان ها متناسب با شاخشهرا صرورت
گرفته بودند ،دستهبندی شدند.

يافتهها

از نتایج مطالعه در نهایت  20درونمایه اصلی استخراج شرد .هرر
یک از درونمایههای اصلی خود شامل چندین درونمایه فرعری برود.
جدول  2عناوین درونمایههای اصلی و فرعی و نیز فراوانری توزیرع
درونمایههای اصلی را در بین شراخشها نشران مریدهرد .فراوانری
توزیع معرف آن است که هر یک از درونمایههرای اصرلی در چنرد
شاخش وجود داشتند .از تحلیل تراثیرات اطلاعرات روی مردیران و
مسئولان بیمارستانها و اقدامات انجام یافته از سروی آنهرا مشرخش
گردید که «هماهنگی» مهمترین اقدامی بود که مدیران بیمارسرتانهرا
پس از دریافت اطلاعات انجام دادهاند .در ادامه مواردی کره شررکت
کنندگان در پاسخهای خود به سروالات اشراره نمودنرد ،آورده شرده
است .هر پاراگراف شامل عنراوین مختصرری از اقردامات مسرئولان
پس از دریافت گزارشات در حیطه مورد نظرر انجرام دادهانرد ،مری-
باشد.
 .2هماهنگی :تشکیل جلسره بیشرترین فراوانری را در درونمایره
«هماهنگی» به خود اختصاص داده بود .مواردی که توسط شررکت-
کنندگان در این خصوص ذکر شدند شامل :تشکیل کمیتره و جلسره
با موضوعات مربوطه (شرامل موضروع مرر و میرر ،پرونردههرای
ناقش ،آمار اشغال تخت ،بروز خطاها ،خرید تجهیرزات ،کسرورات
و بیمهها) ،مکاتبه با اشخاص و سازمانهای مختلرف (برا وزارتخانره
متبوعه جهت تبدیل تختهای اضافی به تخت ثابت ،برا کارشرناس
بیمه جهت تایید بموقع بیمهها ،با بیمارستانها جهت مبادله داروهرا)،
اتخاذ تصمیمات (اخطار و ابلاغ دستور جهت پیشرگیری از پرذیرش
بیماران بدحال ،عدم تزریق خون در شیفت شرب ،توجره دقیرق بره
گزارشگیری عفونت بیمارستان) میباشند .شررکتکننرده شرماره 1
گفت «خرابی دستگاه سی تری اسرکن مراههاسرت کره وجرود دارد،
گزارش خرابی و همچنین آمار کلیشههای مصرفی بطرور ماهانره بره
مدیریت ارسال میشود ،اما تشرکیل کمیتره تنهرا اقردامی اسرت کره
تاکنون انجام گرفته است» .شرکت کننده شرماره  33ذکرر نمرود «برا
ستاد هدایت معاونت درمان مکاتبه شده تا تنهرا بیمراران مربروط بره
نصف منطقهی جغرافیایی استان به ایرن مرکرز ارجراع داده شروند».
شرکت کننرده شرماره  02بیران کررد « در کمیتره دربراره خطاهرای
تهاجمی و غیرتهاجمی تصمیم گرفته شد تا چرک لیسرت جراحری
ایمن تکمیل شده و در زمان انتقال بیمار به اترا عمرل تحویرل داده
شود» .شرکت کننده شماره  00اظهار داشت که «تصرمیم گررفتیم برا
بیمههای بد حساب که کسورات بیدلیل میزننرد و پرول بره موقرع
نمیدهند ،قراردادمان را تمدید نکنیم».
 .0مرردیریت کیفیررت :مرردیریت کیفیررت در ایررن مطالعرره شررامل
مواردی از قبیل ارتقای فرآینردها (ماننرد ارتقرای فرآینردهای بانرک
خون ،فرآینرد پرذیرش و صرندو و فرآینرد خریرد دارو) ،تردوین
خررطمش ری و سیاسررت (ترردوین خررط مش ری بخررش رادیولررو ی،
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سیاستگذاری برای خرید داروهای کم مصرف) ،اجررای روشهرای
بهبرود کیفیرت ) Root Cause Analysis (RCAو Failure Mode
) and Effect Analysis (FMEAبرررای تزریررق خررونRCA ،
خطاهررای دارویرری و خطاهررای رایررج بخررش) ،انجررام مداخلرره
(جداسرازی قفسره داروهرای مشررابه ،برطررف کرردن علرل ارجرراع
بیماران ،اختصاص دفتر ثبت خطا) ،استخراج علل (استخراج لیسرت
خطاهای ناشری از اقردامات تهراجمی ،شناسرایی مروارد کسرورات
پرونده ها) ،رعایت استانداردها (کنترل استانداردهای شستن دسرت،
تهیه شناسنامه کنترل عفونت) می باشند.
شرکت کننده شماره  02اظهار داشت «ما باتوجره بره گزارشرات
مصرف زیاد داروهرا ،اقردام بره ممیرزی مصررف آنتری بیوتیرک در
بیمارسررتان کررردیم» .شرررکت کننررده شررماره  05گفررت «در مررورد
دارودهی در بخرش و داروخانره مشرکلات زیرادی وجرود داشرت
بنابراین  FMEAانجام دادیم» .شرکت کننده شماره  00بیان کررد «در
فرم ترخیش بارضایت شخصی برازنگری کرردیم ترا بتروانیم دلایرل
زیاد بودن تعداد آنها را تعیین کنیم» .شرکت کننده شرماره  00اشراره
نمود که «بدلیل فوت یکی از بیماران در  00ساعت پرس از بسرتری،
سریعاً  RCAانجام دادیم تا دلایل آن مشخش شود» .شررکت کننرده
شماره  02گفت «با توجه به بالا بودن تخفیفات در واحد مرددکاری،
پروتکل تخفیف دهی در بیمارستان تدوین شد و همچنرین بررسری
علل عمده تخفیفات و بخشهرای تخفیرف گیرنرده نیرز مشرخش
گردید».
 .3مدیریت نیروی انسانی :مدیریت نیرروی انسرانی ،بره عنروان
اقدام بعد از دریافت گزارشات یکی از موارد با میزان فراوانی بالرا در
بین بیمارستانها بود .اقدام بیمارسرتانهرا بررای کراهش و افرزایش
نیررروی انسررانی شررامل (افررزایش پرسررنل در ابترردای شرریفت صررب
آزمایشگاه ،جذب پزشک متخصش و نیروی طرح ،استقرار پزشرک
مقیم در اور انس ،حذف نیررو در زمران کراهش خردمت ،اسرتقرار
پزشک در زمان شیوع بیماری) ،تنظیم برنامه کارکنان (الزام پزشرکان
به رعایت برنامه آنکالی توسط مدیریت ،برنامه ریرزی بررای پرسرنل
کد احیاء ،برنامره ریرزی پرسرنل مراهر برا جدیردالورود ،جابجرایی
پرسنل) میباشد .یکی از شرکت کنندگان(شماره  )02گفرت «برنامره
نیروی انسانی را طوری انجام دادیم که تا طررح انطبرا اجررا شرود
یعنی معاینه بیماران مذکر/مونپ توسط پزشکان مرذکر/مونپ انجرام
گیرد تا حریم خصوصی بیماران حفظ شود» .شررکت کننرده شرماره
 0درباره سیستم تشویق و تنبیه گفت «اگر فرردی (پرسرنل) کره از او
شکایت شده است ،مورد تشویقی هم داشته باشرد ،اجررای تشرویق
برای مدتی به تعویق انداخته میشود» .شرکت کننده شماره  22بیران
کرد که «به منظور کاهش تعداد تختهای خالی ،با پزشکان قررارداد
بستیم تا بره ازای انجرام هرر عمرل جراحری در بیمارسرتانمان مبلر
بیشتری دریافت کنند» .شرکت کننده شرماره  21اظهرار داشرت کره
«بدلیل بالا بودن میزان عفونت بیمارسرتانی در عیرد نروروز ،مسرئول
اتا عمل نباید در ایام تعطیل به مرخصی برود».

پوراصغر و همکار

 .0آموزش :درونمایه اصلی آموزش از مواردی ماننرد برگرزاری
دورههای آموزشی برای کارکنان یرا بیمراران (آمروزش بره کارکنران
دربارهی نحروهی کرار برا محلرول ضردعفونی ،آمروزش بره منشری
بخشها دربارهی بررسی الزامات برگههای پرونده ،آمروزش پرسرنل
در خصرروص خطرررات رایررج در هررر بخررش ،برگررزاری دورههررای
آموزش گزارشنویسی برای کاهش نواقش پروندههرا و کسرورات)
و اجرای روشهای آموزش مختلف (تهیره پمفلرت بررای بیمراری-
های شایع بیمارسرتان ،تهیره پیرامهرای بهداشرتی و نصرب آنهرا در
بیمارستان ،تهیه بروشورهای آموزشی ،تهیه بروشور خطرای دارویری
و ارائه به بخشها) استخراج شرد .برگرزاری دورههرای آموزشری از
فراوانی بیشتری در بین بیمارستانها برخوردار بود.

شرکت کننده شماره  31دربراره گرزارش داروهرای پرمصررف
گفت «به مدیران گرروههرای مختلرف آمروزش دادیرم ترا در زمینره
تجویز سرم دقت بیشتری داشته باشرند» و شررکت کننرده شرماره 2
درباره آموزش به پرسنل اشاره نمرود «دربراره چگرونگی اسرتفاده و
عوار ماسک لارنژیال پوستری تهیه کردیم و آن را در اترا عمرل
نصب کردیم» .شرکت کننرده شرماره  02دربراره دریافرت گرزارش
بیماریهای شایع پذیرش شده در بیمارسرتان گفرت «بررای بیمراران
دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ،کلراسهرای آمروزش مراقبرت از
خود برگزار میکنیم».

جدول  .2درونمایههای اصلی ،درونمایههای فرعی و فراوانی آنها در بین کل مولفهها
درونمایههای اصلی

فراوانی در بین کل

درونمایههای فرعی

(عنوان کلی اقداماتی که

مولفهها

(اقداماتی که مسئولان پس از دریافت اطلاعات انجام دادهاند)

پس از دریافت اطلاعات
صورت گرفته است)
تشکیل جلسه یا کمیته (جهت برنامهریزی یا گزارشدهی) ،هماهنگی با سایر سازمانها و

هماهنگی

23

مدیریت کیفیت

32

مدیریت نیروی انسانی

32

افزایش یا کاهش تعداد کارکنان ،تنظیم برنامهکاری کارکنان ،تشویق یا تنبیه کارکنان

آموزش

32

برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان یا بیماران ،استفاده از روشهای آموزشی (تهیه

مدیریت تجهیزات

81

خرید یا تعمیر تجهیزات ،نگهداری تجهیزات ،ارتقا تجهیزات

مدیریت بیماران

81

اولویتبندی و نوبتدهی بیماران ،برنامهریزی ،پذیرش بیماران

مدیریت مالی

88

پاداش ،تخفیفات ،برنامهریزی ،تأمین مالی و سرمایهگذاری

گسترش خدمات

9

تنوع خدمت ،افزایش ظرفیت

مدیریت فضای فیزیکی

7

احداث ،انتقال و جابجایی

مدیریت تختها

2

افزایش یا کاهش تعداد تخت ،تغییر کاربری تخت ،تعویض تخت

مدیریت دارو

5

برنامهریزی خرید و درخواست دارو ،امحای دارو و مبادله دارو

نظارت و کنترل

2

نظارت بر رعایت استانداردها ،کنترل میزان مصرف

بیمارستانها ،اتخاذ تصمیمات اجرایی
ارتقای فرآیندها ،تدوین خطمشی و سیاست بیمارستان ،اجرای روشهای بهبود کیفیت
(* RCAو ** ،)FMEAانجام مداخله ،استخراج علل ،رعایت استانداردها ،بهبود کیفیت

بروشور ،پمفلت)

*: Root Cause Analysis
**: Failure Mode and Effect Analysis
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 .5مدیریت تجهیزات :مدیریت تجهیزات به روشهرای
مختلفی در بیمارستان ها صورت گرفته است (تجهیرز اترا
احیای قلبی ریوی ،خرید تجهیزات دیجیترال ی رادیولرو ی،
خرید دستگاه بارکدخوان برای کاهش زمان پذیرش بیماران
و تعویض ارت جهرت پیشرگیری از سروختگی برا کروتر).
شایان ذکر است نگهداری و ارتقای تجهیزات برای افزایش
کیفیت ،عمر مفید و کارکرد بهتر تجهیزات صورت میگیرد
و بیمارستان ها در ایرن زمینره بره اقرداماتی ماننرد (بررسری
کررارکرد اتوکلرراو و سرررویس آن ،ارتقررای سرررور سررامانه
اطلاعاتی بیمارستانی ،نصب برنامه نرم افزار ثبت عفونت بره
هپاتیت در سرامانه اطلاعرات بیمارسرتانی ،مکرانیزه نمرودن
تجهیزات آزمایشگاه) اشاره نمودند .شرکتکننده شرماره 0
اشاره کرد « تشک و تخت نو برای بخش ها خریداری شرده
زیرا مراجعین از نامناسب برودن آن هرا شرکایت داشرتند».
شرکت کننده شماره  1گفت « بعد از دریافت گزارش مرر
نوزادان ،تصمیم گرفتیم تجهیزات مانیتورینگ بررای احیرای
نوزادان خریداری شود» .شررکتکننرده شرماره  02دربراره
خریررد دسررتگاه بیرران نمررود «برررای پررذیرش ،بارکرردخوان
خریداری شد تا شماره سریال دفترچه بیمه به طور صرحی
ثبت شوند».
 .2مدیریت بیمراران :بیمارسرتان هرا در زمینره مردیریت
بیماران فعالیتهایی مانند اولویت بندی و نوبت دهی بیماران
(اولویت پذیرش با بیماران اعزامری و بیمره شردگان ،ارائره
جدول زمانبندی آزمایشات به بخرشهرا ،جابجرایی زمران
اعمررال جراحرریهررا ،پررذیرش بیمرراران نوبررتده ری شررده)،
برنامرره ریزی و پررذیرش بیمرراران (عرردم پررذیرش بیمرراران
بصورت اضافی] ،[extraحذف محدوده زمانی در پرذیرش،
برنامرهریرزی جهرت پررذیرش بیمراران) انجرام داده بودنررد.
شرکت کننده شماره  30اظهار نمود «مدیریت برا مسرئولین
بخش ها و اور انس جلسه تشکیل دادند و تصرمیم گرفتنرد
بیماران ارجاعی در اور انس پذیرش شوند» .شرکت کننرده
شماره  22اشاره کرد که « بیماران را در اور انس تریا می-
کنیم و در صورت غیراور انسی بودن وضعیتشان ،جهرت
گرفتن نوبت به درمانگراه ا رجراع داده مریشروند» .شررکت
کننده شماره  22بیران کررد «ویزیرت بیمراران بایرد توسرط
پزشک مرکز انجرام بگیررد و دسرتور بسرتری را وی تاییرد
کند» .شرکت کننده شرماره  7در زمینره مردیریت بیمراران
گفت « اغلب بیماران بدحال اعزام میشروند و مرر و میرر
وجود ندارد».
 .7مدیریت مالی :درونمایههرای فرعری اسرتخراج شرده
شامل پاداش و تنبیره ( پراداش و اضرافه کراری بره پرسرنل
بخاطر بار کاری زیاد ،قطرع کارانرهی فررد خراطی ،حرذف
اضررافه کرراری بررا کررم شرردن تعررداد خرردمات) ،تخفیفررات
(تخفیفررات ویررژه برررای بسررتری مجرردد در بیمارسررتان)،
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برنامه ریزی (بررسی گلوبال هزینهها ،افزایش پذیرش و بالا
بردن درآمرد اختصاصری ،اسرتخراج درآمردهای حاصرله و
تنظرریم کارانرره پزشررکان) ،تررأمین مررالی و سرررمایه گذاری
(محاسبه زیان وارده بیمارستان در نتیجهی داروهای تراریخ
مصرف گذشته ،درخواست بودجه برای سال بعد برا توجره
به تعداد مرراجعین درمانگراههرا و سررمایه گرذاری جهرت
افزایش درآمد) بودند .در طری مصراحبه هرا شررکت کننرده
شماره  33اظهار داشرت «بره منظرور کراهش میرزان مروارد
تخفیفات در مددکاری و ترخیش بیماران ،در زمان پذیرش
از مراجعین پیش پرداخت گرفته میشرود» .شررکت کننرده
شماره  22اشاره کرد که « گزارشات نشران میدهنرد نصرب
سامانه اطلاعات بیمارستانی میزان ریزش مالی بیمارستان را
کاهش داده است» .شرکت کننده شماره  38بیان کرد «سعی
کردیم با ترامین مرالی مناسرب اقردام بره خریرد داروهرای
پرکاربرد در بیمارستان نماییم».
 .8گسرترش خرردمات :بیمارسررتان هرا در زمینررهی تنرروع
خدمات ( فعال کرردن درمانگراه شریفت عصرر ،راه انردازی
ماموگراف ی و زایمان فیزیولو یک ،راه اندازی درمانگاههرای
جدید ) و افزایش ظرفیت (راه اندازی بخش دیالیز ،افزایش
فعالیت اتا عمل بردلیل تعرداد بسرتری انتخرابی ،افرزایش
شیفتهای سرونوگراف ی) فعالیرت هرای فرو را انجرام داده
بودند .شرکت کننده شرماره  03بیران نمرود «آزمرایشهرای
هورمونی را در مرکز راه اندازی کردیم تا از ارجاع بیماران
به سایر بیمارستان ها پیشگیری کنیم» .شرکتکننرده شرماره
 02گفررت « برردلیل نارضررایتی بیمرراران از نبررود متخصررش،
حضرور متخصصرین در بخررشهرا را شربانهروزی کررردیم».
شرکت کننده شماره  21اشاره کرد «ظرفیت بخشهرا را برا
دریافت مجوز افرزایش تخرت و فرراهم کرردن تخرتهرای
اضاف ی افزایش دادیم».
 .1مدیریت فضای فیزیکی :مدیریت فضای فیزیکری برا
درونمایههای احداث (ایجراد درمانگراه عمرومی اور انرس،
تجهیز سررویسهرای بهداشرتی ،ایجراد اترا شریردهی در
شریرخواران ) ،انتقررال و جابجرایی ( انتقررال اترا اسررتراحت
پزشکان و تغییر مکان درمانگاه  ،استفاده از اتا خصوصری)
در بیمارستان های مورد مطالعره انجرام شرده برود .شررکت
کننده شماره  22گفت «جداسرازی بخرش کودکران و زنران
انجام شده اما بخرش کودکران بردلیل نبرود نیررو غیرفعرال
است» .شرکت کننده شماره  02اشاره کرد «مجروز سراخت
یک آزمایشگاه مجزا را برای راحتری مرراجعین بیمارسرتان
گرفتهایم».
 .22مدیریت تخت ها :شرکت کنندگان در مطالعه ،موارد
زیر را در مورد مدیریت تخت های بیمارستان بیان نمودنرد.
شرکت کننده شماره  38گفت « تختهرای ویرژه زیرر نظرر
پزشررک را بمنظررور فررراهم نمررودن امکرران بسررتری بیشررتر،
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افزایش دادهایم» .شرکت کننده شماره  33اشاره کرد «تخت
معمولی را به تخت ویرژه  VIPتبردیل کرردهایرم» .شررکت
کننده شماره  7درباره تخت های اضافی گفت « مجوز لرازم
را برای تغییر کاربری تخت های اضافی بخش ها را گرفتیم».
 .22مدیریت دارو :بیمارستان ها در زمینره برنامرهریرزی
دارویی (کاهش درخواست داروهای کم مصرف ،واگرذاری
داروهررای کررم مصرررف ،تعیررین نقطرره سررفارش داروهررای
ضروری بخش ها برا توجره بره نیراز آنهرا ،بره روز نمرودن
موجودی انبا ر دارویی بیمارستان) و همچنین امحاء و مبادله
دارو ،انجام داده بودند .شرکتکننده شرماره  38بیران نمرود
که «علاوه بر اینکه هیچ گونه داروی تاریخ گذشرته نرداریم،
به دلیرل حجرم بالرای مرراجعین ،داروهرایی برا تاریخ هرای
انقضررای نزدیررک را از بیمارسررتان های دیگررر نیررز دریافررت
می نماییم» .شرکت کننده شماره  32نیز گفرت «چرون تنروع
دارویی نداریم بنابراین داروی تاریخ گذشرته هرم نرداریم،
موارد عمومی را نیز تعویض میکنیم» .شرکت کننده شماره
 7گفت «در بیمارستانهای تخصصی داروهای ترالی احیراء
بدلیل کاربرد کم و ضروری بودن ،تا تاریخ انقضا نگهداری
شده و بعد از اتمام تاریخ امحاء میشوند».
 .20نظارت و کنترل :شررکت کننرده شرماره  37گفرت
«نظارت بر داروها صورت میگیرد تا از وارد شدن ضرر به
بیمارستان جلوگیری شود» .شرکت کننده شماره  02اشراره
کرد « مسئول کنترل عفونت در بخشها در زمان شستشرو و
ضد عفونی بخشه ا بر کار آنها نظرارت مریکنرد» .شررکت
کننده شماره  02گفرت «علرت افرزایش مصررف داروهرای
خاص به مدیریت درمان (در زمان اپیردمی) گرزارش مری-
شود».
 .23بدون تأثیر :اگرچه گزارشات بعضی از شراخشهرا
به مسئولان ذیربط ارسرال شرده برود ولری اقردامی در ایرن
راستا صورت نگرفته است .از نظر شرکت کننردگان دلایرل
عدم انجام اقدام به شرح زیر می باشند :شرکت کننده شماره
 35گفت « با وجود اعلام کم برودن تعرداد بیمراران ،نمری-
توانیم نیروه ای بیمارستان را کاهش دهیم» ،شررکت کننرده
شماره  37اشاره کرد « به دلیل بدحال بودن بیماران ارجاعی
به بیمارستان ،میزان مر و میر بالاست و اقردامی صرورت
نمیگیرد».
در برخی از بیمارستان ها برخی از داده ها با وجود جمع
آوری به هیچ مرجعی گزارش نشده بودند .نمونهای از ایرن
دادههررا شررامل « لیسررت موجررودی انبررار دارویرری»« ،میررزان
عفونت» « ،داروهای تاریخ گذشته» « ،تعرداد خردمات ارائره
شده در آزمایشگاه و رادیولو ی» و « میزان بستری انتخرابی
در بیمارستان» بودند.

بحث

یافته های مطالعه حاکی از آن است که مدیران بیمارستان-
ها در مواجه با مسائل جرار ی بیمارسرتان ،اقرداماتی از قبیرل
انجام هماهنگی ،مدیریت نیروی انسانی ،آموزش و مردیریت
کیفیت را در پیش گرفته اند .ماهیرت اقردامات انجرام شرده و
فراوانی آنها موید آن است که مسئولان بیمارسرتانهرا جهرت
رفع بحران تصمیم می گیرند ،نه برای ارتقرای فرآینردها و یرا
پیشگیری از برو ز مشکلات ،ضمنا تاثیر مسائل جانبی را مری-
توان در شکلگیری تصمیمات مشاهده نمود.
اغلب گزاراشات منجر به « هماهنگی» شدهاند .این مرورد
از یک سو قابل توجیه است چرا که مدیران نقش هماهنرگ
کننده را در بیمارستان برعهده دارند اما فاصله قابل توجره آن
با اقداماتی نظیرر «گسرترش خردمات» یرا «مردیریت فضرای
فیزیکی» شاید بیانگر آن باشد که مسئولان بیمارستانها تمایل
کمتری به انجام تغییرات داشتهانرد .بخرش عمرده ایرن عردم
تمایل می تواند از مسائل اقتصادی نشأت گرفته باشد چرا که
هر نوع تغییر نیازمند تامین منابع مالی است .این احتمال نیرز
وجود د ارد که مدیران بیمارستانها محافظهکارانه عمل کرده-
اند چرا که تغییرات زیربنایی نیازمند کسب مجوز از سرطوح
بالادست است ،فرآیندی طولانی که ممکرن اسرت در نهایرت
به نتیجه نرسد .تشکیل جلسه یا کمیته بیشترین فراوانی را در
بین اقردامات انجرام شرده از سروی مردیران را داشرت .ایرن
موضوع می تواند بیانگر گروهی برودن امرر تصرمیمگیرری در
بیمارستان ها و توجه مسئولین به مشارکت واحردهای ذینفرع
در فرآیند تصرمیم گیرری باشرد ،زیررا برخری از اقردامات در
بیمارستان چندین بخش یا واحد را درگیر مریکننرد و بررای
انجام آنها نیاز به هماهنگی بین بخرشهرای مختلرف وجرود
دارد و لازمه آن تشکیل جلسات متعدد است .اما معمولا تنهرا
تشکیل جلسه کافی نیست و اجرایی نمودن تصمیمات اتخاذ
شده در جلسات حائز اهمیت میباشند.
از بررین خرردمات بیمارسررتانی ،خرردمات ارائرره شررده برره
مراجعین سرپایی یکی از منابع مهم تامین مالی است .مدیران
به کمک اطلاعات دریافتی از واحردها و آگراهی از نیازهرای
مشتریان ،می توانند خدمات بیمارستانی را توسعه دهند .نتایج
موید آن است کره در تعردادی از بیمارسرتانهرا ،مردیران برا
استفاده از این اطلاعات ،اقدام بره راه انردازی درمانگراههرای
جدیررد و ایجرراد شرریفت هررای اضررافی برررای آزمایشررگاه یررا
سونوگرافی نموده اند ،که خود موجب افزایش تعداد پرذیرش
بیمرراران و بهبررود درآمررد بیمارسررتان شررده اسررت .در مقابررل
بیمارستان هایی وجود داشت که در آن اطلاعرات مربروط بره
تعداد خدمات ارائه شده به هیچ فردی گرزارش نمریشردند.
مطالعات قبلی نشران مری دهرد نادیرده گررفتن خردماتی کره
مستقیما درآمدزا هستند می توانرد ناشری از توجره انردک بره
وضعیت مالی در بیمارستان ها به دلیل دریافت بودجه کمکری
Depiction of Health, 2019; 10(1): 62-73
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از دولت و سهیم نبودن مدیران و کارکنران در سرود و زیران
بیمارستان باشد (.)37
تمام بیمارسرتان هرای مرورد مطالعره از سرامانه اطلاعرات
بیمارستانی استفاده میکردند .این سامانهها عمومرا برا هردف
ارتقای مدیریت اطلاعات بیمارستانها راهاندازی میشوند .برا
این وجود در تعدادی از بیمارستانهرا  ،برخری اطلاعرات ،از
جمله موجودی انبار دارویی قابل استخراج نبودنرد .اطلراع از
موجودی دارو می تواند به جلوگیری از خریرد بریش از نیراز
دارو و انبار کردن آن کمک کرده و هزینههای بیمارسرتانی را
کاهش دهد( .)38در بیمارستان هایی هرم کره ایرن اطلاعرات
قابل استخراج بودند ،اطلاعات به فردی گزارش نمریشردند.
این امر از یک سو می تواند به نقش سامانه اطلاعراتی نسربت
داده شود ولی عمده مشکل متوجه مدیرانی است کره چنرین
اطلاعاتی را درخواست نمیکردند.
خطاهای پزشکی جایگراه مهمری در بیمارسرتانهرا دارد.
کنترل خطاهای پزشکی در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شرده
موثر است .اهمیت آنرا می توان در رویکرد وزارت بهداشرت
و درمان در توسعه نظام های اطلاعات بیمارسرتانی و اسرتفاده
از دادهها برای برنامهریزی ارتقا ی فرآیندها و ممیرزی برالینی
مشاهده کرد ( .)31مدیران مری تواننرد برا دانسرتن اطلاعرات
خطاهای پزشرکی ،بره فکرر پاسرخگویی ،شناسرایی دلایرل و
برطرف نمودن آنها باشند ( .)02در مطالعه حاضرر مشرخش
گردید که در بیشتر مواقع کارکنران و بیمارسرتانهرا از قبرول
خطاهای پزشکی رخ داده گریرزان هسرتند .بطوریکره بیشرتر
بیمارسررتان هررا گررزارش مشخصرری از تعررداد عفونررتهررای
بیمارستانی و خطای پزشکی نداشتند و در مواردی که خطای
پزشکی گزارش شده بود ،اقدام مشخصی ثبت نشده بود.
اطلاعررات مررالی از جملرره پرکرراربردترین اطلاعررات در
بیمارستانها بوده و از آن ها برای تنظیم کارانه ،اضرافهکراری،
درخواست بودجره ،دریافرت مطالبرات از بیمرههرا و صردور
صورتحساب بیماران ،استفاده میشود .برا توجره بره اهمیرت
مدیریت مالی و نیز تمایل بیمارستانها بره افرزایش پرذیرش
بیماران در راستای درآمدزایی ،کامل بودن پرونردهی بیمراران
از اهمیت ویژهای برخوردار است و این خود یکری از دلایرل
مهم راه اندازی و استفاده از سامانه اطلاعات در بیمارستانهرا
محسوب میشود ( .)23برخی از بیمارستانها توانسته بودنرد
از طریق بکارگیری منشی بررای بررسری نرواقش پرونرده در
بخش ها ،میزان ریرزش مرالی ناشری از کسرورات را کراهش
دهند .تعدادی از بیمارستانها با اسرتفاده از اطلاعرات مرالی ،
اقدام به تدوین دسرتورالعمل تخفیرف و دریافرت قسرمتی از
هزینه ها در زمان پذیرش نموده بودند ،زیرا اگرر واحردهای
مددکاری قانون مشخصی برای ارائه تخفیرف نداشرته باشرند
بار مالی زیادی به بیمارستان تحمیل می شود (.)37
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در بیمارستانهرای مرورد مطالعره  ،اغلرب گرزارشهرای
نیروی انسانی تنها منجر به جابجایی پرسنل در بین بخشهرا
یا افزایش و کاهش اضافهکاری شده است .بیمارسرتانیهرایی
نیز وجود داشتند که در بخش های تخصصی نیراز شردید بره
پرسنل متخصرش داشرتند و در مقابرل بیمارسرتانهرایی نیرز
وجود داشتند که بدلیل تعداد کر م مراجعره کننرده ،بره اجبرار
پرسرنل متخصرش خرود را در کارهرای غیرتخصصری بکررار
گمارده بودند .یکی از دلایل احتمالی آن است که بیمارستان-
های دولتری و دانشرگاهی نقشری در جرذب نیرروی انسرانی
جدید ندارند و این کار به شکل متمرکز و با اخرذ مجروز از
مراجع بالا صورت میگیرد (.)02
از جمله یافته های قابرل توجره در مطالعره حاضرر ،عردم
گزارش برخی اطلاعات بود .این بدین معنی است که برخری
از اطلاعات که انر ی و زمان زیادی بررای جمرع آوری آنهرا
صرف میشود هرگز گزارش نمیشوند .بیشترین تعداد عردم
گزارش مربوط به موجودی انبرار دارویری ،بیمراران بسرتری
انتخابی ،خدمات ارائه شده در آزمایشگاه و موارد معیوب در
ست ها و لوازم مصرفی بودند .آگاهی از اطلاعات مربروط بره
مراجعین و فراوانی ارائه خردمات بره بیمراران مریتوانرد در
تعیین خدمات مورد نیاز به مدیران کمرک نمایرد ( .)02ایرن
اطلاعات کم اهمیت نیستند و استفاده درست از این اطلاعات
می تواند به افزایش درآمرد و کراهش هزینرههرای بیمارسرتان
کمک نماید.
با توجه به حجم بالای اطلاعات گزارش شده به مردیران،
انتظار می رود حداقل بخشی از این اطلاعات بره فرآینردهای
نظارتی و کنترلی اختصراص داده شروند .یافتره هرا مویرد آن
است که استفاده از اطلاعات در زمینه نظرارت و کنتررل تنهرا
به چند مورد جزئری در کرل بیمارسرتانهرای مرورد مطالعره
محدود شده است .از نتایج چنرین اسرتنباط مریشرود کره در
اغلب بیمارستان ها مسئولان به اطلاعات و گزارشات به عنوان
یک کار روزمره مری نگرنرد و بجرز مروارد بحرانری ،اسرتفاده
خاصی از آنها صورت نمیگیرد.

نتیجه گیري

نتایج مطالعه حاضر بازگو کننده آن اسرت کره روزانره حجرم
گستردهای از اطلاعات در بیمارستانها تولید میشود ،ولری مروارد
استفاده از این اطلاعرات کلیشرهای و محردود اسرت .بیشرتر تراثیر
اطلاعات در بیمارستانها به تشرکیل جلسره و همراهنگی محردود
میشد .نتایج همچنین موید آن اسرت کره بره برخری از اطلاعرات
مانند اطلاعات خدمات بیمارستانی ،اطلاعات مربوط بره تخرتهرا،
اطلاعات داروها و اطلاعات تجهیزات ،توجه کافی صرورت نمری-
گیرد .قسمتی از اطلاعات برا وجرود جمرعآوری ،هرگرز گرزارش
نمیشوند و یا پس از گزارش ،از آنها هیچ اسرتفادهای نمریشرود.
شاید زمان آن رسیده اسرت کره چرخره جمرعآوری اطلاعرات در

پوراصغر و همکار

تضاد منافع

نویسندگان این مقالره اعلرام مرینماینرد کره هیچگونره تضراد
.منافعی ندارند

تقدير و تشکر

نویسندگان از همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشرکی
تبریز و همچنین مدیران و کارکنان بیمارستانهای شرکتکننرده در
 نویسندگان برر خرود وظیفره مریداننرد از.مطالعه تشکر مینمایند
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشرگاه علروم
،پزشکی تبریز که حمایرت مرالی از ایرن پرژوهش را تقبرل نمرود
 ایررن مقالرره حاصررل پایاننامرره کارشناسرری ارشررد.قرردردانی نماینررد
.م میباشد/الف/222 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به شماره
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