
مقاله پژوهشی

۱۳۸۳بررسي علل مراجعات مجدد بيماران جراحي شده در بيمارستان امام خميني اروميه در سال 

٢، زهرا زارع فضل الهي١معصومه خوش كالم

10/6/86، تاریخ پذیرش 5/12/85تاریخ دریافت

چکیده

با توجه به محدوديت منابع از . مديريت موثر در امر درمان مي باشد موجود در كشور يكي از عوامل بهره وري ودرمانياستفاده بهينه از امكانات محدود:مقدمه

ييع امكانـات  ضمديريت هوشمندانه خدمات درماني در جهت جلوگيري از دوباره كاري و ت،تجهيزات و منابع مالي نسبت به سرانه جمعيت كشور،قبيل پرسنل

كليه خدمات الزم ،بيماران در اولين بسترينوعي از بين بردن امكانات است زيرا انتظار مي رودبه،بستري هاي مجدد در موارد غير از طرح درمان. ضرورت دارد

. براي درمان را دريافت نموده و با سالمت كامل از بيمارستان ترخيص شوند

مارستان امام خميني اروميـه در سـال   پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است و هدف آن بررسي علل مراجعات مجدد بيماران بستري در بي:مواد و روش ها

پرونده موجود مربوط به اين بيماران مطالعه شده و اطالعات وارد ۲۴۴به اين منظور تعداد . است كه در بستري اول تحت عمل جراحي قرار گرفته اند ١٣٨٣

.مورد بررسي قرار گرفتspssچك ليست گرديد و با استفاده از نرم افزار 

:بروز اشكالي در روند درمان است كه عبارتند از،اولبيماران جراحي شده در بستري% ۳/۲۱علت بستري مجدد ،نتايجبر اساس:يافته ها

درصد مراجعات مجـدد مربـوط بـه بخـش     بيشترينو % ٨/٥درمان ناقص عود بيماري به علت،%٢/٢١عفونت پس از عمل جراحي ،%۷۳عوارض عمل جراحي 

.استروز بوده٤/٥بستري مجددروز و در ١/٥بستري اول متوسط مدت اقامت در . بوده است % ٣/١٧ي و بخش ارولوژ% ٥/٦٣جراحي 

الزم است شرايطي كـه بيمـار را دچـار عـوارض عمـل      با توجه به باال بودن ميزان مراجعات مجدد به علت عوارض پس از عمل جراحي:بحث و نتيجه گيري 

هاي پس از ترخيص از بيمارستان مورد توجه قرار گيرد و امكان ارائـه  هاي جراحي و نحوه انجام مراقبتاز بخشزده جراحي مي كند از جمله ترخيص شتاب

همچنين الزم است مديريت اتاق عمل و استريليزاسيون بـا دقـت   ؛پس از ترخيص توسط پرسنل آموزش ديده فراهم گرددخدمات تخصصي به بيمار در منزل

. هاي پس از عمل جراحي جزء رئوس كاري كميته عفونت قرار گيردفونتبيشتر انجام گردد و بررسي ع

عوارض عمل جراحي ،بستري مجدد: كليد واژه ها

۱۳۸۶، بهار ۸- ۱۱، ص فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره پنجم، شماره يكم

لوجاده ناز-دانشكده بهداشت و آموزشكده پيراپزشكي اروميه :آدرس مكاتبه

E-mail:mKhoshkalam@yahoo.com

عضو هيات علمي گروه مدارك پزشكي- دانشكده بهداشت و آموزشكده پيراپزشكي، مربي ١
عضو هيات علمي گروه مدارك پزشكي- مربی دانشکده بهداشت و آموزشکده پيراپزشکی٢

مقدمه

تامين نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه از مهم ترين وظايف 

ايش رو به رشد جمعيت از يك طرف افز. رود دولت به شمار مي

و محدوديت منابع و خدمات مربوط از طرف ديگر، منجر به بروز 

مراجعات مجدد به غير از موارد ). ۱(شودمشكالت روز افزون مي

پيگيري و تكميل درمان، به نوعي ضايع نمودن امكانات، اعم از 

ت سرمايه، تجهيزات و نيروي انساني است، زيرا عقيده بر اين اس

كه بيمار در مراجعه اول خود كليه خدمات كلينيكي و 

پاراكلينيكي منجر به درمان و بهبودي كامل را دريافت داشته و 

با مداواي كامل از بيمارستان ترخيص شود و مراجعه مجدد 

نداشته باشد، زيرا در صورت بستري مجدد از امكاناتي كه براي 

اهد شد و چنين بيمار ديگري در نظر گرفته شده استفاده خو

روندي لطمات غير قابل جبران مادي و معنوي را متوجه بيمار و 

كمبود منابع بهداشتي .درماني خواهد نمودسيستم بهداشتي

به جامعه مي باشد و تنادرماني نسبت به سرانه جمعيت مشكل م

).۱(مراجعات مجدد اين مشكل را حادتر مي سازد 
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از موارد مهم استفادههابه بيمارستانمراجعات مجددبررسي علل

واقعي از تخت هاي بيمارستاني و بهره برداري واقعـي از تسـهيالت   

شتابزده ي بيمـار از بيمارسـتان در   ترخيص.بيمارستاني مي باشد

مركـز پزشـكي و   كوتاه مدت باعث كاهش هزينه هاي درماني براي

افزايش در آمد براي صاحبان سهام و پزشكان معالج در نظام كارانه 

مراجعـات مجـدد   خواهد شد، ليكن ترخيص شتابزده ممكن اسـت 

ايجاد عفونت يـا تشـخيص نادرسـت    ،بيماران را در اثر نقص درمان

موجب شود و به علت عدم توجه به ضرورت نظارت بر درمان بيمار 

به دنبال داشته باشـد و از ايـن   ارمت كاهش آن به جاي ارتقاء سال

رهگذر هدف ارتقاء سالمت كاهش درد بيمار فـداي مصـالح مـادي    

پيوسته بايد كيفيت مراقبتهابيمارستان). ۲(گروه پزشكي گردد 

اين موضوع تمام . و خدمات ارائه شده به بيماران را تامين كنند ها

تمـام  . گيـرد  بـر مـي  ي بيمارسـتاني را در هـا و بخـش هافعاليت

كه بايد انجام شود در همان مرتبه اول بايـد  ييهاوظايف وفعاليت

ممكن اسـت  ،پزشكييدر خدمات مراقبت ها. شود مصحيح انجا

وجود نداشته باشد يا انجـام غلـط وظـايف در بـار اول     باريدومين

بستري مجدد به تحمل هزينـه  ). ۳(اثرات مصيبت بار داشته باشد 

غير مستقيم مربوط به غيبت از كار و به تـاخير افتـادن   مستقيم و 

در واقـع بيمـاراني كـه بسـتري     ) ٤(وظايف شغلي افراد مـي باشـد   

مجدد مي شـوند، بيشـتر از ديگـر بيمـاران در بيمارسـتان اقامـت       

.)٥(خواهند داشت 

هامواد و روش

مطالعـه بررسـي توصـيفي اسـت جامعـه مـورد مطالعـه كليـه         اين

در بيمارستان امام خميني اروميه ۱۳۸۳ت كه در سال بيماراني اس

و تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و در همـان سـال  بستري شده

هدف اين مطالعه بررسـي علـل   . مجدداً مراجعه و بستري شده اند 

نرم در مرحله اول با استفاده از.مراجعه مجدد بيماران مذكور است 

بـيش از يـك بـار    ۱۳۸۳ليست بيماراني كه در سـال ADS9افزار 

در مرحله بعدي با مراجعه به . مراجعه بستري داشتند مشخص شد 

پرونده پزشكي بيماران فوق بيماراني كه در بستري اول يا يكـي از  

بستري هاي چند گانه خود تحت عمل جراحي قرار گرفتـه بودنـد   

مشخص شد و در مرحله آخر اطالعات مورد نياز پژوهش از پرونده 

استخراج و در چك ليسـت وارد شـده و قضـاوت در مـورد     بيماران 

علت بستري مجدد توسط دستيار جراحي شاغل در بيمارستان امام 

و علل مراجعات پرونده بررسي۲۴۴صورت گرفت در مجموع تعداد 

:مجدد به شرح زير بر اساس مستندات پرونده استخراج شده است

ارض عمــل عــو-۳بــي ارتبــاط -۲پيگيــري و تكميــل درمــان -۱

عود بيمـاري بـه علـت درمـان     -۵عفونت پس از عمل -۴جراحي 

الزم به ذكر است كه عفونت پس از عمل جراحي خود يكـي  .ناقص

از عوارض عمل جراحي است ولي به علت باال بـودن ميـزان آن در   

مجموع عوارض متعدد مربوط به عمل جراحي به صـورت مسـتقل   

ژوهش از طريق چـك ليسـت   اطالعات مورد نياز اين پ. مطالعه شد

ــده اســت   ــع آوري ش ــار جم ــده پزشــكي بيم .واز مســتندات پرون

:متغيرهاي اين پژوهش عبارتند از

وضـعيت  ،تاريخ پذيرش، جنس،سن،شماره پرونده، بخش بستري

عمـل  ،تشـخيص بيمـاري  ،مدت بسـتري ،بيماردر هنگام ترخيص

و فاصـله  براي بيمار در هر بـار بسـتري   جراحي يا اقدام انجام شده

تجزيه و تحليل اطالعات با توجه به اهداف پژوهش .بين دو بستري

.انجام شده استspssو با استفاده از نرم افزار 

یافته ها

بيماران جراحي شده در بستري % ۳/۲۱نتايج پژوهش نشان داد كه 

به علت بروز مشكالتي كه با نحوه درمان آنـان در بسـتري اول   اول

در ايـن بيمـاران   . ار دوم بسـتري شـده انـد   مربوط اسـت، بـراي بـ   

، %۷۳ترين علت مراجعه مجدد به ترتيب عوارض عمل جراحيمهم

. بوده است% ۸/۵، درمان ناقص %۱/۲۱عفونت پس از عمل جراحي 

بيشترين درصد مراجعات مجدد به ترتيب مربوط به بخش جراحي 

سـط بيمـاران   به طـور متو . مي باشد% ۱۷و بخش ارولوژي ۵/۶۳%

ترين فاصله بـين  مراجعه نموده اند كه كمروز مجددا۵/۲۳ًس از پ

از % ۴۹. روز مــي باشــد۱۱۵دو بســتري يــك روز و بيشــترين آن 

. بيماران در بستري بعدي مجدداً تحت عمل جراحي قرار گرفته اند

۴/۵دوم روز و در بستري ۱/۵متوسط مدت اقامت در بستري اول 

.روز مي باشد

ر تــرخيص اول بــا بهبـودي يــا بهبــودي نســبي  از بيمـاران د % ۸۱

به علت عوارض عمل جراحي % ۶/۱۹، ترخيص شده اند از اين تعداد

روز مجـدداً  ۳/۱۴متوسـط پـس از   به طـور و عفونت پس از عمل 

از اين بيمـاران در بسـتري بعـدي مجـدداً     % ۴۶بستري شده اند و

روز ۳/۵متوسـط  بـه طـور  جراحي قـرار گرفتـه انـد و    تحت عمل

.ستري شده اندب
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توزيع فراواني علل مراجعات مجدد- ۱جدول شماره 

تعداد

علت مراجعه مجدد

درصدتعداد

پيگيري

بي ارتباط

عوارض عمل جراحي

عفونت پس از عمل

عود بيماري به علت درمان ناقص

۱۵۱

٤١

٣٨

١١

٣

٩/٦١

٨/١٦

٦/١٥

٥/٤

٢/١

٢٤٤١٠٠جمع

توزيع فراواني علل مراجعات مجدد به تفكيك بخش- ۲جدول شماره 

علت مراجعه مجدد

بخش

درصدجمع)درمان ناقص(عود بيماري عفونت پس از عملعوارض عمل جراحي 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

جراحي مردان 

جراحي زنان 

ارولوژي 

ENT

چشم 

داخلي 

سوختگي 

٩

١٤

٨

٢

٣

٢

-

٧/٢٣

٨/٦٣

٢١

٣/٥

٩/٧

٣/٥

-

٤

٦

-

-

-

١

-

٤/٣٦

٥/٥٤

-

-

-

٩

-

-

-

١

-

-

١

١

-

-

٣٣/٣

-

-

٣/٣٣

٣/٣٣

١٣

٢٠

٩

٢

٣

٤

١

٢٥

٥/٣٨

٣/١٧

٨/٣

٧٦/٥

٦/٧

٩/١

٣٨١٠٠١١١٠٠٣١٠٠٥٢١٠٠جمع

توزيع فراواني علل بستري هاي مجدد بر حسب جنس-۳جدول شماره 

جنس

علل بستري مجدد

MF

N%N%

٢٣٦/٤٢١٥٧/٢٧عوارض عمل 

٤٤/٧٧١/١٣عفونت 

٢٧/٣٣٥/٥عود بيماري به علت درمان ناقص

)ALOS(١توزيع فراواني علل بستري هاي مجدد بر حسب ميانگين مدت اقامت -۴جدول شماره 

ALOS

مجددعلل بستري

بستري مجدد دوم بستري مجدد اول 

١/٥عوارض عمل 

٣/٦

١/٥

٢/٦

٤/٥

٤/٥

عفونت بعد عمل 

عود بيماري

1. ALOS: Average length of stay
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بحث و نتیجه گیري

ميزان بستري هاي مجدد در ايـن مطالعـه   ) ۱(طبق جدول شماره 

درصد است كه با نتايج مطالعه مشابه در آمريكا هـم سـويي   ۳/۲۱

اين ميزان در پژوهش مشابه دانشـگاه  .)۶()درصد۲۷تا ۲۱(دارد 

.)۷(بوده است % ۳/۵۴شهيد بهشتي 

نشان مي دهـد بيشـترين درصـد    ۲كه جدول شماره طوريهمان

مراجعات مجدد به علت عوارض عمل جراحي يا مربـوط بـه بخـش    

اسـت كـه بـا نتـايج     % ۷/۲۳وجراحـي مـردان   % ۸/۳۶جراحي زنان 

ي دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران     هـا پژوهش مشابه در بيمارستان

مراجعـات  همچنين بيشـترين درصـد  .)۱% (۹/۳۳خواني دارد هم

مجدد به علت عفونت پس از عمل جراحي مربوط به بخش جراحي 

است كـه بـا پـژوهش مشـابه     % ۴/۳۶و جراحي مردان % ۵/۵۴زنان 

نتايج مطالعه انجام شده % ۴۶دانشگاه شهيد بهشتي همخواني دارد 

عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد –ي آموزشي هادر بيمارستان

حـي و عـوارض مربـوط بـه عمـل      عفونت پس از عمل جرا،بهشتي

درصد گزارش نموده كـه بـا نتـايج پـژوهش حاضـر      ۵/۳۲جراحي 

مطالعه انجام شـده در دانشـگاه علـوم پزشـكي     ). ۷(همسويي دارد 

داشتند بيماراني كه بستري مجدد% ۴/۵۶ايران نشان مي دهد كه

در بستري اول خود تحت عمل جراحي قـرار گرفتـه انـد و از ايـن    

به علت % ۴/۱۸به علت عفونت پس از عمل جراحي و % ۹/۳۶تعداد 

عوارض مربوط به عمل جراحي نياز به بستري مجدد پيدا كرده اند 

).۱(بوده است % ۷۳و% ۲/۲۱كه اين رقم در مطالعه حاضر به ترتيب

در اغلب مقاالت بررسي شده براي اين پژوهش نحوه مراقبت پـس  

بـر بسـتري مجـدد    از ترخيص از بيمارستان جزء فاكتورهاي مـوثر 

در اين زمينه ،بيان شده است متاسفانه در پرونده هاي بررسي شده

. اطالعاتي ثبت نشده است

اتپیشنهاد

ن جراحـي شـده بـه    ابا توجه به اينكه ميزان مراجعات مجدد بيمار

علت عوارض عمل جراحي قابل توجه مي باشد پيشنهاد مـي شـود   

عمـل جراحـي و   پژوهش دقيق تري در جهت بررسي علل عوارض

مطالعه شرايطي كه باعث مي شود تا اعمال جراحي با عوارض تـوام  

، به نظر مي رسد ترخيص شتابزده بيمار پس از شوند صورت گيرد

،عمل جراحي بـه عنـوان يكـي از عوامـل مـوثر مطـرح مـي باشـد        

مطالعاتي در خصوص طول مدت بستري بيمـاران و تعيـين كـافي    

هم. ي جراحي الزم به نظر مي رسدهابودن يا نبودن آن در بخش

ارائـه  چنين پيگيري مراقبت بيمار جراحي شده پس از تـرخيص و  

خدمات تخصصي توسط پرسنل آموزش ديده و داراي پروانه كار در 

منزل مي تواند از ميزان مراجعات مجـدد بسـتري و انجـام اعمـال     

جراحي اضافي بكاهد و اين امـر متاسـفانه در سيسـتم بهداشـت و     

لذا پيشنهاد مي شود . درمان كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است

كارگيري ه وزارت بهداشت با برنامه ريزي در اين خصوص و حتي ب

در خصـوص عفونـت  . بخش خصوصي در اين امر مهم قدم بـردارد 

ي پس از عمل جراحي نيز توجه به استريل بودن قسـمت هـاي   ها

ق تر و حصول اطمينـان  مختلف اتاق عمل و انجام بررسي هاي دقي

ي بعـد از  هـا از كيفيت استريليزاسيون براي كاهش ميزان عفونـت 

ي پـس از  هـا بررسي هر كـدام از عفونـت  . عمل جراحي الزم است

عمل جراحي در كميته عفونت و رسيدن به علت يا علل آن و رفـع  

ي پس هاي موثر در جهت كاستن ميزان عفونتهااين علل از گام

. از عمل مي باشد 

پيشنهاد مي شود مـدارك پزشـكي بيمـاراني كـه بـراي بـار دوم و       

بيشتر بستري مي شود محتوي علت بستري مجدد باشد و پزشـك  

.را در برگ خالصه پرونده بيمار مستند كندمعالج آن
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