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چکیده
فراهمآوری سریع و کارای خدمات مورد نیاز بیماران از مسائل بسیار مهم بخش اورژانم قلمداد میشود .گاه ،به دلیل عدم تطابق نیازها با
ظرفیت ارائة خدمات ،بخش اورژانم در شرایو اضطراری قرار میگیرد .در این پژوهش ،با بهکارگیری ا العات پیشـینة موضـوع ،سیسـتم
خبره ای به منظور تشخیص شرایو اضطراری و ارائة راهکار مناسب جهت بازگشت به شرایو عادی اورژانم توسعه داده شد .بدین منظـور
نداکم شاخصی برای تعیین وضعیت در نظر گرفته شد .با توجه به مقدار این شـاخص ،شـرایو اورژانـم در قالـب وضـعیتهـای عـادی،
انبوهی ،بیشانبوهی ،خطرناك ،و فاجعه دستهبندی شد .همچنین ،بر پایة وضعیت اورژانم و با استناد به پیشینة موضوع ،راهکـار مناسـب
جهت برونرفت از وضعیت نامطلوب توسو سیستم خبرة پیشنهادی تبیین شد .سیستم مدیریت انبوهی و بـیشانبـوهی متشـکل از سـی
قاعده ،بر اساس تعامالت با کاربر و مراجعه به پایگاه دانایی و استنتاجات الزم ،راهکار مناسب را از ریق واسو کاربری در اختیار کـاربران
قرار میدهد .نتایج بهکارگیری سیستم پیشنهادی در شرایو مختلف بخش اورژانم مبین تطابق  81درصدی راهکارهای ارائهشـده توسـو
سیستم و تصمیمگیری مدیران و خبرگان بود.

واژههای کلیدی :انبوهی و بیشانبوهی ،اورژانم ،راهکار ،سیستم خبره ،نداکم.

مقدمه
سیســتم بهداشــت و درمــان در جهــت ارتقــای کیفیــت
زندگی اعضای جامعـه و بهبـود وضـعیت سـالمت آنـان
جایگاه ویژهای دارد .با توجـه بـه ایـن موضـوع ،عملکـرد
نامناسب هر یک از اجزای این سیستم مشـکالتی جـدی
برای کل سیستم و افرادی که به ور مسـتقیم یـا ییـر
مستقیم با آن در ارتباطاند ایجاد میکند .ی سابهـای
گاشته ،با اثرگـااری نیروهـای اجتمـاعی و اقتصـادی و
سالمت عمومی بر افکار اجتماعی ،بخشهـای اورژانـم
شـــاهد افـــزایش قابـــل تـــوجهی در تعـــداد بیمـــاران
مراجعهکننده به این بخش با هدا دریافت مراقبتهـای
پزشکی بودهاند .یکی از مشکالت ریشهای ،که به عملکرد
نامناسب سیستمهـای خـدمترسـانی منجـر مـیشـود،
پیشــیگــرفتن تقاضــا از عرضــه در خــدمات اســت .ایــن
پیشامد مشکالت و مسائلی به دنباب دارد که جبـران آن
نویسندة مسسوب:

تلفن ،82883344 :فاکم82883395 :

گاهی ناممکن یا مشکل است ] .[1البته بررسی عملکـرد
نامناسب بهتنهایی کافی نیست و محققان زیـادی امـروز
به ارزیابی و اندازهگیری کارایی سازمانها یـا شـرکتهـا
پرداختهاند ] .[2آنها بر ایـن باورنـد کـه از سـاب 2000
شــرکتهــای درگیــر در رقابــت داخلــی یــا خــارجی بــا
بهرهگیری از استراتژیهای کاهش هزینه ،بهبود مسـتمر
کیفیت ،افزایش سطح خدمات ،و مسائلی از ایـن دسـت
قادر به باقیماندن در صحنة رقابت شدهاند ] .[3انبـوهی
و بیشانبوهی بخش اورژانم در حـاب حاضـر بـه ایـران
اختصاد ندارد و بسـیاری از کشـورهـا را درگیـر کـرده
است .ی نظرسـنجی سـاب  2001جامعـة بیمارسـتانی
امریکا 62 ،درصد بخشهـای اورژانـم فراتـر از ظرفیـت
عملیاتی خود عمل کردهاند و گار از بیمارستان در یـک
سوم موارد بـا هـدا دریافـت خـدمات در دیگـر مراکـز
Email: amin_nas@modares.ac.ir
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(بیمارستانگاری) گزارش شـده اسـت .مطـابق مطالعـة
دفتر حسابرسی عمومی ایاالت متحده در زمینة انبـوهی
در بخش اورژانم ،در ساب  ،2003مشخص شد از هر دَه
بیمارستان ،یک مورد در بیش از  20درصد مواقع شـاهد
ارجاع آمبوالنم به مراکز درمانی دیگر با هـدا دریافـت
خــدمات پزشــکی اســت .همچنــین ،در نظرســنجی از
مدیران بخش اورژانم در پنجاه ایالت امریکا ،بخشهای
اورژانم در نواحی شهری بزرگتر ساعات بیشتری را در
گار از بیماستان به دیگـر مراکـز دارنـد و  91درصـد از
 575مورد انبوهی بخش اورژانم را به منزلة یک مشکل
گزارش دادند ] .[4در بیانیة سیاستگااری اجمـاعشـده
در ساب  2006در کالج امریکایی پزشکان اورژانم اعالم
شد« :انبوهی زمانی رخ میدهد که نیـاز شناسـاییشـده
بــرای خــدمات اورژانســی فراتــر از منــابع موجــود بــرای
مراقبت از بیماران در بخش اورژانم بیمارستان باشـد».
] .[5بر اساس این تعریف ،انبـوهی مـیتوانـد بـه منزلـة
رابطی میان متلیرها در دو دسته شناسایی شود :نیاز بـه
خدمات و منابع موجود .با توجه به آنچه آمد ،میتوان به
خاصیت ایجاد اختالب در خدمترسانی بـه بیمـاران بـه
مثابة یکی از نتایج مستقیم انبوهی و بیشانبوهی اشـاره
کرد که خود زمینهساز مشکالتی در سیستم مراقبتهای
بهداشتیـ درمانی است ]6ـ  .[8اختالبهـای بیـانشـده
ممکن است با آثاری همچون مرگومیر بیماران ،انتظـار
والنی و کاهش کیفیت خدمات ،توزیع ناعادالنة منـابع،
و مسائل مربوط به نقض حـریم خصوصـی بیمـار همـراه
باشد ] .[9شاخصهای منتسب به انبوهی و بیشانبـوهی
از پیشزمینههای الزم جهـت پـرداختن بـه راهکارهـای
مرتبو با پدیدة یادشـده اسـت .تـالشهـای زیـادی بـه
منظــور توســعه و ســنجش اعتبــار سیســتم امتیــازدهی
بیشانبوهی انجام شده است .تعیین روشی استاندارد بـه
منظور ارزیابی بیشانبوهی اورژانم در زمانهای مواجهة
این بخش با کمبـود ظرفیـت بسـتری و افـزایش حجـم
ورودی و عواملی همچون جمعیت در حاب رشد ،افزایش
استانداردهای مراقبتـی ،و منـابع مراقبـتهـای اولیـه از
اهمیت زیادی برخوردارند ] .[10شاخصهای متعددی را
به منظور تعیین وضعیت اورژانم توسعه دادهانـد کـه از
میان آنها نداکم درك صحیحتری از وضـعیت موجـود
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در بخش اورژانم نشـان مـیدهـد ] .[11پـژوهشهـای
زیادی از حدود دهة  90میالدی تـا سـابهـای اخیـر در
زمینة حل معضل یادشده یـا بهبـود وضـعیت در بخـش
اورژانم انجام شده است .راهکارهای ارائه شده ،از منظـر
تاریخی ،در پی میآیند.
کایریاکو و همکاران افزایش تعداد پزشکان حاضر
در نوبت کاری شلوغ در بخش اورژانم را پیشنهاد دادند
] .[1راهکارهایی همچون مدیریت تخت ،ارجاع بیماران
به واحد مراقبتهای حاد کوتاهمدت یا وجود بخش
ارزیابی سریع ،افزایش نیروی انسانی ،افزایش فضای
بخش اورژانم ،انتقاب سریعتر بیماران به تخت
بیمارستانی ،و گار از بیمارستان با هدا مراجعه به
مراکز درمانی دیگر در زمانهای شلوغ نیز از جمله
پیشنهادهای ارائه شده است ]12 ،7ـ  .[19راهکارهای
ارائه شده در پژوهشها پنج ساب اوب و دوم قرن اخیر
دارای همپوشانی بوده و برخی روشهای مازاد را نیز
دربرداشت .در مجموع ،راهکار افزایش منابع انسانی مورد
توافق بسیاری پژوهشها بوده است؛ اما در کنار آن به
استفاده از وند راهکار به ور همزمان نیز اشاره شده
است .با توجه به ماهیت سیستمی مسسله ،عالوه بر تعداد
گار از بیمارستان به مراکز دیگر ،به ارجاع بیماران ییر
فوری به مکان درمانی دیگر پم از تریاژ و بهرهگیری از
حضور مددکاران اجتماعی و مدیریت تخت نیز اشاره
شده است [20 ،13 ،10 ،8 ،4ـ  .]25کالج امریکایی
پزشکان اورژانم راهکارهایی به منظور رفع مشکل در
قالب سه کالس دستهبندی شده شامل انبوهی،
بیشانبوهی ،و فاجعه ارائه دادند .این دستهبندی از آن
جهت مورد توجه است که راهکارهای مرتبو با هر
دسته به تفکیک مشخص شده است .راهکارهای مؤثر در
زمینة حل انبوهی شامل وجود بخش ارزیابی سریع،
ورود مددکاران اجتماعی به بخش اورژانم ،سازماندهی
و افزایش فضای بخش اورژانم ،و ارجاع بیماران با عالئم
ییر فوری به مراکز درمانی دیگر پم از تریاژ است .در
زمینة بیشانبوهی نیز کارشناسان به مدیریت عملهای
اختیاری توجه کردهاند .آنچه در وضعیت فاجعه مطرح
شده است ارجاع بیماران به واحد مراقبتهای حاد
کوتاهمدت ،وجود بخش ارزیابی سریع ،بهتعویقانداختن
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عملهای اختیاری ،و زمانبندی عملهای اختیاری در
پایان هفتههاست .در این میان گار از بیمارستان جهت
دریافت خدمات در دیگر مراکز و افزایش فضای بخش
اورژانم راهکارهای ییر مؤثر معرفی شدهاند ] .[5هوت و
آرونسکی ] [26ارزیابی تلفنی و تریاژ تلفنی و استفاده از
مسیرهای ویژه جهت رسیدگی به بیماران را راهکاری
مناسب معرفی کردهاند .مسیریابی از جمله راهکارهای
موثر در استفاده بهینه از منابع است .این منابع شامل
منابع فیزیکی ،انسانی و زمانی است .در مجموع دو
دوسته راهکار در این زمینه شامل روش دقیق و روش
حل تقریبی ارائه شدهاند ] .[27کلب و همکاران []28
نیز اعالم کردند ایجاد بخش ارزیابی سریع و روند بهبود
بیماران با استفاده از منابع کمتر در بافر قادر به حل
بسیاری از مشکالت بیشانبوهی است .نوالن زمانبندی
عملها را در بخش اورژانم و مدیریت تخت راهکارهایی
مؤثر در زمینة انبوهی و گار از بیمارستان با هدا
مراجعه به مراکز دیگر را راهکاری نامناسب معرفی کرد
که گاه به عواقب سوء برای بیمار منجر میشود ].[29
ول و ساویتز ] [30افزایش فضای بخش اورژانم را ،در
هر وضعیتی از انبوهی یا بیشانبوهی ،راهکاری
والنیمدت اعالم کردند.
در این پژوهش راحی سیستمی خبـره بـر اسـاس
راهکارهای پیشینة موضـوع و شـاخصهـای مـرتبو بـا
انبــوهی و بــیشانبــوهی در اورژانــم مــدنظر اســت.
سادهترین کاربرد این سیسـتم بهبـود فراینـد مـدیریت
انبوهی و بـیشانبـوهی اورژانـم اسـت کـه امـروزه در
بسیاری مراکز بهداشتیـ درمانی به منزلة پاشنة آشـیل
مطرح میشود.
در بخش دوم این مقاله مفاهیم مرتبو بـا سیسـتم
خبره بسو مـییابـد .توسـعة سیسـتم خبـره بـا هـدا
شناسایی وضعیت بخش اورژانم و ارائة راهکار مناسـب
در بخــش ســوم مــیآیــد .در بخــش وهــارم نتــایج
اعتبارســنجی سیســتم ارائــه مــیشــود .مقالــه بــا بیــان
نتیجهگیری در بخش پنجم پایان میپایرد.

سیستم خب ه و اجزا آن
سیستم خبره یکی از شاخههای موفق هـوش مصـنوعی

به حساب میآیـد .تفکـر اصـلی سیسـتم خبـره شـامل
انتقاب خبرگی از فردی دارای تخصص باال در یک زمینة
مشخص به ماشین محاسبهگر است ] .[31امـروزه نیـاز
در حاب افزایش به سیسـتم خبـره بـه منزلـة ماشـینی
محاسبهگر با توانایی بازنمایی دانش و اسـتدالب و حـل
مســسله و ارائــة راهکــار کــامالً محســوس اســت ].[32
سیستمهای خبره سعی میکنند دانش فرد خبـره را در
قالب پایگاه دانایی ،به صورت مجموعهای از قواعد اگرــ
آنگاه بازنمایی کنند .این سیسـتم ،همـان ـور کـه در
شکل  1می آید ،سـه بخـش اصـلی دارد شـامل پایگـاه
دانایی ،موتور استنتاا ،واسو کاربر .پایگاه دانایی شـامل
دانش مورد نیاز به منظور اسـتنتاا اسـت و بـه وسـیلة
کسب دانش و خبرگی فرد خبره ساخته میشود .موتور
استنتاا وظیفة یافتن قواعد مورد نیاز در پایگاه دانـایی
را ی عملیات استنتاا و پردازش آنها بـه عهـده دارد.
واسو کاربر وظیفة تعامل با کاربر را به عهده دارد؛ مثالً،
نمایش سؤابهایی که کاربر باید پاسـخ دهـد و دریافـت
پاسخ .برخی از کاربردهـای سیسـتم خبـره مربـوط بـه
شناســایی مشــکالت و ارائــة راهکارهــایی بــرای حــل
مشکالت در زمینهای خاد است .از این رو ،با توجه بـه
عواملی همچون خبرگانی که باید دانش از آنها کسـب
شود و همچنین زمینة کـاربرد تفـاوتهـای موجـود در
سیستمهای خبره قابل توجیه است ].[31

استخراج دانايی خبرگان
پوستة سی تم خبره
حافظة کاري

موتور استنتاجی

پایگاه دانایی

ارتباط با کاربر

کاربر
شکل  .1اجزا سیستم خب ه
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توسعة سیستم خب ه به من،و تشاخیص و
مد

او ژانس

همان ور که رضـایی و همکـاران ] [33عنـوان کردنـد،
برای توسعة یک سیستم خبره باید راحی مفهومی آن
انجام شود .به منظور راحی مفهومی سیستم خبره در
جهت مدیریت بخـش اورژانـم ،نیـاز بـه انـدازهگیـری
انبوهی و بیشانبوهی در قالـب مـدلی کمـی محسـوس
است .معیارهای متعددی در پژوهشهای گوناگون بدین
منظور لحا شده اسـت .در بخـش بعـد ،پـم از ارائـة
کلیاتی دربارة شاخصهای متداوب انبوهی و بیشانبوهی
موجــود در پیشــینة پــژوهش ،دالیـل انتخــاب شــاخص
استفادهشده در این پژوهش تشریح میشود.

ش خصه

وضعی

بخش او ژانس

انبوهی در بخش اورژانم بحرانی نامعین است و وسعت
زیــادی را بــه خــود اختصــاد مــیدهــد .بنــابراین،
اندازهگیری این بحران اهمیت زیادی دارد .اندازه گیـری
با هدا شناسایی ابعاد اخالقی بحران و اسـتراتژیهـای
موجود جهت خنثیکردن آن صورت میگیرد ].[6
از مشخصات یک معیار ایدهآب در ارتباط با انبـوهی
معنای یکسان آن در بخشهای مختلف اورژانم اسـت.
این معیار امکان اندازهگیری انبوهی را بر اساس مداخلة
محققان ،متخصصان بالینی ،و مدیران فراهم مـیآورد و
شرایو مقایسه و تولید مجدد و دقیق آن را امکانپـایر
میسازد .از دیگر ویژگیهای یادشده قابلیت اندازهگیری
مداوم و برنامهریزی در سیستم ردیابی الکترونیکی بیمار
بــه صــورت زمــان حقیقــی اســت ] .[9از شــاخصهــای
متداوب میتوان به شاخص کار بخش اورژانم (ادویـن)،
مقیاس ملی بیشانبوهی در بخش اورژانـم (نـداکم)،
مقدار تقاضـا از مجموعـهشـاخصهـای تقاضـای زمـان
حقیقی بخش اورژانم (ردی) ،و در نهایـت امتیـاز کـار
اشاره کرد که در پیشینة پژوهش بـهوفـور از آنهـا یـاد
میشـود .شـاخص ادویـن ،نـداکم ،و مقـدار تقاضـا از
مجموعــهشــاخصهــای تقاضــای زمــان حقیقــی بخــش
اورژانم است و امتیاز کار با هدا ابتدایی انـدازهگیـری
وضعیت انبوهی مقدار پیوستهای را بـه منزلـة خروجـی
ارائه میدهد .اجرای ایـن وهـار معیـار بـه مثابـة ابـزار

نظارتی نیازمنـد دسترسـی الکترونیکـی بـه متلیرهـای
عملیاتی بخش اورژانم است .متلیرهای یادشده شـامل
افراد حاضر در اتا انتظار ،ـوب مـدت اقامـت ،تعـداد
بیماران در حاب بستری ،و مواردی از ایـن دسـت اسـت
] .[34جــدوب  1نمایــانگر شــاخصهــا و پارامترهاســت.
همان ور که در جدوب  1مشاهده میشود ،در مجمـوع
نــوزده متلیــر وجــود دارد و شــاخص مقــدار تقاضــا ،بــا
اختصاد نه متلیر بـه خـود ،بیشـترین عوامـل را دارد.
شاخص سطح اشلاب حاصل تقسـیم تعـداد بیمـاران در
بخش اورژانم به تعداد کل جزایر درمانی مجـاز بخـش
اورژانم در هر ساعت اسـت کـه رابطـهای مسـتقیم بـا
انبـــوهی در بخـــش اورژانـــم دارد .شـــاخص ادویـــن
بیان کنندة میزان بیماران اورژانم در هر سطح تریاژ در
مقایسه با تعداد پزشکان حاضر و تختهـای آزاد بخـش
یادشده است که این شاخص نیز بـا انبـوهی در بخـش
اورژانــم رابطــهای مســتقیم دارد .شــاخص امتیــاز کــار
امتیازی ترکیبی به منظور اندازهگیری بهکارگیری منابع
در بخـــش اورژانـــم اســـت و عوامـــل متعـــددی را
دربرمیگیرد .افزایش این شاخص نمایانگر آن است کـه
بیماران از بخش اورژانم گار و به مراکز درمانی دیگـر
مراجعه میکنند .شاخص مقدار تقاضا به منزلة شـاخص
تقاضای زمان حقیقی بخش اورژانم ،در بیشـتر مواقـع
به منظور پیشبینی تقاضا در اورژانم به کار مـیرود و
مقدار تقاضای بیش از هفت هوشیاری کارکنان را همراه
دارد .دلیل آن هم این است که عوامـل مـؤثر در تقاضـا
برای دسترسی به ظرفیت بخش اورژانـم بایـد تعیـین
شود .میان شاخصها ،ابزار یربالگری به منظـور تعیـین
درجة انبوهی اورژانم نداکم استفاده میشود .این ابزار
در مقیاسی میـان  0تـا  200انـدازهگیـری مـیشـود و
مقادیر بـیش از  100بیـانگر انبـوهی در حـاب رشـد در
بخش اورژانم است ].[35
شــاخص نــداکم شــش پــارامتر مهــم در راحــی
سیستم دارد Pbed .بیمـاران روی تخـتهـای مجـازBt ،
تعــداد کــل تخــتهــای درمــانی مجــاز Bh ،تخــتهــای
بیمارســتانی Padmit ،تعــداد بیمــاران ورودی بــه بخــش
اورژانم کـه میـزان ورود بیمـاران را تعیـین مـیکنـد،
 Wtimeزمان انتظـار آخـرین بیمـار بسـتریشـدهAtime ،
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راحی سیستم خبره به منظور مدیریت انبوهی و ...

دستهبندی جزئیتر از وضعیت پیشیگـرفتن تقاضـا بـر
عرضه در بخشهای اورژانـم اسـت .هـوت و همکـاران
] [20رز محاسبة شاخص یادشده را به صـورت رابطـة
 1توضیح دادند:

والنیترین زمان از هنگام ثبت بیمار تا بسـتری ،و Rn

تعداد دستگاههای تـنفم انـد .پارامترهـای اشـارهشـده
پــیشزمینــهای مناســب جهــت تعیــین ورودیهــای
سیستماند.
هوت و آرونسکی ] [9اعالم کردند شـاخص نـداکم
از منظر کارکنان ارزیابی وضعیت شلویی اورژانم قـادر
است درك صـحیحتـری از وضـعیت موجـود در بخـش
اورژانم ارائه دهـد و شـاخص ادویـن جایگـاه بعـدی را
دارد .از سویی شاخص نـداکم وضـعیتهـای پنجگانـة
عادی ،انبوهی ،بیشانبوهی ،خطرناك ،و فاجعه را تحـت
پوشش قرار میدهـد کـه در مقایسـه بـا شـاخصهـای
متداوب موجود در سیستم خبـرة راحـیشـده کـاربرد
بهتری دارد .با توجه به اینکه سیستم خبرة راحیشده
جهت استفادة کارکنـان و مـدیران در بخـش اورژانـم
است و همچنین بـر اسـاس مطالـب بیـانشـده دربـارة
کارکرد مناسب شـاخص نـداکم از منظـر پرسـتاران و
پزشکان بخش اورژانم ،در این پژوهش شاخص ماکور
جهت استفاده در سیسـتم خبـره و تشـخیص وضـعیت
بخش اورژانم استفاده شد.
ارتباط تقسیمبندی پنجگانه بـا وضـعیت انبـوهی و
بیشانبوهی ،اشارهشـده در نـام مقالـه ،نیـز ارائـة یـک
جدول  .1ش خصه و متغی ه
شاخص /متغیر

ادوی

()1



پارامترها در هر شاخص

5



5.64 W time  0.93  Atime  13.4  R n  20

شاخص نداکم گامبهگام ایجـاد مـیشـود .در ایـن
پژوهش ابتدا فرمولی متشکل از نوزده پارامتر برگرفته از
نظرسنجیهای بهعملآمده از کارکنان بخـش اورژانـم
اعم از پزشکان ،پرستاران ،و کارکنان دیگر ساخته شـد.
پم از بررسیهای بیشتر بر این فرمـوب و بـهکـارگیری
پرسشنامههای دیگر ،در نهایت ،فرموب شاخص نـداکم
در این پژوهش از هفت پارامتر اساسیتر بهره گرفت .در
صورتی که مقدار نهایی بهدستآمده از فرمـوب نـداکم
عددی میان  1و  100باشد ،بیشانبوهی در نظر گرفتـه
نمــیشــود .مقــدار بــیش از  100حــاکی از رخــداد
بیشانبوهی است .دستهبندی دقیقتری در قالب شـش
محدوده در این فرموب ایجاد شـد کـه از وضـعیت ییـر
شلوغ آیاز و به وضعیت فاجعه ختم میشود ].[36

انبوهظ و بیشانبوهظ د بخش او ژانس ][22
نداکا





بیماران ییر بستری و تحت نظر دستهبندی تریاژ
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به منظور ارائة راهکار متناسب با ورودیها ،سیسـتم
خبره یک موتور استنتاا دارد که بـا اسـتفاده از قواعـد
منطــق ،دانــش موجــود در پایگــاه دانــایی ،و حقــایق
کسبشده اقدام به شناسایی و ارائة راهکارهای مناسـب
میکنـد .در ایـن سیسـتم ،ابتـدا پارامترهـای شـاخص
نـداکم بــه منزلـة ورودی از کــاربر دریافـت مــیشــود.
سنم ،بر اساس عدد بهدستآمـده ،بـه منزلـة شـاخص
نداکم ،با توجه به رابطـة  ،1سیسـتم وضـعیت بخـش
اورژانم را شناسایی میکند .این وضعیت به پنج دستة
اصلی نرماب ،انبوهی ،بیشانبـوهی ،خطرنـاك ،و فاجعـه
تقسیم میشود .همچنـین ،پـم از شناسـایی وضـعیت
اورژانم ،بر اساس هر یک از وضعیتها و نیز بر اسـاس
سؤاب از کـاربر ،راهکارهـای بـرونرفـت از آن وضـعیت
توسو سیستم ارائه میشود .برای آنکـه سیسـتم خبـره
بتواند به استنتاا بنردازد و بر اسـاس وضـعیت موجـود
بخش اورژانم و سؤابهایی که از کاربر میپرسد راهکار
ارائه کند ،باید ابتدا پایگاه دانایی آن تشکیل شود .پـم
از تشــخیص وضــعیت ،سیســتم خبــرة مــورد نظــر
راهکارهایی را بق دریافت سری دوم ا العات از کاربر
ارائه میکند.

مااد

او ژانااس با توجااه بااه مقا د

ش خص نداکس
عالوه بر پژوهشهای در حـاب انجـامگـرفتن در زمینـة
شــاخصهــا ،راهکارهــای مــرتبو بــا رفــع انبــوهی و
بیشانبوهی در بخش اورژانم زمینهای دیگر اسـت کـه
تحت عنوان مطالعات مختلف بررسی می شود .بر اساس
راهکارهای یادشده در پیشینة موضوع ،میتوان آنهـا را
بــه منظــور اســتفاده در پایگــاه دانــایی سیســتم خبــرة
پیشنهادی دستهبندی کرد .مطابق دسـتهبنـدیای کـه
هوت و آرونسکی ] [9انجام داده اند ،میتوان راهکارها را
به سه دستة کلی تقسیم کرد .همان ور که در شکل 2
مشاهده میشود ،این دستهها عبارتاند از افزایش منابع
انسانی ،مدیریت تقاضا ،و تحقیق در عملیات .در دسـتة
افــزایش منــابع انســانی راهکارهــایی همچــون افــزایش
کارکنان (ماننـد پزشـکان و پرسـتاران) ،واحـد تسـریع
ارزیابی ،و دسترسی به تخت بیمارستانی (مدیریت تخت

و نحوة جایگیری بیماران) بررسی می شـود .در دسـتة
مدیریت تقاضا مطالعـاتی در زمینـة ارجـاع ییـر فـوری
شامل ارجاع بیماران در دستة تریاژ سه و وهار ،گـار از
بیمارستان به دلیل عدم امکان پایرش بیمار با توجه به
نبود ظرفیت ،و کنترب مقصـد جهـت انتقـاب بیمـار بـه
نزدیکترین مقصد ممکن بـا ارائـة خـدمات مـورد نیـاز
انجام مـیشـود ] .[26مکـانیـابی و مسـیریابی یکـی از
موضوعات مهـم در حـوزههـای گونـاگون اسـت کـه در
بهینهسازی استفاده از منابع فیزیکی و انسانی و زمـانی
اهمیــت خــود را نمایــان مــیســازد ] .[27در نهایــت،
مباحثی همچون معیارهـای انبـوهی و نظریـة صـف در
زمینة تحقیق در عملیات مطرح میشود .آخـرین گـروه
نمــایشدادهشــده در شــکل  ،2کــه از آن بــا نــام دیگــر
راهکارها یاد شده است ،زمینههای پژوهشی ـ تحقیقاتی
را بیان میکند .به دلیل رویکرد کاربردی این پژوهش و
ارائة راهحلهای عملیاتی جهت بـهکـارگیری در بخـش
اورژانــم ،از ایــن زمینــههــا در پــژوهشهــای آتــی در
محدودة پروژه استفاده شد .به عبارت دیگـر ،بـه دلیـل
ماهیت پژوهشی این راهکارها ،از اعماب آنها بـه منزلـة
راهکارهــای عملیــاتی صــرانظــر شــد .اعضــای گــروه
مطالعات بسیاری بر گار از بیمارستان با هدا دریافـت
درمان در دیگـر مراکـز انجـام دادنـد و بـر زمینـههـای
تحقیقاتی در حوزة افزایش منابع تمرکز کردند.
با توجه به تنوعی که در دستة دیگر راهکارها وجود
دارد ،آمار زیادی که این گروه به خود اختصاد میدهد
از منظر راهکارهای پر مخا ـب قابـل اسـتناد نیسـت و
فقو به جهت ا الع از تعـداد انـواع گونـاگون راهکارهـا
قابل استفاده است .با توجه به راهکارهای ارائـهشـده در
پیشینة موضوع ،سیزده مورد به منزلة راهکارهای نهایی
برای استفاده در پایگـاه دانـش ،بـا توجـه بـه محـدودة
سیستم خبره ،انتخاب شد .راهکارهـای پوشـشدهنـدة
محــدودههــای پژوهشــی حــاا و راهکارهــایی کــه بــا
یکدیگر همنوشانی داشتند تلفیق شد.
با بهرهگیری از کلمات اختصاری ،ایـن راهکارهـا در
جدوب  2میآید .راهکارهایی که با حروا  ISRمشخص
شدهاند به افزایش منـابع انسـانی و ییـر انسـانی اشـاره
میکنند.
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کارکنان اضافه
واحد تسریع
ارزیابی
دسترسی به تخت
بیمارستانی

افزایش منابع

ارجاع غیر فوری
مدیریت
تقاضا

گذر از بیمارستان

اهک ه

کنترل مقصد
معیارهای انبوهی

تحقیق در
عملیات

نظریة صف

دیگر موارد

شکل  .2دستهبند

اهک ه

و راهکارهای موجود در پژوهشها ،این موارد به صـورت
قواعد در بخش پایگاه دانایی سیستم خبرة مـورد نظـر،
بــــرای اســــتفاده ،آورده شــــد .بــــدین منظــــور
مجموعهداناییهای موجـود در ایـن زمینـه ،کـه دربـارة
آنها بحث نیز شد ،در قالب سی قاعده در بخش قواعـد
محیو نرمافزار ویپیاکسنرت کد شد .نمونـهای از ایـن
قواعد در پی میآید .عالئم اختصـاری اسـتفادهشـده در
قسمت شرط و نتیجة آنها در جدوب  3میآید.
RULE B
IF status=CRD
OR status=OCRD
OR status=SVR
OR status=DST
AND ITE=yes
AND ISS=yes
AND ILPP=yes
;THEN solution=MDC3

حوزة انبوهظ و بیشانبوهظ

د بخش او ژانس ][26

راهکارهای مشخصشده با حروا  TBMبه مدیریت
تخــتهــای موجــود مــیپــردازد .حــروا  OSSنمــاد
راهکارهایی است که بـرای فضـای امـاکن مطـرح شـده
است NUR .و  ADSهر یک به راهکارهـای مبتنـی بـر
مــدیریت مســیر بیمــار در اورژانــم اختصــاد دارد.
همچنـین  MDCبیـانگر راهکارهــای اسـتفادة بهینــه از
زمان است.
جدول  .2اهک ه

پیشنه د سیستم خب ه
راهکار
پیشنهادی

4

ISR4

5

ISR5

6

TBM1

7

TBM2

8

OSS1

9

NUR1

10

ADS1

11

MDC1

انجامدادن ارزیابی تلفنی و تریاژ

12
13

MDC2
MDC3

استفاده از مسیرهای ویژه برای برخی بیماران
زمانبندی عملهای اختیاری

بخش ارزیابی سریع (ارجاع بیماران با وضعیت نسبتاً خوب
به مراکز مربو ه پیش از تریاژ و ورود بیماران با وضعیت
حادتر به مراکز تخصصی)
استفاده از بافر در بخش اورژانم و بهبود جریان بیماران با
استفاده از منابع کمتر
مدیریت تخت
انتقاب سریع بیماران واردشده به بخش اورژانم به تخت
بیمارستانی
افزایش فضای بخش اورژانم ( والنیمدت)
ارجاع بیماران با عالئم ییر فوری به مکان درمانی دیگر پم
از تریاژ
گار از بیمارستان به دیگر مراکز درمانی و کاهش میزان
ورود بیماران

پم از ایجاد پیوند میان متلیرهای شاخص یادشده

ردیف

3

ISR3

ارجاع بیمار به واحد مراقبتهای حاد کوتاهمدت

جدول  .3عال م اختص
عالمت

1
2

ISR1
ISR2

افزایش منابع انسانی
ورود مددکاران اجتماعی به بخش اورژانم

روند تصمیمگیری در سیستم خبـرة مـورد نظـر بـا
بررسی قسمت شرط یک قاعده شروع میشود .ونانچـه
شرط قاعده درست ارزیابی شود ،قسمت نتیجة آن یـک
حقیقت در نظر گرفته میشود .ونانچه ایـن قاعـده بـه
ارائة راهکار بنـردازد ،سیسـتم متوقـف نمـیشـود و بـر
اســاس دانــش موجــود در پایگــاه دانــایی و حقــایق
کسبشده به جستوجو بین بقیة قواعد مـیپـردازد .در
صورتی که در ادامه راهکارهـای دیگـری نیـز تشـخیص
داده شود ،به کمک سیستم استخراا مـیشـود .نمـودار
روند تصمیمگیری دو قاعدة نمونه در شکل  3میآید.

اختصار

ردیف

عالمت
اختصار

RULE A
status=CRD IF
OR status=OCRD
OR status=SVR
OR status=DST
AND BPTB<0.6
AND BPW>=4
AND BPS>=3
;THEN solution=TBM2

1
2
3
4

CRD
OCRD
SVR
DST

5

BPTB

6

BPW

7

BPS

8
9

ITE
ISS

10

ILPP

استف دهشده د قواعد نمونه
توضیحات

وضعیت انبوهی (شاخص نداکم بین  60و )100
وضعیت بیشانبوهی (شاخص نداکم بین  100و )140
وضعیت خطرناك (شاخص نداکم بین  140و )180
وضعیت فاجعه (شاخص نداکم بیش از )180
حاصل تقسیم تعداد تختهای مجاز بر کل تعداد تختهای
بخش اورژانم
حاصل تقسیم تعداد تختهای بیمارستانی بر تعداد ویلچیرهای
موجود
حاصل تقسیم تعداد تختهای بیمارستانی بر تعداد برانکاردهای
موجود
آیا در روز پایان هفتهایم؟
مساحت اتا عمل بخش اورژانم کووک است؟
تعداد بیماران با اولویت عمل پایین (بیش از  12ساعت) در
بخش اورژانم

واسو کاربر در ویپیاکسنرت ،عالوه بر فراهمآوردن

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،48شماره  ،2مهر ماه 1393
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امکان پاسـخگویی بـه سـؤاالت توسـو کـاربر ،قابلیـت
پاســخگویی دربــارة وگــونگی اســتنتاا را نیــز دارد .در
سیستم خبرة توسـعهدادهشـده ،بیسـت و وهـار سـؤاب
راحی شده که پاسخ آنها ،در صورت نیاز ،بـه کمـک
مؤلفـة ارتبــاط بــا کــاربر سیســتم پیشــنهادی دریافــت
میشـود .از میـان ایـن سـؤاالت ،دَه سـؤاب بـه صـورت
وندگزینهای راحی شده است .این موضوع به دریافت
پاسخ کاربر از بین پاسخهای مورد انتظار سیستم منجـر
مــیشــود .همچنــین ،بــه منظــور بخــشبنــدی بهتــر
پرسش هایی که سیستم از کاربر میپرسد ،پرسشهـای

≤3
TBM2

<0
MDC3

تعداد برانکارد /
تعداد
تختهای
بیمارستانی

≤4

تعداد بیماران بلی
با اولویت
عمل بیش از
 12ساعت

مربــوط بــه شناســایی وضــعیت اورژانــم و شناســایی
راهکارها ،هر یک ،در پنجرههـای جداگانـه بـرای کـاربر
نمایش داده میشود و پاسخ کاربر را دریافـت مـیکنـد.
شکل  4الف نمـایی از سـؤابهـای سیسـتم خبـره ،بـه
منظــور تشــخیص وضــعیت در بخــش اورژانــم و ارائـة
راهکار ،است .در این وضعیت کاربر قادر است حین کـار
از ادامة روند انصراا دهد ،سؤاب کنـد ،و رونـد را ادامـه
دهد .سیستم ،پم از دریافت پاسخهای کاربر در مرحلة
اوب ،وضعیت بخش اورژانم را تشخیص میدهد و ارائـه
میکند.

تعداد
ویلچیرهای
موجود  /تعداد
تختهای
بیمارستانی

مساحت اتاق
جراحی
اورژانس در
حدود 20*16

> 0.6

بلی

تعداد کل
تختهای
اورژانس /
تعداد تختهای
مجاز

آیا روز آخر
هفته است؟

شکل  .3فلوچ ت ب زنم ظ دان ظ م تبط ب سیستم خب ه

(ال )
شکل  .4نم ظ از بخش ا تب

(ب)
ب ک ب سیستم خب ة پیشنه د

انبوهی
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همان ـور کـه در شـکل  4ب مشـاهده مـیشـود،
وضعیت سیسـتم بـا رنـگ متناسـب بـه کـاربر معرفـی
میشود .رنگ زرد نشاندهندة وضـعیت انبـوهی ،رنـگ
نارنجی نمایانگر وضعیت بیشانبوهی ،رنگ قرمز معـرا
وضعیت خطرناك ،و رنگ سـیاه نمـاد وضـعیت فاجعـه
است .سیسـتم ،پـم از دریافـت وضـعیت و در صـورت
تمایل کاربر ،دور دومی از سؤاالت را به منظور پیشـنهاد
راهکارهایی جهت مرتفعکردن مشکل مطرح میکند .در
ایــن زمینــه ،پاســخهــای کــاربر در کنــار وضــعیت
تشخیصدادهشده توسو سیستم به یـافتن راهکارهـایی
جهت حل مشکل در وضعیت خاد یادشده میانجامد.

مشاهده میشود ،درصد تطـابق راهکارهـای پیشـنهادی
خبرگان اورژانم با راهکارهای پیشنهادی سیستم خبره
دربــارة وضــعیت فاجعــه برابــر  87/18درصــد اســت.
همچنین درصد تطابق دربـارة وضـعیتهـای خطرنـاك
برابر  84/62و دربارة وضعیت بیشانبوهی و انبوهی نیـز
بهترتیب  82/05و  69/23است.

نت ج اعتب سنجظ سیستم خب ة پیشنه د
الهی و همکاران ] [37اعالم کـردهانـد یکـی از راههـای
بررسی صـحت عملکـرد سیسـتم خبـره نظرسـنجی از
خبرگـان ایـن حــوزه در زمینـة راهکارهــایی اسـت کــه
سیستم ارائه میکند .بدین منظور ،پرسشنامهای مبتنی
بر نظر متخصصان مدیریت فوریتها و پیشینة موضوع و
راهکارهای موجود در پایگـاه دانـایی راحـی شـد و در
اختیار ده تـن از خبرگـان دو بیمارسـتان دولتـی شـهر
تهران قرار گرفت .هر سطر پرسشنامه یکی از راهکارهـا
را شامل میشود .همچنین ،مقابل هر یـک از راهکارهـا
وضعیتهای شـناختهشـدة بخـش اورژانـم بـر اسـاس
شاخص نداکم شامل انبوهی ،بیشانبوهی ،خطرناك ،و
فاجعه مشخص شـد .بایـد توجـه کـرد وضـعیت نرمـاب
(ییرشلوغ) در این حیطه مطلوب است و نیازی به ارائـة
راهکــار نــدارد .الزم اســت وهــار وضــعیت انبــوهی،
بیشانبوهی ،خطرنـاك ،و فاجعـه بـه وضـعیت مطلـوب
(ییرشلوغ) بازگردند تا مسسلة مطابقت نداشتن عرضـه و
تقاضا حل شود .فرد خبره ،با توجه بـه دانـش و تجربـة
خــود ،رابط ـة هــر یــک از راهکارهــای ارائــهشــده را بــا
وضعیتهای یادشده مشخص میکند .پم از جمعآوری
پرسشنامهها (با میزان بازگشـت  )%80و بررسـی آنهـا
مشخص شد راهکارهایی کـه سیسـتم خبـره پیشـنهاد
کرده با نظر خبرگان بخش اورژانم در محیو عملیـاتی
تطابق  81درصدی دارد .نتایج بهدستآمده بـه صـورت
جزئیتر در شکل  5میآید .همان ور که در نمودار نیـز

شکل  .5د صد تط بق اهک ه

سیستم خب ة پیشنه د و

خب ا ن

این نتایج نشان میدهد سیستم پیشنهادی قابلیـت
ا مینان مناسـبی دارد و مـیتوانـد ابـزاری کارآمـد در
بخش اورژانم بیمارستانها باشد.

نتیجهای

و پیشنه ده

این مطالعه به راحی و توسـعة سیسـتم خبـره جهـت
شناسایی وضـعیت بخـش اورژانـم و ارائـة راهکارهـای
منطبق بر وضعیت آن پرداخته است .به منظور بررسـی
دقیقتر موضوع ،ابتدا شاخصهای پیشینة موضـوع ،بـه
منزلة مبنا ،جهت شـناخت مشـکالت بخـش اورژانـم،
مطالعه شد .سنم سیزده راهکار به منزلة راهکار نهایی
انتخاب شد .گام نهایی به فرمولهسازی مسسله و اجـرای
آن اختصاد داشت .بدین منظور ،پیوندی میان شاخص
انتخابشده و راهکارهای ارائهشده ایجاد و پایگاه دانایی
سیســتم بــر آن اســاس راحــی شــد .سیســتم خبــرة
پیشنهادی قادر است وضـعیت اورژانـم را شناسـایی و
راهکارهایی جهت برونرفت از آن ارائه کند .با توجه بـه
مقایسة تطابق عملکرد سیستم خبره بـا نظـر خبرگـان،
سیستم پیشنهادی مـیتوانـد راهکارهـای متناسـب بـا
وضعیت انبوهی ،بیشانبوهی ،خطرنـاك ،و فاجعـه را بـا
متوسو درصد تطابق  81درصد ارائه کند .بدین ترتیـب

1393  مهر ماه،2  شماره،48  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع

معضل انبوهی و بیشانبوهی در بخش اورژانم بـیش از
 حوزههای پژوهشی مانند تعیین.پیش مشخص میکند
شاخصی واحد جهت ارزیابی انبوهی و بـیشانبـوهی در
اورژانم و همچنین بهکارگیری شبکههـای عصـبی بـه
جهت شناسایی پارامترهای شاخص انتخابی مـرتبو بـا
هر بخش اورژانم به صورت خاد و بومی از موضوعاتی
.هستند که میتوانند در تحقیقات آتی بررسی شوند
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هــدا بــهکــارگیری راهکارهــای کــاهش انبــوهی و
 اهمیـت ایـن.بیشانبوهی در این پژوهش مشخص شد
هدا به واسطه مبتنی بودن آن بر ارزیـابی پزشـکان و
پرستاران مسسوب از وضعیت بخش اورژانم و همچنـین
 توجـه.تناسب راهکارها با وضعیت بخش یاد شده است
به ضرورتهای یادشده اهمیت ادامة پژوهش را با هدا
دستیابی به نتایج مثبت در زمینة بر راساختن کامـل
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