
برآورد میزان و علل پذیرش و اقامت غیر ضروری بیماران و بار مالی تحمیلی به بیمارستانی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

شوند افزایش       مقدمه: ستری به خدمت گرفته می  شمندی برای ارایه مراقبت به بیماران ب ستانی به عنوان منابع ارز تخت های بیمار

ستانی را       ضرورت مدیریت اثربخش تخت های بیمار سن بیماران و وجود بیماری های مزمن  هزینه های مراقبت به موازات افزایش 

 ری اجتناب ناپذیر اسرررت     پذیرش غیرضرررروری و روزهای اقامت غیرضررررورری ام     دوچندان می کند بنابراین تالش برای کاهش     

انجال گرفت  این مطالعه به شرریو   97این مطالعه توصرری ی تیلیلی می باشررد که به روش م طعی در نیمه دول سررا    روش کار:

سو  اکرل )ص( با حجم نمونه       ستان ر شته نگر و غیر مداخله ای در بیمار صادفی       پروند  انجال  900گذ ست  نمونه گیری ت شد  ا

سبت          ستان  و ابزار انداز  گیری در این مطالعه پروتکل ارزیابی منا شکی موجود در بیمار صص های پز شد  بر طبق تخ طب ه بندی 

شدند ولی معیار ورود بیماران برای اقامت م تضی، حداقل یک روز اقامت          سرپایی در مطالعه وارد  ستری و  ست  پروند  های ب بود  ا

ر بیمارستان بود  است بعبارت دیگر بیمارانی وارد مطالعه شدند که حداقل یک روز اقامت را در بیمارستان داشته اند و پروند های       د

ست اد  از نرل افزار آماری     شد  با ا سطح   SPSS v21کمتر از یک روز اقامت مورد ارزیابی قرار نگرفتند داد  های جمع آوری  در دو 

 جزیه و تیلیل قرار گرفتند ی مورد تآمار توصی ی و تیلیل

بود  پذیرش های غیر  9.53و درصد اقامت غیر م تضی  6.3نتایج نشان داد که درصد پذیرش غیر م تضی در بیمارستان   :یافته ها

ز ن ر ا 431ضروری انجال شد  در بخش اورژانس بیشترین پذیرش های غیر  م تضی هستند و گرو  جراحی در رتبه دول قرار داشت 

سی مربوط به مردان و   شترین تعداد پروند      431پروند  های مورد برر سالمت ایرانیان بی ن ر نیز مربوط به زنان بود پروند های بیمه 

مورد بررسی بود ولی درصد اقامت غیر ضروری در پروند  های تامین اجتماعی بیشتر از ماب ی پروند  ها بود بیشتر بیماران از تهران      

بیمارن متاهل بودند  اقامت غیر ضروری در بیمارانی که با وسیله شخص به بیمارستان مراجعه کرد  بودند از سایر       درصد از  59.8و 

سیت ، نوع بیمه ،بخش درمانی ، ماهیت درمانی ،نیو  ارجاع ،       شتر بود  مول ه های جن ستان بی روش های ارجاع و مراجعه به بیمار

یمار بصررورت معنادار بر اقامت غیر م تضرری تاثیر گذار نبودند  مول ه های  تخصررص پزشررک و جنسرریت پزشررک، و میل سررکونت ب 

جنسیت ، نوع بیمه ،بخش درمانی ، ماهیت درمانی بر پذیرش غیر م تضی تاثیر معنادار نداشتند ولی نوع ارجاع ، تخصص پزشک و       

ضرور           شترین علل اقامت غیر  شت  بی ضی رابطه معنادار دا شک با پذیرش غیر م ت سیت پز ی هم به تعویق عمل جراحی بر می  جن

 ریررا  بررود  7.996.680غرریررر ضرررررور هررم  گشررررت و درآمررد از دسررررت رفررترره روزانرره برره ازای هررر روز اقررامررت     

ستان درآمد ایجاد می       نتیجه گیری: ضروری برای بیمار ضروری ت ریبا چهار برابر هر روز اقامت غیر  با توجه به اینکه هر روز اقامت 

ت کاهش اقامت های غیر ضررروری تاثیر زیادی بر رو افزایش بهر  وری بیمارسررتان خواهد داشررت از طرفی کند لذا برنامه ریزی جه

شه های این علت       ست که با تمرکز بر رفع ری ضروری تعویق عمل جراحی بود  ا شترین علل اقامت غیر  طبق یافته های این طرح بی

 می تواند در کوتا  مدت از اقامت غیر ضرور جلوگیری کرد 

 


