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پيمان محمدي نصرآبادي ،1اباسط ميرزایی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
پيمان محمدي نصرآبادي

چکيده

تاریخ دریافت1400/4/5 :
تاریخ پذیرش1400/6 /3 :

لیست های انتظار در خدمات بهداشتی و درمانی برای منطقی سازی ظرفیت و در نتیجه هزینه
آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .با این حال ،از آنجا که تقاضا بیش از ظرفیت است،
لیست انتظار به سرعت رشد می کند بنابراین  ،کاهش زمان انتظار برای دسترسی به خدمات مورد
نیاز به یکی از اصلی ترین نگرانی های سیستم های مراقبت های بهداشتی تبدیل شده است.
درتحقیق پیش رو با توجه به اهداف بیان شده به بررسی دو راهکار و درنتیجه ارایه دو مدل ریاضی
برای بهبود عملکرد بیمارستان ها در این حوزه میپردازیم .برای مدلسازی مدل اول از مدل ریاضی
دو هدفه که یک برنامه ریزی عدد صحیح است ،استفاده شد که تمام پارامترهای مدل ما قطعی
هستند .در مدل دوم یک روش یکپارچه برای ادغام اولویت بندی بیمار و زمانبندی بیمار پیشنهاد
می شود تا اطمینان حاصل شود که بیماران با باالترین اولویت ابتدا خدمات را دریافت می کنند.

واژگان کليدي :برنامه ریزی اتاق عمل ،زمانبندی چند هدفه ،الویت بندی بیماران.
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پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

ارزیابی تأثيرات اولویت بندي بيمار بر برنامه اتاق عمل در مراکز درمانی

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 42 -52
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مقدمه
لیست های انتظار در خدمات بهداشتی و درمانی برای منطقی سازی ظرفی ت و در نتیجه هزینه آنها از اهمیت فوق العاده
ای برخوردار است] . [1با این حال ،از آنجا که تقاضا بیش از ظرفیت است ،لیست انتظار به سرعت رشد می کند] ، [18که
ممکن است منجر به زمان انتظار غیر قابل قبول شود]  ، [2به ویژه برای بیمارانی که نیاز به مراقبت های پزشکی حاد دارند .در
بسیاری از اقدامات پزشکی ،این مدت طوالنی انتظار مستقیماً بر سالمتی و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می گذارد].[3,21
بنابراین ،کاهش زمان انتظار برای دسترسی به خدمات مورد نیاز به یکی از اصلی ترین نگرانی های سیستم های مراقبت های
بهداشتی تبدیل شده است ].[4,22
برخی از استراتژی ها برای رسیدگی به لیست انتظار تقاضا ،عرضه یا هر دو را هدف قرار میدهند ] . [16.17کاهش تقاضا
با اجرای مکانیسم های تقسیم هزینه قابل دستیابی است ،اما چنین رویکردی محدودیت هایی نیز دارد که در سیستم های
بودجه عمومی به سختی قابل قبول هستند] . [18از طرف دیگر ،در سال های گذشته ،دولت ها با اختصاص بودجه های ویژه
برای کاهش لیست انتظار برای مداخالت بسیار خاص ،به ویژه مواردی که نیاز به اقدامات سریع دارند ،مانند جراحی های خاص
مربوط به سرطان ،ظرفیت سیستم را افزایش داده اند].[3
رویکرد دیگر استفاده از منابع فعلی است .در واقع ،برای رسیدگی به زمان انتظار طوالنی ،بسیاری از بیمارستانها
استراتژیهایی را برای بهبود فرایندها و در نهایت کاهش زمان انتظارها به کار گرفتند].[5

روش تحقيق
درتحقیق پیش رو با توجه به اهداف بیان شده به بررسی دو راهکار و درنتیجه ارایه دو مدل ریاضی برای بهبود عملکرد
بیمارستان ها در این حوزه میپردازیم.
در رویکرد اول به دنبال ارایه یک مدل زمانبندی برای اتاق عمل بیمارستان هستیم و در این راستا  2تابع هدف تعریف
می شود
تابع هدف  1زمان اتمام عملیات در اتاق عمل را کمینه می کند.
تابع هدف  2که نوآوری پژوهش رضایی و همکاران محسوب می شود به همکاری میان رزیدنت ها و جراحان مربوط می
شود و سعی در بیشینه سازی همکاری ها مطلوب دارد].[7][8
رویکرد دوم شامل انتخاب بیمارانی است که باید ابتدا خدمات را دریافت کنند یا به عبارت دیگر ،از روشهای اولویت بندی
بیمار استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بیماران با نیازهای باالتر از افرادی که نیاز فوری کمتری دارند زودتر خدمات
دریافت می کنند ].[9
تابع هدف در این روش از  3جمله تشکیل شده .جمله اول که برای اطمینان از این است که بیمار با بیشترین امتیاز
انتخاب شود و در سریع ترین زمان ممکن خدمات دریافت کند.
جمله دوم تایید میکند عمل ها تا حد ممکن برنامه ریزی شده باشند و جمله سوم برای کاهش  Overtimeتا حد ممکن
است.

مدل اول
در رویکرد اول به دنبال ارایه یک مدل زمانبندی برای اتاق عمل بیمارستان هستیم در آن از یک طرف زمان اتمام عملیات
که شاخص مهمی در زمانبندی محسوب می شود کمینه شود و از طرف دیگر همکاری های مطلوب میان رزیدنت های تخصصی
با جراحان مورد نظرشان بیشینه شود .در پیشینه موضوع تا کنون به این موضوع پرداخته نشده که جراحان فقط بخش حیاتی
و مهم عمل را بر عهده داشته باشند و در ابتدا و انتهای عمل حضور نداشته باشند .اما در این پژوهش این مسأله به عنوان یکی
از جنبه های اصلی در نظر گر فته شده است .زمانبندی اتاق عمل تا کنون در مطالعات زیادی مورد پژوهش بسیاری از
پژوهشگران قرار گرفته است اما با توجه به اینکه بسیاری از مراکز درمانی در ایران ،آموزشی نیز می باشند در این پژوهش به
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طور خاص بر مراکز بهداشتی آموزشی تمرکز نموده ایم و بر آن هستیم تا کارایی اتاق عمل این مراکز و سطح رضایت بیماران
و رزیدنت های تخصصی را افزایش دهیم].[2
همانطور که بیان شد موضوع زمانبندی اتاق عمل در پژوهش های زیادی مورد توجه قرار گرفته است و هر کدام از این
پژوهش ها بهبود خدمات این بخش و کاستن از هزینه های آنرا از دیدگاه ه ای مختلف مورد بررسی قرار داده اند اما در این
مختصر ،نمی توان به تمام موارد اشاره کرد اما مقاله مسکنس و همکاران را که از نظر برخی از اهداف ،مفروضات و محدودیت
ها تا حدودی شبیه ب ه بخشی از این مقاله است در این قسمت بیان می کنیم .آنها یک برنامه زمانبندی چندهدفه برای اتاق
عمل ارائه دادند که در آن تمایالت همکاری میان اعضای تیم جراحی در نظر گرفته شده بود].[5
مدل آنها از سه تابع هدف تشکیل شده است .تابع هدف اول و دوم به ترتیب زمان اتمام عملیات و زمان های اضافه کاری
را کمینه می کنند و تابع هدف سوم میزان همکاری ها را ب رای اعضایی که تمایل بیشتری به همکاری با هم دارند را بیشینه
می سازد .در این مدل محدویت های زیادی در نظر گرفته شده است .این مدل با استفاده از برنامه ریزی محدودیت حل شده
است .در ادامه مقاله به بیان مفروضات مسأله و مدل ریاضی عدد صحیح آن خواهیم پرداخت]. [1] [2
در این قسمت اهداف،مفروضات و برخی از محدودیت های مدل ارایه شده رضایی و همکاران را بیان نموده و توضیحاتی
راجع به آنها بیان می کنیم .همانطور که قبال بیان شد این مدل به زمانبندی جراحی اتاق عمل به صورت روزانه می پردازد و
دارای دو هدف می باشد.
محدودیت های در نظر گرفته شده در این مدل عبارتند از:
-

تعداد و دسترس پذیری جراحان ،پرستاران ،هوش بران و رزیدنت ها
ترجیحات جراح و رزیدنت (برای همکاری و برای اتاق خاص)
اتاق بهبودی

قبل از بیان ریاضی مدل ،نمادهای به کار رفته در مدل را معرفی می کنیم.
مجموعه ها:
 : oیک عمل }o ∈ {1,..., O
: tیک بازه زمانی}t ∈ {1,..., T
: rیک اتاق }r ∈ {1,..., R
 : sیک جراح }s ∈ {1,..., S
: aیک هوش بر }a ∈ {1,..., A
: nیک پرستار }n ∈ {1,..., N
 :eیک رزیدنت }e ∈ {1,..., E
: bبک تخت }b ∈ {1,..., B
مفروضات:
مفروضات این مسأله از این قرار دادن این تحقیق در مورد مراکز بهداشتی انجام می شود.
همه موارد مورد نظر از قبل برنامه ریزی شده اند و به طور تصادفی وارد بیمارستان نمی شود.
هر عمل در حضور یک رزی دنت تخصصی ،یک هوش بر ،دو پرستار در تمام طول عمل و یک جراح که در ی ک مقطع
زمانی در اتاق عمل حضور می یابد ،نیاز دارد.
اتاق بهبودی پس از عمل در نظر گرفته شده و اتمام فرآیند عمل به معنای به هوش آمدن بیمار در اتاق بهبود است.
محدود یت منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر نداریم و منابع کافی برای عمل در هنگام عمل وجود دارد .زمانبندی ارائه
شده است ی ک زمانبندی روزانه است.
توابع هدف و محدودیت های این مدل به صورت زیر می باشند
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()1
()2
()3
()4
()5
() 6
()7
()8
()9
( ) 10
( ) 11
( ) 12
( ) 13
( ) 14

تابع هدف  1زمان اتمام عملیات در اتاق عمل را کمینه می کند.
تابع هدف  2که نوآوری پژوهش رضایی و همکاران محسوب می شود به همکاری میان رزیدنت ها و جراحان مربوط می
شود و سعی در بیشینه سازی همکاری ها مطلوب دارد.
محدودیت های مهم مسأله در عبارات  3تا 14آمدهاند .این محدودیت ها به ترتیب بیانگر نبودن امکان حضور همزمان دو
رزیدنت در یک عمل و یک اتاق ،عدم امکان حضور همزمان یک رزیدنت در دو اتاق عمل ،حضور رزیدنت در طول کل یک
عمل ،عدم امکان قطع عمل ،عدم امکان حضور همزمان دو بیمار روی یک تخت بهبودی ،برابر شدن طول مدت بهبودی با
تعداد متغیرهای صفر و یک ،پیوستگی و عدم قطع فرآیند بهبودی برای هر عمل ،پیوستگی میان اتاق عمل و اتاق بهبودی،
زمان شروع عمل ،زمان شروع فرآیند بهبودی در اتاق بهبودی ،بررسی دسترس پذیری رزیدنت در هر لحظه و در هر اتاق و
بزرگتر بودن زمان اتمام عملیات از لحظه به هوش آمدن هر بیمار در هر عمل می باشند.

مدل دوم
این مدل که توسط  Olivieraو همکاران اریه شده شامل انتخاب بیمارانی است که باید ابتدا خدمات را دریافت کنند
یا به عبارت دیگر ،از روشهای اولویت بندی بیمار استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بیماران با نیازهای باالتر از افرادی
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که نیاز فوری کمتری دارند زودتر خدمات دریافت می کنند .این همان چیزی است که از آن به عنوان اولویت بندی یاد می
کنیم].[9
فقدان یک روش منظم و استاندارد برای اولویت بندی بیمار می تواند تأثیر منفی بر دسترسی به مراقبت های بهداشتی
داشته باشد] . [19,20در واقع ،نشان داده شده است که بیماران " با اولویت پایین" ،مانند افرادی که دارای بیماری مزمن
هستند ،خدمات بهداشتی عمومی را که به طور عمومی در دسترس هستند به موقع دریافت نمی کنند ،زیرا وضعیت آنها نسبت
به دیگران کمتر فوری است].[10
در این زمینه ،هدف این مقاله ارائه یک رویکرد یکپارچه شامل اولویت بندی بیمار و زمانبندی بیمار برای بهبود نه تنها
کارایی عملکرد ،بلکه همچنین برای اطمینان از این است که بیمارانی که باالترین اولویت را دارند ابتدا خدمات ارائه می شوند.
برای این منظور ،فرض می کنیم که بیماران در لیست انتظار نمره ای تحت عنوان " " utility scoreدریافت می کنند][11
که یک تخمین از فوریت نسبی آن نسبت به سایر بیماران در ا ین لیست است .سپس ،مسئله زمانبندی بیمار ،که به دنبال
اختصاص جلسات جراحی به طور همزمان به جراحان و بیماران به جراحان است ] ،[13به گونه ای فرموله می شود که سود
کامل در کنار سایر معیارهای عملی به حداکثر رسد] . [12,14آزمایش های عددی با الهام از متن بخش اورولوژی در یک
بیمارستان دانشگاهی در شهر کبک ،کانادا ،برای پاسخ به دو سوال مهم آنها در مورد استفاده عملی از ابزارهای برنامه ریزی
اولویت بندی انجام شده است:
(  ) 1آیا استفاده از تابع هدف تعریف شده کارایی سیستم قبلی(  ) FIFOرا کاهش میدهد (در اینجا کارایی بر اساس تعداد
عمل های جراحی نوبت دهی شده تعریف می شود)
(  ) 2چنین ابزاری برای بهینه سازی ،مدت زمان انتظار کوتاه مدت و میان مدت را برای بیماران مختلف لیست انتطار
چگونه تحت تأثیر قرار میدهد

برنامه ریزي جراحی در بخش اورولوژي
 Olivieraو همکاران در اینحا پرونده یکی از پنج بیمارستان ادغام شده در مرکز بهداشت دانشگاه در کبک سیتی کانادا
را در نظر گرفته اند که بزرگترین مرکز بهداشتی کانادا را با  13،500کارمند و ارائه خدمات مراقبت به تقریباً  2میلیون نفر
تشکیل می دهد که شامل  25تخصص اصلی پزشکی است و طی دوره  67،088 ،2017 -2016عمل جراحی انجام شده است.
به طور متوسط  ،هر روز  216درخواست جراحی جدید وارد می شود .بیمارستان از یک سیستم اولویت بندی برای جراحی
استفاده می کند که براساس مجموعه ای از اولویت های گسسته ( P1تا  ) P4با توجه به شرا یط پزشکی بیمار است] .[9سطح
اولویت ،زمان انتظار قابل قبول برای جراحی را به روش زیر محدود می کند:
-

بیماران  P1باید پس از ورود به لیست انتظار ،طی دو هفته جراحی خود را انجام دهند.

-

برای بیماران  ،P2حداکثر زمان انتظار چهار هفته است.
بیماران  P3می توانند تا دوازده هفته صبر کنند.
و بیماران  ،P4آنهایی که کمترین میزان اولویت را دارند ،می توانند قبل از جراحی تا یک سال صبر کنند.

بخش اورولوژی نیز از این روش پیروی می کند .در حقیقت ،هنگامی که متخصص جراحی را توصیه می کند ،بیمار را
نیز به یکی از چهار سطح اولویت اختص اص می دهد .برنامه فعلی جراحی دو اتاق عمل را دوشنبه ،سه شنبه و جمعه و سه اتاق
عمل چهارشنبه و پنجشنبه به اورولوژی اختصاص داده است .به طور کلی 4 ،تا  6عمل جراحی در یک جلسه  1روزه برنامه
ریزی می شود .عالوه بر این ،روشهای اورولوژی به  5نوع عمل جراحی یا فوق ت خصصی تقسیم می شوند که به مهارتهای
مختلفی نیاز دارند ،بنابراین ،هنگام تعیین پزشک به یک عمل جراحی ،باید آنها را در نظر گرفت.
در حال حاضر ،برنامه اتاق عمل برای بخش اورولوژی توسط دبیر بخش و با پشتیبانی پزشکان بصورت دستی انجام می
شود .آنها استراتژی مشخصی ند ارند و یا اهداف مشخصی راجع به تعداد بیماران از هر گروه ( P1تا  ) P4برنامه ریزی شده و
همچنین در مورد چگونگی تقسیم زمان یا زمان موجود در میان  5فوق تخصص و جراح ندارند .سرانجام ،اگرچه تصمیم گیری
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در مورد بیماران  P1آسان است (جراحی در اسرع وقت برنامه ریزی شده است) ،مرزهای بین گروه های  P2و  P3چندان
مشخص نیست این بخش ها در حال حاضر شامل بیمارانی با شرایط بسیار ناهمگن هستند .بخش اورولوژی عالقه زیادی به
استفاده از یک سیستم اولویت بندی رسمی ،سیستماتیک و شفاف نشان داده است که می تواند معیارهای پزشکی و غیرپزشکی
را برای تعیین اهمیت جراحی برای هر بیمار منفرد در نظر بگیرد.

مدل ریاضی
 Olivieraو همکاران توابع هدف و محدودیت های مساله را در قالب  11جمله ریاضی بیان کرده اند که در ادامه به
بررسی این جمالت می پردازیم ].[9
()1
()2
()3
()4
()5
() 6
()7
()8
()9
( ) 10
( ) 11
در این بخش به توضیح هر کدام از جمالت باال میپردازیم که در واقع تابع هدف ماست و از  3جمله تشکیل شده .جمله
اول که برای اطمینان از این است که بیمار با بیشترین امتیاز انتخاب شود و در سریع ترین زمان ممکن خدمات دریافت کند.
جمله دوم تایید میکند عمل ها تا حد ممکن برنامه ریزی شده باشند و جمله سوم برای کاهش  Overtimeتا حد ممکن
است.
زمان خدمات دهی به بیمار  pتوسط پزشک ( dبا توجه به تجزبه پزشک  ) dباید کمتر یا مساوی از زمان مورد انتظار
باشد.
برای هر بیمار مشخص باید یک پزشک یک اتاق و یک عمل خاص در نظر گرفته شود حتما پزشکی اختصاص داده شود
که توانایی آن عمل مشخص را داشته باشد.
برای هر جلسه جراحی و هر پزشکی که توانایی آن را دارد یک اتاق خاص در نظر گرفته شود
تعداد جلسات برنامه ریزی شده برای عمل  sدر اتاق  oبیشتر یا مساوی حداقل نیاز پزشک  dبرای انجام جلسات عمل
باشد
برنامه ریزی های بخش مورد مطالعه (بخش اورولوژی) تناقضی با سیاست های کلی بیمارستان نداشته باشد
مریض  pبرای عمل  sتوسط پزشک  dدر اتاق  oبرنامه ریزی نشده باشد در صورتی که پزشک  dبرای عمل  sدر اتاق
 oرزرو نیست
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تعداد منابع بیش از نیاز اختصاص پیدا نکند یا به عبارتی تعداد خدمات بیشتر یا مساوی تعداد منابع باشد
(  ) 10و (  ) 11نیز محدودیت های منطقی هستند.
همچنین تابع هدف جدیدی طراحی شد تا در آن هدف این باشد که بیمارانی که زودتر در لیست نوبت دهی وارد شدند
زودتر خدمات دریافت کنند.
() 12

از این به بعد تابع هدف اول را با  UMو تابع هدف دوم را با  LWMنشان میدهیم.
UMبیماران را با هدف بیشترین الویت نوبت دهی میکند
LWMبیماران را نسبت به زمان ورود به لیست انتظار نوبت دهی میکند
Olivieraو همکاران با پیاده سازی این روش با  2تابع هدف متفاوت به نتایج عددی دست یافتند که در ادامه به بررسی
آنها می پرداز یم.

ارزیابی رفتار فرمول ها در طوالنی مدت
برای بررسی این موضوع شبیه سازی بر اساس عملکرد فعلی بخش اورولوژی انجام گرفت
این روش بیماران مراجعه کننده در طول  2هفته ) (tرا برای  2هفته آینده ) (t+1برنامه ریزی میکند.
برای  2هفته اول اعداد تصادفی تولید شده و برای  2هفته دوم  150بیمار جدید در نظر گرفته شد که تاریخ مراجعه آنها
در  2هفته قبلی در نظر گرفته شد و سپس این  150بیمار جدید همراه با بیماران باقی مانده از دوره قبل برای  2آینده برنامه
ریزی شدند.
این روند به مدت  6دوره یعنی  12هفته با  2روش  UMو  LWMبرنامه ریزی شد.
فرمول جدیدی تحت عنوان  DUMیا  Daynamic UMطراحی شد است که در آن  Utility Scoreبه صورت پویا
با توجه به زمان انتظار بیماران تغییر میکند .ایده اصلی برای  DUMاین است که بیمارانی که نمره کمی دریافت کردند برای
مدت طوالنی در انتهای لیست باقی نمانند.
برای این منظور بیمارانی که در بازه  2هفته  tنوبت دریافت نکردند انتخاب شده و نمره آنها به صورت تصادفی در عددی
بین  1تا  1.3ضرب شده تا احتمال نوبت دهی در دوره بعدی )(t+1برای آنها بیشتر باشد.
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یافتهها

برای مدلسازی مدل اول از مدل ریاضی دو هدفه که یک برنامه ریزی عدد صحیح است ،استفاده شد که تمام پارامترهای
مدل ما قطعی هستند .پژوهشگران سعی دارند با توجه به پیچیدگی مسأله روش حل ابتکاری یا فراابتکاری برای مسائل
چندهدفه برای حل این مسأله ارائه دهند .در مورد پژوهش های آ ینده نیر افزودن مفروضاتی همچون اولویت بیماران برای
ورود به اتاق عمل یا در نظر گرفتن بیماران تصادفی در مدلسازی ،می تواند ما را به دنیای واقعی نزدیکتر کند.
در مدل دوم یک روش یکپارچه برای ادغام اولویت بندی بیمار و زمانبندی بیمار پیشنهاد می شود تا اطمینان حاصل
شود که بیماران با باالترین اولویت ابتدا خدمات را دریافت می کنند .از یک طرف ،ما فرض می کنیم که هر بیمار در لیست
انتظار نمره ای تحت عنوان " "utility scoreدریافت کرده است ،که یک تخمین از فور یت نسبی آن در مورد سایر بیماران
در این لیست است .از طرف دیگر ،یک مدل ریاضی برای حل مشکل برنامه ریزی بیمار ،یعنی اختصاص همزمان جلسات
جراحی به جراحان و بیماران به جراح ،به گونه ای تنظیم شده است که سود کامل در کنار سا یر معیارهای عملی به حداکثر
می رسد .این فرمول در یک آزمایشگاه از نمونه های ایجاد شده به طور تصادفی با الهام از بخش اورولوژی در ی ک بیمارستان
دانشگاهی در شهر کبک ،کانادا اعمال شده است .آزمایشاتی برای تجزیه و تحلیل رفتارهای کوتاه مدت و میان مدت روش
پیشنهادی انجام شده است .نتایج عددی تأیید می کند که استفاده از یک تابع هدف طراحی شده برای به حداکثر رساندن
سودمندی ،کارایی برنامه ها را از نظر تعداد جراحی های برنامه ریزی شده خراب نمی کند و همچنین نشان می دهد ،همانطور
که انتظار می رود ،بیماران با الویت باالتر زودتر برنامه ریزی می شوند و زمان انتظار آنها قبل از عمل کوتاه تر از بیماران با
الویت کم تر است .با این حال ،این روش ممکن است منجر به طوالنی شدن زمان انتظار و حتی انتظار غیر قابل قبول برای
بیماران با الو یت کم تر بشود .برای کاهش چنین اثر نامطلوب ،یا به عبارت د یگر ،برای کاهش اختالف در زمان انتظار بین
بیماران با الو یت کم تر ،یک رویکرد ابزار پویا برای افزایش تدریجی الویت بیماران با توجه به زمان آنها در لیست انتظار ارائه
شده است .به نظر می رسد این روش مزایای برنامه ریزی بیماران بر اساس کاربرد آنها و خطر تاخیر بیش از حد بیماران با
اولویت کم را به اندازه کافی متعادل می کند.
با وجود این نتایج دلگرم کننده ،قبل از بررسی استفاده کامل از روش ارائه شده ،تحقیقات بیشتری الزم است .در واقع،
فرموالسیون باید بهبود یابد تا شکاف بهینه سازی کاهش یابد و قابلیت حل را سرعت ببخشد .همچنین ،ما باید رفتار مدل
های  UMو  DUMرا برای سایر توزیع های بالقوه الویت بندی بیماران و همچنین افق های زمانی طوالنی تر ،تأیید کنیم.
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نتيجه گير ي
با توجه به اینکه اتاق عمل به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم و پرهز ینه و پر درآمد در مراکز بهداشتی محسوب می
شود ،پژوهش بر روی این مسأله و کاستن از هزینه ها و باال بردن سطح رضایت بیماران از اهمیت باالیی برخوردار است.
در آخر ،الزم به یادآوری است که رویکرد پیشنهادی نه باعث افزایش ظرفیت سیستم و نه کارا یی آن می شود .بنابراین،
در دراز مدت ،تعداد جراحی ها محدود است و تصمیم صحیح برای تعادل بخشیدن به جراحی های کم و زیاد باید در سطح
استراتژیک توسط هیئت مدیره بیمارستان انجام شود .روش های پیشنهادی می تواند پیامدهای چنین تصمیماتی را در لیست
انتظار و زمان انتظار برجسته کند و به مدیران در فرایندهای تصمیم گیری کمک کند.
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