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عوامل موثر بر میانگین ویزیت  -ساعت در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از اجرا طرح تحول نظام سالمت

چکیده

محمدعلی جهانی /9رویا فاخته /2علیرضا فتحی /3احمد خسروی /4فهرمان محمودی5

مقدمه :پایبند بودن پزشک به زمان استاندارد ویزیت نقش مهمیدر تشخیص و درمان وکاهش نیاز به ویزیت مجدد دارد .لذا
مطالعه حاضر به تعیین روند تغییرات شاخص ویزیت  -ساعت پزشکان بعد از طرح تحول نظام سالمت پرداخته است.
روش پژوهش :این مطالعه به صورت مقایسهای  6 ،ماهه دوم سالهای3131و  3131مقایسه گردیدند .جامعه آماری کلیه
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( 42بیمارستان) انتخاب شدند ،اطالعات مربوط به ویزیت درمانگاههای تخصصی هر
بیمارستان (ساعت فعالیت ماهیانه پزشک و تعداد بیمار ویزیت شده ،آموزشی  /درمانی بودن  ،نوع تخصص پزشک ،وضعیت
استخدام پزشک و  )...استخراج و با استفاده از نرمافزار  ،STATA12با آزمونهای مرتبط در سطح معنیداری p<5/51آنالیز
گردید.
یافتهها :شاخص ویزیت  -ساعت در سال3131برابر با  ،33/3 ±37/7درسال  3131این میزان به  8/2±2/4ویزیت به ازای یک
ساعت فعالیت پزشک بوده است (.)p=5/554مقایسهاین شاخص در سه گروه تخصص نشان داد که میانگین ویزیت  -ساعت
متخصصین جراحی ،34/5± 31/7 ،متخصصین داخلی 3/7±34/2 ،و گروه سایر متخصصین 7/8±2/4 ،بوده است (،)p=5/554
سال  3131میانگین ویزیت  -ساعت در بیمارستانهای درمانی برابر با  35/1±34/3و در بیمارستانهای آموزشی  -درمانی
 32/1±41/2بوده است ( ،)p=5/54سال  31در بیمارستانهای درمانی برابر با  8/3±1/6و بیمارستانهای آموزشی  -درمانی برابر با
 8/8±2/3بوده است ( .)p=5/3میانگین ویزیت  -ساعت با تخصص پزشکان ( )p>5/553و مالکیت بیمارستان ( )p=5/521ارتباط
معنیدار داشت.
نتیجهگیری :میانگین شاخص ویزیت  -ساعت در سال  3131نسبت به سال  3131بهبود یافته است .لذا در عین توجه به بهبود
مستمر این روند ،نظارتهای بیشتر در جهت رسیدن به اهداف این بسته خدمتی مهم توصیه میشود.
کلید واژهها :بیمارستانها ،ویزیت ساعت ،پزشکان ،طرح تحول.

 -3دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -4کارشناس مامائی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -1کارشناس واحد اقتصاد و درمان ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -2استادیار گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 -1دانشیارمرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
Ghahraman48@yahoo.com
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عوامل موثر بر میانگین ویزیت  -ساعت

مقدمه
امروزه درمان مناسب ،سریع و بهینه یکی از مهمترین
مطالبات بیمارانی است که از خدمات مراقبت سالمت
استفاده میکنند] [3-4و اختصاص مدت زمان مناسب
جهت ویزیت بیماران عاملی مهم در تشخیص و درمان
بیماریهاست] .[1پایبند بودن پزشک به زمان استاندارد
ویزیت نقش مهمیدر تشخیص و درمان بیماری و کاهش
نیاز به ویزیت مجدد دارد همچنین هزینههای مستقیم و
غیرمستقیم ارائه خدمات بهداشتی به طور قابل توجهی با
در نظر گرفتن زمان استاندارد ویزیت کاهش مییابد]-1
 [2و عدم اختصاص زمان مناسب برای ویزیت بیمار
توسط پزشک ممکن است به عدم ارتباط مناسب بین
پزشک و بیمار و ایجاد تنش و عدم رضایتمندی بیماران
منجر شود] .[6با توجه به افزایش تعداد بیماران و این که
حجم عمده ای از مراقبتهای اولیه پزشکی مربوط به
فرایند ویزیت میباشد مدت زمان ویزیت را میتوان به
عنوان یک شاخص مهم در روند ارائه خدمات بهداشتی
برای ارزیابی کیفیت مراقبت بیماران در نظر گرفت].[7-8
محاسبهی مدت زمان ویزیت از لحظهی ورود بیمار به
اتاق پزشک تا لحظهی خروج بیمار از اتاق صورت
میپذیرد] .[3-35ایران به عنوان یک کشور در حال
توسعه با حجم وسیعی از ویزیت (سرپایی) در نظام سالمت
مواجه است] [33و بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت
و وزارت کار (سازمان تامین اجتماعی) مدت زمان ویزیت
برای پزشک عمومی  31دقیقه ،پزشک متخصص
(45دقیقه) پزشک فوق تخصص ( 41دقیقه) و روانپزشک
 15دقیقه میباشد] .[35-33پزشکان محدودیت زمان را
بعنوان یکی از دالیل رایج میدانند که نتوانند زمان کافی
را به ویزیت بیماران مطابق استانداردها اختصاص
دهند] .[34-31صرف زمان کمتر برای ویزیت بیماران کار
پزشکان برای اخذ شرح حال درست ،تاریخچه کامل
بیماری و انتخاب روشهای کارآمد درمانی سخت میکند
و باعث میشود تا بیمار نتواند به طور کامل از خدمات
نظام سالمت بهرهمند گردد].[32
مدت زمان ویزیت در مطالعات مختلف ،متفاوت گزارش
شده است .در مطالعه محبی فر و همکاران که در سال
/ 02
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 4532در ایران با هدف تعیین مدت زمان انتظار بیماران
سرپایی در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای
آموزشی انجام شد ،میانگین مدت زمان ویزیت در درمانگاه
پوست حدود  2دقیقه ،درمانگاه چشم 6دقیقه ،درمانگاه
اورولوژی  2دقیقه و درمانگاه ارتوپدی  6دقیقه بود].[33
پژوهشی که شاو و همکاران در سال 4532در ایاالت
متحده با هدف تعیین مدت زمان ویزیت در مطب انجام
دادند ،مدت زمان ویزیت برای متخصصین را  43دقیقه
گزارش کرده است] .[8در مطالعه چن و همکارانش در
سال  4556در چین با هدف تاثیر تنظیم استانداردها بر
کاهش زمان انتظار بیماران سرپایی ،مدت زمان ویزیت را
به طور میانگین  12.1دقیقه نشان داد].[31همچنین در
مطالعه بکر که در سال  4558در نیویورک با هدف بررسی
تاثیر فضای بیمارستان بر مدت زمان ویزیت انجام شد،
مدت زمان ویزیت پزشک  7.8دقیقه بود] .[36در مطالعه
گای و همکارانش در سال  4534در آمریکا با هدف تعیین
مدت زمان ویزیت بیماران مبتال به سرطان در مطب
پزشکان ،میانگین زمان ویزیت را  44.3دقیقه گزارش
کردند].[37
بسته ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت به عنوان یکی از
محورهای طرح تحول سالمت از تاریخ  3131/54/31در
بیمارستانهای دولتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،با هدف استانداردسازی زمان ویزیت همکاران
پزشک ( 8بیمار در هر ساعت برای کلیه مشمولین و 6
بیمار در ساعت برای گروه روانپزشکی) و توجه ویژه به
معاینات بالینی و جلوگیری از تکرار ویزیتهای بی مورد
بوده ،شروع شده است] ،[38لذا مطالعه حاضر با توجه به
اهمیت اجرای این بسته ،به تعیین روند تغییرات شاخص
ویزیت  -ساعت پزشکان در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی سالهای  3131و
 3131و مقایسه آن بر حسب مالکیت پرداخته است.
روش پژوهش
این مطالعه به صورت مقایسهای در بین  42بیمارستان
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده
است .در این مطالعه شاخص ویزیت  -ساعت ،بسته

محمدعلی جهانی و همکاران

ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت طرح تحول نظام سالمت
مربوط به  6ماهه دوم سالهای 3131و ( 3131از ابتدای
مهر ماه تا پایان اسفند ماه) با هم مقایسه شده است.
اطالعات مربوط به بیمارستانهایی که در بخشی از
مقاطع زمانی مورد بررسی این مطالعه فاقد فعالیت بودند
از مطالعه خارج گردید .دادههای جمعآوری شده در قالب
چک لیست تهیه شده توسط پژوهشگران ،از منابع
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با رعایت محرمانه
بودن اطالعات پزشکان استخراج گردید ،پس از در نظر
گرفتن معیارهای ورود و خروج ،در نهایت  38بیمارستان
انتخاب گردیدند ،در مجموع  38بیمارستان (31
بیمارستان درمانی و  1بیمارستان آموزشی و درمانی) در
این مطالعه ،مورد مقایسه قرار گرفتند.
اطالعات مربوط به ویزیت درمانگاههای تخصصی هر
بیمارستان که شامل ساعت فعالیت پزشک در هرماه و
تعداد بیمار ویزیت شده به تفکیک بیمه  /آزاد و شیفت
صبح  /عصر بود ،توسط منشی بخش در فرم مخصوص
ثبت و پس از تائید اطالعات توسط ریاست بیمارستان و
تائیدیه نهایی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،دادههای مورد نیاز (به تفکیک آموزشی /
درمانی بودن بیمارستان ،نوع تخصص پزشک ،وضعیت
استخدام پزشک (هیات علمیتمام وقت جغرافیایی ،هیات
علیتمام وقت ،تمام وقت درمانی ،غیر تمام وقت)،
برخورداری یا عدم برخورداری بیمار ازخدمات بیمهای و
شیفت فعالیت پزشک (صبح  /عصر) ،پس از ورود به
نرمافزار  STATA12در سطح معنیداری ،p >5.51
با آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف برای
نرمالیتی دادهها ،تی تست و رگرسیون خطی چندگانه
مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در مجموع فعالیت185پزشک در این  38بیمارستان در
طی دو سال  3131و  3131بررسی شد که از حیث
تخصص به ترتیب پزشک عمومی ( 314 )%37/17نفر،
متخصص اطفال ( 74 )%3/27نفر ،متخصص زنان
( 68 )%8/31نفر ،متخصص داخلی ( 66 )%8/68نفر،
متخصص قلب ( 12 )%7/33نفر ،متخصص اعصاب و
/ 09
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روان ( 24 )%1/11نفر ،متخصص جراح عمومی ()%1/11
 24نفر ،متخصص بیماریهای عفونی و گوش ،حلق و
بینی هر کدام ( 15 )%1/31نفر ،ارتوپدی و نورولوژی هر
کدام ( 48 )%1/68نفر ،چشم ( 44 )%4/83نفر و
اورولوژی ( 38 )%4/17نفر بیشترین فراوانی را به خود
اختصاص دادند که بیشترین ویزیت ساعت در هر دو
سال مربوط به متخصصین چشم بود( .نمودار )3
ازحیث وضعیت استخدامی ،پزشکان غیر تمام وقت
( 431 )%16/1نفر ،بیشترین فراوانی را داشتند و بیشترین
ویزیت ساعت در سال  3131مربوط به پزشکان هیات
علمیغیر تمام وقت ( )41/8±11/67و در سال3131
مربوط به پزشکان غیر تمام وقت بود (.)8/3±2/42
(جدول )3
میانگین تعداد ویزیت انجام شده در سال  31برابر با
 3613±4334و در سال  31برابر با  3127±4258و
میانگین ساعت فعالیت پزشک در سال  31برابر با
 427/1±238/3ساعت در سال ،و در سال  31برابر
با 317/4±464/5ساعت در سال بوده است که مقایسه
میانگین ویزیت و میانگین ساعت حضور در دو سال 31
و  31نشان میدهد که در سال  31نسبت به سال 31
شاخص تعداد ویزیت کاهش معناداری نداشته ()p=5/31
ولی ساعت حضور در سال  31کاهش معناداری داشته
است (.)p=5/5538
شاخص ویزیت  -ساعت در سال  3131برابر با
33/3±33/7ویزیت به ازای یک ساعت فعالیت پزشک
(هر  1.52دقیقه یک ویزیت) و در سال  3131برابر با
 8/2±2/4ویزیت به ازای یک ساعت فعالیت پزشک بود
(هر 7/32دقیقه یک ویزیت) که مقایسه نتایج در دو سال
با استفاده از آزمون تی نشان میدهد که میانگین ویزیت
ساعت در سال  31بطور معناداری نسبت به سال 31
کاهش یافته است (.)p=5/5554
بیشترین ویزیت ،در شیفت صبح با  %34/4در سال
 3131و  % 78/3در سال  3131بود .در سال %32/1 ،31
ویزیتها به صورت بیمهای و در سال %33/3 ،31
ویزیتها بیمهای بودند( .جدول )4

عوامل موثر بر میانگین ویزیت  -ساعت

در جدول  1با دستهبندی متخصصین به سه گروه
متخصصین رشتههای داخلی ،رشتههای جراحی و سایر،
نتایج مطالعه نشان دادکه ( 383 )%15نفر در گروه
داخلی 337 )%15/3( ،نفر در گروه جراحی و (
 74)%33/3نفر متخصصین سایر رشتهها را شامل
میشدند .مقایسه میانگین ویزیت  -ساعت در این سه
گروه نشان داد که میانگین ویزیت  -ساعت برای
متخصصین گروه جراحی برابر با  34/5± 31/7و برای
متخصصین گروه داخلی برابر با  3/7±34/2و برای گروه
سایر متخصصین برابر با  7/8±2/4بود که بررسی
میانگین با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت
معناداری بین سه گروه وجود داشته است (( .)p=5/554
جدول )1
میانگین شاخص ویزیت ساعت بر حسب بیمارستانهای
درمانی و آموزشی – درمانی نشان میدهد که در سال
 31در بیمارستانهای درمانی برابر با  35/1±34/3و در
بیمارستانهای آموزشی  -درمانی  32/1±41/2ویزیت -
ساعت بوده که تفاوت معناداری بین دو نوع بیمارستان
در سال  31وجود داشت ( )p=5/54و در سال  31در
بیمارستانهای درمانی برابر با  8/3±1/6و در
بیمارستانهای آموزشی-درمانی برابر با  8/8±2/3ویزیت
در ساعت بوده است که اختالف معناداری بین دو نوع
بیمارستان مشاهده نشد (.)p=5/3
به منظور بررسی سال مطالعه ،مالکیت بیمارستان،نوع
تخصص و وضعیت استخدامیپزشک با ویزیت  -ساعت
در این مطالعه از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
(جدول )2
نتایج نشان میدهد که از بین عوامل مورد بررسی ،نوع
تخصص ( ،)p=5/554نوع بیمارستان ( )p=5/521و
سال ( )p>5/553در میانگین ویزیت  -ساعت انجام
شده اثر معناداری دارند .نتایج نشان میدهد که بطور
متوسط  1/1ویزیت  -ساعت در سال  31نسبت به سال
 31کمتر انجام شده است و ویزیت ساعت متخصصین
داخلی و سایر متخصصین نسبت به متخصصان جراحی
بطور متوسط  3/3ویزیت  -ساعت کمتر بوده و عالوه
برآن در بیمارستانهای آموزشی  -درمانی بطور متوسط
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 4/3ویزیت ساعت بیشتر از بیمارستانهای درمانی انجام
شده است .در این مدل نوع استخدام در میانگین ویزیت
 ساعت پزشکان تاثیری نداشت (( .)p=5/11جدول )2بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش انجام شده نشان داد که شاخص
ویزیت  -ساعت در سال  3131به عنوان اولین سال
اجرای طرح با استانداردهای تدوین شده فاصله زیادی
داشته (  33/3ویزیت در ساعت) و با کاهش این
شاخص در سال  8/2( 3131ویزیت در ساعت) رسیده
است .بدین معنی که پزشک مدت زمان بیشتری را
برای ویزیت بیماران اختصاص داده است.
میانگین مدت زمان ویزیت در کشورهای مختلف
اختالف زیادی با هم دارد ،خوری در سال  4534در
ایران این زمان را 6/3دقیقه] [33گزارش کرد که این
میانگین به میانگین مدت زمان ویزیت در مطالعهی
حاضر (بر حسب دقیقه) نزدیک است ،گرجی در سال
 3132در بیمارستانهای عمومی شهرستان قزوین
مدت زمان ویزیت برای بیماران سرپایی را
 2/67±4/21دقیقه] ،[45محبی فر در سال  4532در
ایران میانگین مدت زمان ویزیت در درمانگاه پوست را
حدود  2دقیقه ،درمانگاه چشم  6دقیقه ،درمانگاه
اورولوژی  2دقیقه و درمانگاه ارتوپدی  6دقیقه گزارش
کرد] .[33کای در سال  4536در چین میانگین مدت
زمان ویزیت بیماران مبتال به آسم را حدود  2دقیقه
گزارش کرد ] ،[ 43اومر در سال  4531در عراق مدت
زمان ویزیت را  6/4دقیقه] ،[44این در حالی است که
میانگین مدت زمان ویزیت در کشورهای پیشرفته از
جمله ایاالت متحده بسیار باالتر گزارش شده
است].[41
میگنگو در سال  4534در ایاالت متحده این زمان را
 32/1دقیق] [41و آنانتاک ریشنان در سال  4535در
ایاالت متحده طول زمان ویزیت برای بیماران با
بیماریهای دستگاه گوارش را  44/1دقیقه] [42و
مردیت در سال  4532در ایاالت متحده مدت زمان
ویزیت برای متخصصین را  43دقیقه ] ،[8گای در
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سال  4534مدت زمان ویزیت بیماران مبتال به سرطان
را  44/3گزارش کردند].[37
مقایسه میانگین مدت زمان ویزیت در کشور مختلف با
نتایج این مطالعه بیانگر این است که در کشورهای در
حال توسعه] ،[44نسبت به کشورهای توسعه
یافته] [42،37پزشکان زمان کمتری را برای ویزیت
بیماران اختصاص میدهند.
میانگین شاخص ویزیت  -ساعت درمانگاههای گروه
داخلی و سایر نسبت به درمانگاههای گروه جراحی به
طور متوسط  3/3ویزیت/ساعت کمتر بود که این امر
حاکی از آن است که پزشکان درمانگاههای داخلی و
سایر نسبت به پزشکان درمانگاههای جراحی زمان
بیشتری برای ویزیت بیمار اختصاص میدهند این یافته
با نتایج مطالعه فردوسی در بیمارستان الزهرا اصفهان
تطابق دارد] ،[41عالوه بر آن در بیمارستانهای
آموزشی درمانی به طور متوسط 4/3ویزیت  -ساعت
بیشتر از بیمارستانهای درمانی انجام شده است در واقع
در بیمارستانهای آموزشی درمانی زمان کمتری به هر
بیمار اختصاص داده شده است که این موضوع میتواند
ناشی از حجم زیاد مراجعات باشد.
مقایسه ویزیت در دو سال بعد از اجرای طرح تحول
حاکی از کاهش میزان ویزیت بیمهای در سال 3131
نسبت به سال  3131میباشد که بررسی دلیل اصلی
این موضوع نیازمند مطالعات و کارهای پژوهشی بیشتر
میباشد اما یکی از فرضیات پژوهشگران این مطالعه
مراجعات زیاد بیماران تحت پوشش خدمات بیمهای به
مراکز درمانی به جهت موج ایجاد شده طرح تحول
نظام سالمت در سال  3131میباشد .حجم زیادی از
ویزیتهای انجام شده در سال  3131در شیفت صبح
انجام میشد ( )%34.4و این مورد در سال  3131تا
حدودی کمتر شد ( )%78.3که البته این مقادیر از نتایج
گزارش شده در مطالعهی چن و همکاران بیشتر
میباشد] [31و این موضوع میتواند باعث افزایش
کیفیت ارائه خدمات باشد و با برنامهریزی شیفتهای
ارائه خدمات و ویزیت بیماران میتوان بین ویزیت
شیفتهای صبح و عصر تعادل برقرار کرد.
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شاخص ویزیت  -ساعت در سال  3131نسبت به سال
 3131کاهش یافته است .در راستای اجرای
دستورالعمل ارتقا کیفیت خدمات ویزیت و نیل به
اهداف اختصاصی آن از جمله ،استانداردسازی ارتقا
کیفیت در ارائه خدمت ویزیت سرپایی ،افزایش رضایت
بیماران و تغییر رفتار پزشکان و ایجاد تمایل به سمت
فعالیت در کلینیکهای ویژه ،پیشنهاد میگردد که
مراکز تابعه سیستم نوبتدهی خود را بر اساس سقف
مورد اشاره تنظیم و بر رعایت زمان ویزیت نظارت
داشته ،تاکید بیشتری بر ثبت دقیق اطالعات ویزیت
پزشکان در سامانه انجام گردد ،با توجه به اختالف این
شاخص در بین درمانگاههای گروه داخلی و جراحی
پیشنهاد میگردد که در تدوین استانداردهای زمان
مناسب ویزیت تفاوت ماهیت این دو گروه تخصص در
نظر گرفته شود .همچنین در جهت توسعه یا ایجاد
کلینیکهای ویژه داخل یا خارج بیمارستانی و
دانشگاهی متناسب با تعداد و نیاز بیماران تحت پوشش
اقدام گردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری و مساعدت همکاران محترم
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران،که در
انجام این مطالعه پژوهشگران را یاری نمودند
سپاسگزاری به عمل میآید.

عوامل موثر بر میانگین ویزیت  -ساعت
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نمودار  :9مقایسه شاخص ویزیت ساعت بر حسب تخصصهای با بیشترین فراوانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی مازندران بعد از طرح تحول نظام سالمت در سالهای  9313و 9315

جدول  :9توزیع فراوانی ویزیت/ساعت بر حسب متغیر وضعیت استخدامیپزشکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم

شاخص ویزیت
ساعت بر حسب
وضعیت
استخدامیپزشک

پزشکی مازندران بعد از طرح تحول نظام سالمت در سالهای  9313و 9315
سال 3131
فراوانی(درصد)
وضعیت استخدامیپزشک
7/1±1/3
(31)%42/1
پزشک تمام وقت درمانی
پزشک هیات علمیتمام وقت
31/8±43/4
(12)%3
جغرافیایی
33/2±34/1
(431 )%16/1
پزشک غیر تمام وقت
41/8±11/67
(18 )%35
پزشک هیات علمیغیر تمام وقت

سال 3131
7/7±1/43
7/57±2/41
8/3±2/42
7/3±1/4

جدول  :2توزیع فراوانی ویزیتها بر حسب متغیرهای شیفت کاری و نوع بیمه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
مازندران بعد از طرح تحول نظام سالمت در سالهای  9313و 9315
سال )%(3131
عنوان
(175682 )34/4
ویزیت شیفت صبح
درصد ویزیت در شیفتهای کاری
(23338)7/8
ویزیت شیفت عصر
(11321)1/7
ویزیت آزاد
درصد ویزیت بر حسب بیمه
(181313)32/1
ویزیت بیمه
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سال )%( 3131
(252211)78/3
(357681)43/3
(26574)8/3
(266566)33/3

محمدعلی جهانی و همکاران
جدول  :3میانگین و انحراف معیار ویزیت ساعت بر حسب تخصص پزشک در هر درمانگاه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه

اعصاب و روان

6/8±2/53

6/4±4/51

اورولوژی

6/68±2/33

8/2±1/21

غدد

6/37±5

7/1±5

جراحی توراکس

6/7±5

1/3±5

فوق تخصص غدد

38/6±36/34

3/6±1/34

ارتوپدی

38/2±33/24

3/8±4/83

نورولوژی

6/32±5

1/8±5

زنان

31/6±35/13

3/2±4/16

داخلی

3/6±3/44

8/34±1/13

جراحی عمومی

7/2±2/12

6/33±4/41

قلب

33/7±37/4

8/44±4/37

گوش،حلق،بینی

31/6±8/73

3/7±2/1

فوق تخصص قلب نوزادان

3/33±5

7/1±5

جراح مغز و اعصاب

47/6±44/12

8/2±1/21

انکولوژی

33/1±5

7/2±5

36±5

31/4±5

داخلی اعصاب-نورولوژی

31/51±32/18

33/51±7/33

فوق تخصص جراحی
اطفال

33/2±5

4/13±5

اطفال

31/6±48/71

8/1±6/51

فوق تخصص جراحی
ترمیمی

8/4±4/47

6/8±4/37

فوق تخصص کبد و مجاری
صفراوی

31/4±7/34

34/7±35/83

جراح فک و صورت

3/6±1/61

6/37±1/2

تخصصهای درمانگاههای جراحی

درمانگاه

3131

3131

درمانگاه

3131

3131

جراح مجاری ادراری

34 ±31/7

میانگین کل

عفونی

6/34±4/71

8/31±4.13

پزشک عمومی

6/13±4/83

3/3±1/33

پوست

44/1±43/31

8/6±4.61

رادیولوژی

34/7±5

7/56±5

عفونی اطفال

34±5

3/8±5

طب سنتی

6/4±5

1/33±5

فوق تخصص کلیه اطفال

14/4±5

7/4±5

طب فیزیکی

45/8±43/24

32/1±35/21

فوق تخصص نوزادان

3/17±5

6/4±5

طب کار

1/18±5

5/7±5

روماتولوژی

8/51±3/16

7/18±5/56

چشم

33/2±36/31

33/7±2/77

فوق تخصص ریه

7/1±5

34/4±5

پزشکی هسته ای

35/57±5

3/8±5

نفرولوژی

7/67±5

7/14±5

دندان پزشک

44/1±43/27

6/1±2/36

فوق تخصص نفرولوژی

41/4±5

7/6±5

بیهوشی

6/6±1/21

1/7±4/25

طب اورژانس

2/1±4/7

1/7±2/13

پزشکی قانونی

5/51±5

1/6±5

میانگین کل

3/7±34/2

تخصصهای سایر درمانگاهها

تخصصهای درمانگاه داخلی

علوم پزشکی مازندران بعد از طرح تحول نظام سالمت در سالهای  9313و 9315

میانگین کل

7/8±2/4

جدول  :4تاثیر عوامل مرتبط با ویزیت/ساعت با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی مازندران بعد از طرح تحول نظام سالمت در سالهای  9313و 9315
ضریب
خطای معیار
آزمون تی
سطح معناداری
حدود اطمینان
-1/1
5/833
-1/68
5/555
-1/574
-3/12
-3/33
5/628
-1/57
5/554
-1/46
-5/74
4/58
3/548
4/51
5/521
5/566
2/35
-5/14
5/28
5/13
5/31
5/113
3/27
33/72
3/31
1/33
5/555
7/83
31/18
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ویزیت/ساعت
سال
تخصص
مالکیت بیمارستان
وضعیت استخدامیپزشک
مقدار ثابت
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Factors Affecting of the Mean Rates Visiting-Hour Indicator in the
Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences after
Implementation of Health System Reform Plan

Abstract

Jahani MA1, Fakhteh R2, Fathi AR3, Khosravi A4, Mahmoudi GH5

Introduction: A doctor's obligation to follow standard time of visiting patients has an
important role in diagnosis and treatment of diseases and decreasing in visiting times.
This study aimed to determine the trend of changes in the rate of Physicians' visitinghour indicator after carrying out the Health System Reform Plan.
Methods: This comparative study compared the indicator from September 23, 2014 to
20 March 2015 and from September 23, 2016 to 20 March 2017.Research population
included all 24 hospitals located in Mazandaran. Information on visiting activities in
private clinics in each hospital (including the hours of Physicians' activity and the
number of visited patients, teaching vs. non-teaching hospital, Physician's employment
kind and his/her profession, etc.) was extracted and analyzed in p<.05 and related tests
by STATA 12.
Results: The mean rates of visiting-hour indicator were 11.9±17.7 and 8.4±4.2 first year
and second year, respectively (p=.002). The mean rates of this indicator amounted to
12/0±15.7, 9.7±12.4 and 7.8±4.2 for surgery, internal medicine and other professions,
respectively (p=.002). In first year, the mean rates of the indicator amounted to
10.3±12.1 and 14.5±23.4 in non-teaching and teaching hospitals, respectively (p=.02).
In second year, the mean rates of the indicator were 8.1±3.6 and 8.8±4.9 in nonteaching and teaching hospitals, respectively (p= .1). The mean rates of visiting-hour
indicator were significant difference with Expertise (p< .001) and Ownership (p= .43)
Conclusion: The mean of visiting-hour indicator recovered in second year (2016-2017)
in comparison with that of first year (2014-2015). Therefore, while paying attention to
continuous improvement of this process, more monitoring is recommended to achieve
the objectives of this important service package.
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