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تاریخ دریافت2331/6/3 :
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بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در اورژانس یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر
تهران در سال 1931

چکیده
مقدمه :ترخیص با رضایت شخصی ،زمانی رخ میدهد که بیمار علیرغم توصیه پزشک ،بیمارستان را ترک کند .پژوهش حاضرر
به بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی پرداخته است.
روشها :این مطالعه از نوع مقطعی بر روی کلیه بیماران ترخیص شده با رضایت شخصی از بخرش اورژانر مرکرز مموزشری-
درمانی شهدای تجریش در نیمه دوم سال  2332انجام شده است .دادهها به کمک چک لیست محقق ساخته که روایری و پایرایی
من مورد تأیید قرار گرفته ،جمعموری شدند .تحلیل دادهها با استفاده از مزمونهای کای اسکوئر و تی دونمونهای مستقل انجام شد.
نتایج :یافتهها نشان داد که از میان سروی های بخش اورژان بیمارستان ،سروی جراحی عمومی ( 24/4درصد) و پ از من
داخلی ( 22/3درصد) و جراحی مغز و اعصاب ( 22/3درصد) بیشترین میزان ترخیص با رضرایت شخصری را دارا بودنرد .بیشرترین
علل ترخیص با رضایت شخصی بهبود نسبی از دید خود بیمار ،دوری بیمارستان تا محل زندگی و خسرتیی از محریب بیمارسرتان
بود .همچنین بین نوع سروی بخش اورژان  ،شیفتهای کاری یا درممد با متغیر ترخیص با رضایت شخصی رابطه مماری معنی
داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به باال بودن میزان ترخیص با رضایت شخصی در بیمارسرتانهرای مموزشری کشرور الزم اسرت
ضمن توجه بیشتر به این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مورد تأکید در حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهای مموزشی -
درمانی کشور  ،ارایه خدمات با کیفیت با هدف افزایش رضایت بیمار و کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصری در اولویرت قررار
گیرد.
واژگان کلیدی :ترخیص با رضایت شخصی ،بیمار ،بیمارستان ،اورژان
مقدمه

آموزشی را تشکیل میدهد ( .)2در کانادا نیز این رقم

ترخیص با میل و رضایت شخصی زمانی رخ میدهد

چیزی در حدود  %1گزارش شده است ( .)3این در

که بیمار علیرغم توصیه پزشک ،زودتر از موعد

حالی است که در ایران ،درصد افرادی که درمان خود

مقرر ،بیمارستان را ترک کند ( .)1آمارها حاکی از آن

را ناتمام گذاشته و با رضایت شخصی از بیمارستان

است که در کشورهای پیشرفته نظیر ایاالت متحده

ترخیص شدهاند ،بین سه درصد در بیمارستانهای

آمریکا ،ترخیص با رضایت شخصی بین  0/8تا 2/2

روانی تا  %20در بخشهای اورژانس متغیر بوده است

درصد کل موارد ترخیص خصوصاً در بیمارستانهای

( .)4اهمیت این مسأله زمانی بیشتر نمود مییابد که

 -1استادیار ،گروه پرستاری بهداشت جامعه ،دانشكده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکترا ،گروه آمار زیستي و اپیدمیولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسي ارشد  ،گروه مدیریت خدمات بهداشتي ،دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ایران ،تهران ،ایران
 -4دکترا ،بیمارستان شهدای تجریش ،دفتر بهبود کیفیت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
نویسندهی مسئول :فاطمه استبصاری
آدرس :میدان تجریش ،بیمارستان شهدای تجریش ،تهران ،ایران
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فاطمه استبصاری ،1مریم دستورپور ،2هاله موسوی اصفهانی ،3داود مصطفایی

4

بررسی علل ترخی ص با رضایت شخصی

فاطمه استبصاری و همکاران

از بیمارستان مرخص میشوند ،با احتمال بیشتری به

این میان وضعیت فیزیکی و احساسی خود بیمار نیز

بستری مجدد نیاز پیدا کرده و یا به عوارض

نباید از نظر دور داشته شود ،مثالً در مواردی بیماران

شدیدتری بعد از ترخیص نسبت به سایر افراد دچار

پرخاشگر میتوانند کادر درمان را به برخورد منفی

میشوند تا جایی که برآورد شده تا  22درصد

واداشته و این امر در نهایت میتواند به ترخیص با

بیمارانی که با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص

رضایت شخصی برای بیمار منتهی شود (.)9

شدهاند ،نیاز به پذیرش مجدد پیدا میکنند ( )2و

از سوی دیگر ،امکان اعالم خاتمه ارائه خدمات

اهمیت این موضوع آن قدر چشمگیر است که پیش

درمانی از سوی بیمارستان در صورت تمایل شخصی

بینی شده در آمریکا ساالنه مبلغی در حدود 3/8

بیمار ،البته منوط به تهدید نشدن سالمتی آحاد جامعه

میلیون دالر صرف هزینههای پیگیری مجدد بیمارانی

طبق موازین قانونی ،یکی از بندهای منشور حقوق

میشود که با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص

بیمار میباشد که توسط وزارت بهداشت ،درمان و

شدهاند ( .)6با این حال یکی از عمدهترین مسایلی که

آموزش پزشکی در ده بند تدوین و ابالغ گردیده

میتواند توجه نظامهای سالمت و مدیران و

است ( .)10مضافاً بر این که در سالهای اخیر ،در

برنامهریزان نظامهای بیمارستانی را به خود جلب

راستای اجرای حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاه

نماید ،علت درخواست بیمار برای ترک بیمارستان با

های علوم پزشکی سراسر کشور نیز حیطههای

میل و رضایت شخصی است .تحقیقات در این زمینه

مختلفی تعریف شده که ترخیص بیمار با رضایت

حـاکی از دالیل مـتنوعی برای این امر میبـاشد که

شخصی یکی از این محورها است که این دو موضوع

میتواند دامنه وسیعی از دالیل خصوصی بیمار از

میتواند اهمیت توجه به علل ترخیص بیماران با

جمله مشکالت شخصی و خانوادگی که خارج از

رضایت شخصی را بیش از پیش توجیه نماید .تاکنون

کنترل بیمارستان است تا مسائل روحی ،روانی و

چندین مطالعه در مورد علل ترخیص با رضایت

عاطفی مثل احساس خستگی ،کسلی ،یکنواختی از

شخصی در بیمارستانهای دانشگاهی کشور انجام

محیط بیمارستان و نیز اعتیاد بیمار به الکل یا مواد

پذیرفته است ( .)3،4،11-13ولی تنها یک مطالعه به

مخدر را در برگیرد ( .)4،6البته دالیل مهم دیگر در

علل ترخیص در بخش اورژانس پرداخت ( )14که با

این طیف شامل نارضایتی بیمار از کادر درمان و

توجه به اهمیت موضوع ،نیاز به مطالعات بیشتر و

عقیده وی مبنی بر عدم صالحیت و شایستگی درمان

بررسی دقیقتر احساس میگردید .با توجه به آنچه

نیز درخور توجه فراوانی است ( .)7در همین رابطه

گفته شد و با عنایت به این که ترخیص با میل

تحقیقات مؤید آن است که بین وضعیت اقتصادی-

شخصی مقولهای چند بُعدی است که به میزان وسیع

اجتماعی بیمار با میزان درخواست برای ترخیص با

هم به شرایط فردی و اختصاصی بیماران و هم به

رضایت شخصی همبستگی معکوسی وجود دارد که

عوامل مرتبط با بیمارستان و کیفیت خدمات آن

در این میان مهمترین فاکتور مؤثر در وضعیت

بستگی دارد ( )3 ،4،11و از طرف دیگر از آنجا که

اقتصادی -اجتماعی بیمار ،دسترسی یا عـدم دسترسی

یکی از اولویـتهای مدیریت نوین بیمارستانی ،توجه
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بدانیم افرادی که زودتر از موقع و با رضایت شخصی

وی به بیمه درمانی عنوان شده است ( .)8هر چند در

فاطمه استبصاری و همکاران

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی

توجه به علل ترخیص با میل شخصی میتواند به

و در قسمت دوم علل مربوط به مسایل خود بیمار

عنوان یک فاکتور مؤثر در تصمیمگیریها و بهبود

مطرح شد .در قسمت سوم ،علتهای مربوط به

روشهای ارائه خدمت مدنظر باشد .لذا در این

وضعیت اورژانس بیمارستان مثل مراجعه به سایر

پژوهش به بررسی علتهای مختلف ترخیص با

مراکز درمانی ،لغو شدن عمل جراحی و خالی نبودن

رضایت شخصی از سوی بیماران مراجعه کننده به

تخت و نهایتاً در قسمت چهارم مسائل مربوط به کادر

بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای تجریش

ارائه دهنده خدمت در اورژانس بیمارستان مورد سؤال

در نیمه دوم سال  1391پرداخته شده است.

قرار گرفت.
برای سنجش روایی کیفی چک لیست محقق

مواد و روشها

ساخته از نظر  10نفر از افراد مجرب و متخصص

این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی ،توصیفی-

شامل کارشناسان دفتر بهبود کیفیت ،پرستاران بخش

تحلیلی است که بر روی کلیه بیماران ترخیص شده با

اورژانس و پزشکان طب اورژانس استفاده گردید و

رضایت شخصی از بخش اورژانس بیمارستان

نظرات آنان در طراحی چک لیست اعمال گردید.

آموزشی شهدای تجریش در نیمه دوم سال 1391

برای سنجش روایی به شکل کمی ،از دو شــاخص

انجام شده است .سرویسهای درمانی تحت پوشش

نســبت روایــی محتوا

)Content Validity

بخش اورژانس این مرکز شامل اطفال ،داخلی،

( CVR Ratioو شاخص روایی محتوا )Content

اورولوژی ،جراحی مغز و اعصاب ،جراحی عمومی،

 CVI )Validity Indexاستفاده شد .ابتــدا بــرای

زنان و زایمان ،نوزادان ،پوست و آنکولوژی بوده

تعییــن شــاخص نســبت روایــی محتــوا ،از10

است .از آنجا که دالیل ترخیص با رضایت شخصی

نفــر از متخصصــان درخواســت شــد تــا

از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پژوهش حاضر

محتوای چک لیست را بــراســاس یــک طیــف

صرفاً در اورژانس مرکز بیمارستان آموزشی شهدای

ســه بخشی لیکرت «ضروری است»« ،مفید است»

تجریش انجام شده ،کلیه افرادی که در شش ماهه دوم

«ولــی ضرورت نیست» و «ضرورتــی نــدارد»

سال  1391با رضایت شخصی از این بیمارستان

بررســی کننــد .بــر اســاس جــدول Lawshe

ترخیص شدند ،به صورت سرشماری وارد مطالعه

بــرای تعییــن حداقــل ارزش شــاخص روایــی

شدند .پژوهش حاضر از طرحهای مصوب بیمارستان

محتــوا ،عباراتــی که مقدار  CVRآنها باالتر از

مذکور بوده و کلیه پرسنل بخش اورژانس در جریان

 0/62بود حفظ شدند ()12؛ که در مطالعه حاضر نیز

بوده و نهایت همکاری را با پژوهشگران داشتند.

تمامی گویههای چک لیست تأیید شدند.

به منظور گردآوری دادهها از یک چک لیست محقق

شاخص  CVIبراساس شــاخص روایــی

ساخته شامل چهار قسمت استفاده شد .در قسمت

محتــوای  Waltz and Baselمحاسبه شــد.

اول ،متغیرهای زمینهای و دموگرافیک شامل جنس،

بدیــن منظــور پژوهشــگران پرسشــنامه طراحــی

تاریخ بستری ،تـاریخ ترخـیص ،درآمـد ،سـن و نوع

شــده را در اختیــار متخصصــان قــرار دادنــد و
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به اصل مشتریگرایی و جلب رضایت بیماران است،

سرویس بخش اورژانس و تشخیص اولیه آورده شده

فاطمه استبصاری و همکاران

بررسی علل ترخی ص با رضایت شخصی

شــاخص روایــی محتــوای ،Waltz and Basel

شد که نتایج آزمون نرمال بودن دادهها را تأیید نمود.

میــزان ارتبــاط ،وضــوح و ســادگی هــر یــک

سپس از شاخصهای آماری توصیفی از جمله،

از ســؤاالت را تعییــن کننـد که مقدار  CVIباالتر

فراونی و درصد فراوانی و تحلیلی شامل آزمون کای

از  0/79مورد تأیید بود ( .)16برای سنجش پایایی از

اسکوئر و تی دونمونهای مستقل استفاده شد .سطح

روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد؛ که میزان

معنیداری  0/02در نظر گرفته شد.

همبستگی  0/82برای آن به دست آمد.
با مراجعه به پرونده بیماران ،دادههای مورد نیاز در
چک لیست مزبور ثبت گردید و در مواردی که دلیل
خاصی برای ترخیص با رضایت شخصی بیمار ذکر
نشده بود با استفاده از شماره تلفن مندرج در پرونده
با بیمار تماس گرفته شد و در مورد دلیل ترک
اورژانس بیمارستان با رضایت شخصی از بیمار یا
بستگانش سؤال شد .شایان ذکر است در مواقعی که
پژوهشگران بعد از دو بار تماس تلفنی موفق به
صحبت با بیمار یا بستگان وی نشده یا در مواردی که
شماره تلفن بیمار به اشتباه ثبت شده بود یا شماره
تلفنی در پرونده مندرج نبود ،به عنوان معیار خروج از
مطالعه حذف گردید و اجازه ورود به مطالعه را
نداشتند.
از شرکتکنندگان در پژوهش رضایتنامه شفاهی
دریافت گردید و به آنان اطمینان داده شد که کلیه
اطالعات محرمانه بوده و هیچگونه ضرر و زیان مادی
و معنوی متوجه آنان نخواهد بود .با توجه به اهمیت
محرمانگی دادهها کلیه اطالعات بدون ذکر نام بیمار و
تنها با کد پذیرش آنها در چک لیستها ثبت شد و
در موارد پیگیری تلفنی به افراد کامالً اطمینان داده شد
که هیچ نامی در هیچ کجای مراحل پژوهش از آنها
برده نخواهد شد.
پس از تکمیل چک لیستها ،دادهها در نرمافزار
 SPSSنسخه  17ثبت شد .ابتـدا نـرمالیتی دادههـا با
272

نتایج

یافتهها حاکی از آن است که در شش ماهه دوم سال
 1391جمعا  7183نفر از بخش اورژانس بیمارستان
آموزشی شهدای تجریش ترخیص شدهاند که از این
تعداد  466نفر ( )%6/2با میل و رضایت شخصی بود.
با نگاهی به آمار نوسانات روند فصلی ترخیص با
رضایت شخصی در این بیمارستان مشاهده شد که
بیشترین تعداد افرادی که با رضایت شخصی مرخص
شدهاند مربوط به ماه آبان ( 186نفر) و کمترین این
میزان مربوط به آذرماه ( 38نفر) بوده است (نمودار
 .)1بررسی مدت زمان بستری بیماران یاد شده در
بیمارستان نشان میدهد که  32درصد بیماران کمتر از
 6ساعت و  7درصد آنها بین  48تا  72ساعت در
اورژانس بستری بودهاند.
از میان  466نفری که با رضایت شخصی از
اورژانس این بیمارستان ترخیص شدند 226 ،نفر مرد
( 48/2درصد) و  240نفر زن ( 21/2درصد) بودند.
ضمناً از میان سرویسهای مختلف بخش اورژانس
بیمارستان ،سرویس جراحی عمومی ( 14/4درصد) و
پس از آن سرویس داخلی و جراحی مغز و اعصاب
(هر دو  11/9درصد) بیشترین میزان ترخیص با
رضایت شخصی را به خود اختصاص دادند ،در حالی
که سرویس زنان و زایمان کمترین میزان ترخیص با
رضایت شخصی ( 1/8درصد) را دارا بود (جدول .)1
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از آنــان درخواســت شــد تــا بــراســاس

استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی

فاطمه استبصاری و همکاران

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی

جدول  :1میزان ترخیص با رضایت شخصی از سرویسهای مختلف بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای تجریش در طی شش ماه دوم سال 1931
نیمه دوم ( 9319الف)

نیمه دوم ( 9319ب)

دوم ( 9319الف/ب ×)911

نوع سرویس بخش اورژانس

داخلی

929

252

 99/1درصد

جراحی عمومی

29

563

 94/4درصد

جراحی مغز و اعصاب

63

522

 99/1درصد

اطفال

54

9976

 4/6درصد

اورولوژی

47

529

 2/9درصد

زنان و زایمان

49

2292

 9/2درصد

نوزادان

34

797

 4/7درصد

پوست

25

325

 7/7درصد

انکولوژی

96

233

 6/1درصد

جمع کل

466

7923

 922درصد

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران

طوالنی شدن دوره درمان» در رأس بقیه علتها قرار

بستری در سرویسهای مختلف بخش اورژانس

داشت .علت  22درصد موارد ترخیص با میل

بیمارستان آموزشی شهدای تجریش نشان دهنده آن

شخصی مربوط به عوامل مرتبط با وضعیت بیمارستان

است که بیشترین دلیل ترک بیمارستان از سوی

بود که از آن میان  13درصد افراد برای ادامه درمان

بیماران در ارتباط با مسائل مربوط به خود بیمار بوده

به سایر مراکز مراجعه کرده ،در  6درصد موارد اعمال

( 77درصد) که از بین آنها سه دلیل «بهبود نسبی از

جراحی لغو شده و در  3درصد موردها تخت خالی

دید خود بیمار»« ،دوری بیمارستان تا محل زندگی» و

(خصوصاً در دو سرویس  ICUو  )NICUوجود

«خستـگی از مـحیط بـیمارستان و خـستگی به دلیـل

نداشته است (جدول .)2

جدول  :2مهمترین علل ترخیص با رضایت شخصی از نظر بیماران بر حسب ابعاد سه گانه چک لیست
ابعاد سهگانه کلی ترخیص

فراوانی

مسایل مربوط به خود بیمار

ریز علتها
بهبود نسبی از دید بیمار

%77

%22/7

دوری بیمارستان تا محل زندگی

%94/3

خستگی از محیط بیمارستان و طوالنی شدن فرآیند انتقال به بخش

%99/9

مشکالت شخصی

%92

وجود کودک خردسال در منزل

%7/2

مشکالت مالی

%6

نداشتن همراه

%4/9

عدم رضایت بیمار به عمل جراحی (ترس از درمان)
مسایل مربوط به وضعیت اورژانس

%22

بیمارستان
مسایل مربوط به علت های پیش بینی

%9

فراوانی

%3

مراجعه به سایر مراکز درمانی

%93

لغو شدن عمل جراحی کوچک و سرپایی

%6

خالی نبودن تخت

%3

پیش آمدن تعطیالت متوالی و خلوت بودن بخش

%9

نشده
جمع کل

%922

به عالوه دستهای از علتهای پیشبینی نشده در یک

شده بود که شایعترین آنها پیش آمدن تعطیالت

درصد موارد به صورت توضیح تـوسط بیـماران بیان

متـوالی و خلوت بودن بـخش بـوده است .یـافتههای
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تعداد موارد ترخیص شده با رضایت شخصی در

تعداد کل بیماران بستری شده در

میزان ترخیص با رضایت شخصی در نیمه

فاطمه استبصاری و همکاران

بررسی علل ترخی ص با رضایت شخصی

حاصل از بررسی تحلیلی نشان داد که بین جنسیت

( )P =0/12و درآمد بیمار ( )P=0/93با متغیر

بیماران ( ،)P=0/21سن بیماران ( ،)P=0/6نوع

ترخیص با رضایت شخصی رابطه معنیدار آماری

سرویس بخش اورژانس ( ،)P =0/8شیفتهای کاری

وجود نداشت.

بحث

است که با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد (،13

مطالعه حاضر به بررسی علل ترخیص با رضایت

.)14

شخصی در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی-

در مطالعه رنگرز جدی و همکاران نیز حدود %61

درمانی شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم

بیماران به دلیل مسائل مربوط به خود بیمار مانند

پزشکی شهید بهشتی شهر تهران پرداخت .یافتههای

نداشتن همراه ،مشکالت شغلی ،احساس بهبودی و

حاصل از آن حاکی از وجود یک روند افزایشی از

وابستگی خانوادگی ،بیمارستان را به صورت ترخیص

ترخیص با رضایت شخصی در سه ماهه آخر سال

با رضایت شخصی ترک کردند ( )4که با مطالعه

نسبت به قبل بوده است که علت این امر را شاید

مذکور همخوانی دارد .از میان عوامل مربوط به بیمار،

بتوان نزدیک شدن به تعطیالت پایان سال و تمایل

احساس بهبود نسبی از دید بیمار در مطالعه حاضر به

بیشتر افراد به ادامه درمان در منزل و نزد خانواده

عنوان اولین و شایعترین علت ترک بیمارستان به

دانست .براساس دیگر مطالعات انجام شده ،برای علل

دست آمد که با سایر مطالعات داخلی و خارجی

ترخیص با رضایت شخصی دالیل متعددی مطرح

همسو میباشد ( ،)4،7هر چند در این رابطه مطالعه

شده است ( .)13 ،17 ،18در مطالعه حاضر مهمترین

وحدت و همکاران ( )11در یکی از بیمارستانهای

عوامل ترخیص با رضایت شخصی مربوط به مسائل

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،مهمترین

خود بیمار مانند احساس بهبودی ،دوری راه ،خسته

علت ترخیص با میل شخصی را نارضایتی از پزشکان

شدن از محیط بیمارستان ،نداشتن همراه ،داشتن

بیمارستان عنوان کرده که با نتایج مطالعه حاضر

فرزند خـردسال در منزل و مـسائلی از این قبیل بوده

همخوانی ندارد .در همین رابطه مطالعه دیگری بر
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نمودار  :1روند تغییرات ترخیص با رضایت شخصی از سرویسهای مختلف بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای تجریش در طی شش ماه دوم سال 1931

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی

فاطمه استبصاری و همکاران

مهمترین علت ترخیص با میل شخصی را عدم ارائه

وجود رابطه معنیدار بین جنسیت بیماران و میزان

توضیحات الزم از سوی پزشک در زمینه عواقب

ترخیص به علت نارضایتی از کادر درمان اشاره کرده

ترخیص زودهنگام به والدین دانسته است ( )19که

است ( )4که این نتیجه در مطالعه حاضر تأیید نشد.

علت متفاوت بودن نتایج این مطالعه با پژوهش

در این پژوهش سومین دلیل مهم ترخیص با رضایت

حاضر را میتوان در متفاوت بودن جامعه مورد

شخصی که از سوی بیماران بیان شده ،خستگی از

بررسی عنوان کرد.

محیط بیمارستان و طوالنی شدن فرآیند انتقال به

بر خالف مطالعه شیرینی و همکاران ( )3و سایر

بخشهای بستری بوده است .وحدت و همکاران نیز

مطالعات انجام شده ( )8 ،13 ،20که شایعترین عامل

در مطالعه خود ،طوالنی شدن فرآیند انتقال از بخش

ترخیص با میل شخصی را مشکالت مالی و نداشتن

اورژانس به بخشهای اصلی بیمارستان را مهمترین

بیمه عنوان کرده بودند ،در مطالعه حاضر ،مشکالت

عامل ترخیص بیماران با رضایت شخصی دانسته

مالی در رده ششم مسائل مربوط به بیمار طبقهبندی

است ( .)11مطالعه نعمتی ( )23حاکی از وجود رابطه

شد که بیشتر توسط اتباع افغانستان اظهار شده بود و

بین نوع سرویس بخش دریافتی در بخش اورژانس و

مورد مربوط به نداشتن بیمه درمانی هم در میان پاسخ

ترخیص با رضایت شخصی بود.

ها مشاهده نشد که علت این امر را میتوان در

یکی از دالیلی که در این پژوهش در زمره موارد

آموزشی -درمانی و دولتی بودن بیمارستان دانست که

مربوط به وضعیت بخش اورژانس بیمارستان عنوان

هزینه چندانی را بر بیمار تحمیل نکرده و ضمناً کانال

شده لغو شدن اعمال جراحی بود .بیماران بستری در

ارائه تخفیف به بیماران ناتوان از سوی واحد

بخش اورژانس که نیاز به عمل جراحی سرپایی دارند

مددکاری نیز در آن پیشبینی شده است .این نتیجه

و باید در اتاق عمل بخش اورژانس جراحی شوند

عیناً در مطالعات رنگرز جدی و همکاران و وحدت و

گاهی اوقات به دالیل مختلف از عمل منصرف شده

همکاران نیز که بر روی بیمارستانهای دولتی انجام

و با رضایت شخصی بیمارستان را ترک میکنند .با

گرفته ،مشاهده میشود ( .)4به عالوه اکبریان نیز در

توجه به جنس عملهای انجام شده در بخش

تحقیق خود به وجود رابطه معنیدار بین داشتن بیمه

اورژانس غیر از عملهای اورژانسی که جان بیمار در

با رضایت بیمار از بیمارستان اشاره کرده است که

معرض خطر است در سایر موارد جراحیها سر پایی

بدیهی است با افزایش رضایت کلی بیمار ،انگیزه وی

و کوچک هستند .در پیگیری از این گروه از بیماران

به ترخیص زودتر از موعد کاهش خواهد یافت (.)21

آنان عنوان کرده بودند که یا در زمان بستری به علت

در مطالعه حاضر هیچ مورد صریحی که در آن بیمار

عدم حضور تیم جراحی و یا آماده نبودن وسایل

به دلیل مشکالت مربوط به کادر پزشکی یا پرستاری،

عمل ،عمل طبق نظر تیم بیهوشی لغو گردید که این

بیمارستان را ترک کرده باشد مشاهده نشد که این

عوامل در سایر مطالعات نیز به عنوان عوامل لغو عمل

مورد با نتایج مطالعه وحدت و همکاران ( )11و

تأیید شده است ( )4 ،11و با توجه به این که اکثر این

طاهریزاده ( )22و نیز مطالعه انجام شده در کانادا

جراحیهای غیر اورژانسی کوچک و سرپایی در
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روی کودکان بستری در بیمارستانی در شهر ساری نیز

( )8همخوانی ندارد .در همین رابطه رنگرز جدی به

فاطمه استبصاری و همکاران

بررسی علل ترخی ص با رضایت شخصی

شاید از نظر بیماران این اتاق عمل یک اتاق عمل

که در زمان مراجعه دارند نسبت به مراجعه کنندگان

واقعی نبوده و به تصور این که از نظر تجهیزات

سایر بخشها دچار استرس و درد و ناراحتی هستند

ممکن است کامل نباشد ،گاهی اوقات حتی دچار

به همین دلیل احتمال پاسخهای احساسی وجود دارد.

ترس و وحشت هم شده و ترجیح دادهاند که از
خدمات اتاق عمل بیمارستانی دیگر مثالً بیمارستان

نتیجهگیری

خصوصی استفاده کنند .البته تجهیز اتاق عملهای

با توجه به باال بودن میزان ترخیص با رضایت

بخش اورژانس و رعایت شرایط استریل و شبیهسازی

شخصی در بیمارستانهای آموزشی کشور الزم است

فضای اتاق عمل اورژانس نزدیک به بخش اتاق عمل

ضمن توجه بیشتر به این موضوع به عنوان یکی از

میتواند تا حدودی اعتماد بیماران را جلب کرده و از

موضوعات مورد تأکید در حاکمیت خدمات بالینی در

میزان ترخیص با رضایت شخصی ناشی از

بیمارستانهای آموزشی درمانی کشور ،ارایه خدمات

جراحیهای سرپایی بکاهد.

با کیفیت با هدف افزایش رضایت بیمار و کاهش

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر پیشنهاد میشود
به منظور اجتناب از افزایش میزان ترخیص با رضایت

میزان ترخیص با رضایت شخصی در اولویت قرار
گیرد.

شخصی در بیمارستانها ،از دورههای مشاوره توسط
پرستاران یا مددکاران جهت آگاه کردن بیماران نسبت

تشکر و قدردانی

به مشکالتی که در صورت ترخیص زود هنگام برای

این مطالعه برگرفته از طرح پژوهشی مصوب مرکز

آنها رخ خواهد داد ،استفاده شود .ضمناً همراهان

پژوهشهای بیمارستان شهدای تجریش وابسته به

بیمار را خصوصاً در زمان بستری کودکان و خانمها

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد .بدین

که رضایت والدین و همسر ،شرط انجام پروسههای

وسیله نویسندگان مقاله از همکاری صمیمانه مسئوالن

درمانی و ادامه درمان است ،جزء گروه هدف این

بیمارستان به خصوص کارکنان بخش اورژانس و

آموزشها قرار دهند.

همچنین از بیمارانی که با صبر و شکیبایی در انجام

یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر مربوط به

پژوهش مشارکت داشتند ،کمال تشکر را دارند.

بخش مورد مطالعه یعنی اورژانس بود .بیماران
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Abstract
Background: Discharge against medical advice (DAMA) occurs when a patient leaves the
hospital against the physician’s advice. The aim of this study was to investigate the causes of
discharge against medical advice.
Methods: In this cross-sectional study, all patients who were discharged against medical
advice from the Emergency Department of Shohada-e-Tajrish teaching hospital in the second
half of 2012, were included. Data were collected by a researcher-made checklist that its
validity and reliability had been confirmed. Data were analyzed by using Chi square and
independent two-sample t-test.
Results: The results show that among all the units of Emergency Department, the units of
general surgery (14.4%), internal medicine (11.9%), and neurosurgery (11.9%) had the
highest rate of discharge against medical advice, respectively. The main causes of discharge
against medical advice were partial recovery according to patients’ opinion, the distance from
home to hospital, and patients’ exhaustion from the hospital environment. However, there was
no statistically significant relationship between discharge against medical advice and the type
of Emergency Department unit, work shifts, or income.
Conclusion: Due to the high rate of discharge against medical advice in teaching hospitals of
Iran, it is essential to pay more attention to this important issue as the main issue emphasized
on in clinical governance in teaching hospitals of Iran, and also prioritize providing high
quality services in order to increase patients’ satisfaction and decrease the rate of discharge
against medical advice.
Keywords: Discharge against Medical Advice, Patient, Hospital, Emergency Department
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