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استخوان ماهی علتها تعیین و برای تحلیل کیفیت فرآیند ،از مقیاس شش سیگما استفاده گردید.
نتایج :خطاهای فرآیند در قالب  6گروه شناسایی گردید که بیشترین میزان خطاها به ترتیب مربوط به مراحل کنترل دستور دارویی و
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میتواند تا حد زیادی خطاها را در سه مرحله فوق کاهش دهد.
کليدواژهها :فرآیند ،اطالعات دارویی ،شش سیگما ،کسورات
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بررسی فرآیند ثبت اطالعات دارویی بیماران بیمارستان آموزشی مرجع در شهر کرمان با استفاده از

بررسی فرآیند ثبت اطالعات دارویی ......

پوشش بیمه خدمات درمانی (سالمت) تشکیل داده و  19درصد
صورتحسابها مشمول کسورات اعمال شده است که
نشاندهنده تعداد زیادی از پروندههای دارای کسورات میباشد.
[ .]1شکیبا نیز در پژوهش خود به آمار باالی بیمهشدگان
خدمات درمانی در بیمارستان شهید مکتبی ( 75درصد از کل
مراجعین تحت پوشش بیمه خدمات درمانی) اشاره نمود و در
نتیجه پژوهش خود گزارش کرد که بیشترین کسورات نیز
مربوط به همین بیمه میباشد [ .]7مطالعه پورآقا و همکاران
نشان داد که  37درصد از کل مراجعات بیمهشدگان را مراجعات
داروخانهای تشکیل میدادند [ .]8یافتههای گزارش شده مطالعه
صفدری و همکاران نشان داد که کسورات دارویی از جمله
بیشترین کسورات بیمارستانی بود [ .]9به جهت افزایش رضایت
بیماران ،کاهش اتالف وقت ،بهبود و تسریع تسویه حساب،
کاهش هزینهها و دوباره کاریها از شش سیگما استفاده شده
است .آمارهای منتشره نشان دهنده آن است که کنترل
کسورات در بخش دارویی بیماران تحت پوشش بیمه خدمات
درمانی (سالمت) در بسیاری از نقاط کشور از اهمیت باالیی
برخوردار است .بسیاری از اقالم اسناد دارویی تهیه شده توسط
بیمارستان مورد بررسی در شهر کرمان به علت مغایرت با
قوانین سازمان بیمه در شیوه ثبت و زمان ارسال و مدارک
پیوست مشمول کسورات میگردد .با توجه به اظهارات
مسئولین بیمارستان مورد پژوهش مبنی بر اولویت بررسی
فرآیند انتقال اطالعات دارویی بیماران تحت پوشش بیمه
خدمات درمانی (سالمت) با استفاده از رویکرد شش سیگما،
موضوع مورد پژوهش قرار گرفت.
روش
پژوهش حاضر ،یک مطالعه توصیفی بود که به صورت
گذشتهنگر در سال  1393در یکی از بزرگترین بیمارستانهای
آموزشی شهر کرمان انجام شد .جامعه پژوهش پروندههای
بیماران بستری حاوی اطالعات ناقص دارویی اعالمشده از
سوی سازمان بیمه سالمت ایرانیان بود که در مهرماه  1393به
بیمارستان مرجع در شهر کرمان مراجعه کرده بودند .در این
پژوهش نمونهگیری انجام نشد و کل  30پرونده ناقص عودت
دادهشده وارد مطالعه گردید .این مطالعه به منظور محاسبه
میزان خطا در فرآیند انتقال اطالعات دارویی بیماران بستری در
بیمارستان ،طراحی و کلیه مراحل با بهرهگیری از الگوی شش
سیگما با توجه به اصل کمربندمشکی (مدیر پروژه با مهارت
باال) انجام شد .یک تیم شش سیگما گروهی متشکل از چندین
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مقدمه
عدم پرداخت به موقع صورتحساب از سوی سازمانهای
بیمهگر ،سبب مشکالت عدیدهای برای بیمارستانها شده و
موجب اتالف وقت میگردد .از همه مهمتر ،مبالغی توسط این
سازمانها پس از رسیدگی به اسناد مالی بیمارستانها تحت
عنوان کسورات معموالً هرماه از سرجمع مبالغ درخواستی کسر
میگردد .پس از اجرای طرح خودگردانی و کاهش روند حمایتی
دولت از بیمارستانها ،چگونگی مدیریت مالی و پیگیری منابع
درآمدی و مطالبات بیمارستانها از سازمانهای بیمه ،مهمترین
دغدغه مدیران شده است .مبالغ زیادی از هزینههای پرداختی
بیمارستانها تحت عنوان کسورات هرگز پرداخت نشده و سبب
کاهش درآمد بیمارستان میشود .قریب  50تا  80درصد منابع
بخش بهداشت و درمانبخش دولتی در کشورهای درحالتوسعه
در بیمارستان هزینه میشود [ .]1با توجه به روند روبه رشد
بیمهشدگان و افزایش هزینههای درمانی و محدودیت منابع
مالی ،ضرورت توجه به مسئله کنترل مطالبات بیمارستانی امری
اجتنابناپذیر است [ .]2کرمی و شکریزاده آرانی در نتایج خود
ارائه و فروش خدمات به بیمهشدگان تحت پوشش سازمانهای
بیمهگر را از جمله منابع درآمدی بیمارستانها معرفی نموده و
آن را یکی از ارکان تأمین هزینههای بیمارستان در نظر گرفته
اند [ .]3در پارهای اوقات به دالیل عدم انطباق اسناد مورد
مطالبه بیمارستان از بیمهها با قوانین بیمه ،این مطالبات شامل
کسورات شده و مبالغ درخواستی تمام و کمال پرداخت
نمیگردد .مستندسازی پروندهها عامل تعیین کننده مقدار
بازپرداختی مطالبات بیمارستان از بیمه بوده و نقص در پرونده،
تأثیر مستقیم بر روی باز پرداختها دارد [ .]4در مطالعه والی و
مهدوی ،روش شش سیگما به عنوان رویکردی متمرکز بر
فرآیندها ،تحلیل و مقایسه آنها در مواردی که نیازمند توجه
بیشتر است معرفی شده است [ .]5سنجش و اندازهگیری خطاها
مشکل است نه فقط به دلیل گزارشدهی ناکافی و تعاریف
گوناگون بلکه به این دلیل که بسیاری از خطاها ،یک فعالیت و
اقدام واحد و مجرد نیستند بلکه زنجیرهای از رویدادها میباشند.
مدیران ،پیچیدگی در سیستمها را که میتوانند منجر به تولید
آمارهای متناقض و انتشار تصورات نادرست در مورد ساختار،
علتها و نتایج خطاها شوند نادیده میگیرند .بهترین راه برای
بیان نمودن خطاهای پزشکی ،ارائه یک مدل آبشاری است که
میتواند به وسیله رویکرد شش سیگما برای ارزشیابی فرآیند
نمایان گردد [ .]6توکلی و همکاران در پژوهش خود اعالم
کردند که  41درصد مراجعین بیمارستانها را بیماران تحت
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سازمان بیمه (مربوط به بیماران بخشهای جراحی ،زنان،
اطفال ،پیونداعضاء و داخلی که به صورت نمونهگیری تصادفی
ساده توسط کارشناسان رسیدگی سازمان بیمه انتخاب ،بررسی
و نواقص آن به بیمارستان گزارش شده بود) وارد مطالعه گردید.
روش گردآوری دادهها به صورت مشاهده اسناد موجود در
بیمارستان و اداره بیمه سالمت بود .همچنین جهت جمعآوری
دادهها از پرسشنامهای محقق ساخته شامل سؤاالت باز و نیمه
ساختار یافته در طول مراجعات و نیز چک لیست استفاده شد.
سؤاالت این چک لیست با همکاری تیم پژوهش جهت
دستیابی به اطالعات موردنیاز پژوهش طراحی گردید و شامل
مشخصات بیمار ،اطالعات مالی پرونده بیمار ،علت کسر
مطالبات بود .به منظور جمعآوری اطالعات اولیه پژوهش با 5
نفر از صاحبنظران و کارکنان بیمه و  4نفر از کارشناسان
بیمارستان ،جلساتی تشکیل شد .در طول جلسات در مورد ابعاد
و چگونگی نحوه کنترل پروندهها و شیوهنامه کنترل پرونده،
ایرادات معمول در پروندهها و دالیل آنها مطالبی ذکر گردید.
سپس جلسات مشترک بحث گروهی بین کارکنان واحد درآمد
و واحد اسناد پزشکی بیمارستان آموزشی مورد بررسی و
کارکنان بیمه سالمت ایرانیان در جهت تکمیل اطالعات و
کنترل صحت اطالعات تشکیل شد و دقت و صحت یافتهها
بررسی گردید .در مرحله اول ،این چکلیست در اختیار کارکنان
بیمارستان اعم از کارکنان واحد درآمد و حسابداری قرار گرفت
و دادههای موردنیاز در مورد هزینههای پرونده و کسورات
اعمال شده از سوی اداره بیمه سالمت جمعآوری و وارد جداول
اکسل نسخه  22شد .در مرحله دوم بر اساس فاز اندازهگیری
کمربند مشکی ،فرآیندهای مهم مورد بررسی قرار گرفتند که
شامل شش مرحلهای بودند که در باال به آنها اشاره شد .با
مراجعه به واحدهای درمانی بیمارستان مورد پژوهش ،مراحل
انجام کار ثبت و با توجه به توالی انجام فعالیتها ،فلوچارت
مربوطه رسم گردید .در مرحله سوم به شناسایی مهمترین
عوامل دخیل در فرآیندهایی که سبب بروز کسورات در
بخشهای بستری بیمارستان میشدند پرداخته شد .سپس
نمودار استخوان ماهی بر اساس مهمترین دالیل کسورات رسم
گردید و در مرحله آخر که فاز بهبود نام گرفت ،راهکارها و
پیشنهادات در جهت رفع عوامل ایجاد کننده کسورات شناسایی
و ارائه شد .جهت محاسبه تعداد فرصتها که از ضروریات شش
سیگما میباشد ،اجزاء هر مرحله از فرآیند (مرحله دو) بر اساس
فلوچارت رسم شده مشخص گردید و کل فرصتها محاسبه
شد .اجزاء فرآیند در هر مرحله مشخص و سپس با مراجعه به
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عضو است که با یکدیگر به عنوان یک گروه منسجم و
یکپارچه کار میکنند [ .]6کمربند مشکی مسئول اداره
پروژههای اختصاصی است؛ اما اداره کلی فرآیند بهبود ،بر عهده
مدیریت سازمان است .روش شش سیگما با نگاهی علمی و
کمـی به مقوله کیفیت تالشی است در جهت کاهش هزینه،
بهبود کیفیت ،افزایش رضایت مشتری و در نهایت افزایش
اثربخشی که در صورت به کارگیری منطقی ،موجب ارتقاء
عملکرد مالی و بهبود موقعیت سازمان در جامعه میگردد [.]6
تیم شش سیگما متشکل از  4نفر تحت مدیریت کمربند مشکی
پروژه تشکیل و بر اساس چهار مرحله چرخه شش سیگما
(تعریف ،اندازهگیری ،تحلیل و بهبود) پژوهش انجام شد .فرآیند
ثبت اطالعات دارویی بیماران در بیمارستان آموزشی توسط تیم
شش سیگمای تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
مشاهدات و بررسیهای انجام شده  6مرحله اصلی برای فرآیند
مورد بررسی تعیین گردید:
مرحله اول :دستور دارویی پزشک و کنترل و ثبت در کاردکس.
مرحله دوم :تکمیل فرم درخواست دارو توسط پرستار بخش
بستری.
مرحله سوم :نسخه کردن دارو در اوراق پرونده بیمار.
مرحله چهارم :کنترل دارو در واحد دارویی بیمارستان.
مرحله پنجم :تحویل دارو.
مرحله ششم :تجویز دارو و مصرف .بعد از مشخص کردن
خطاهای هر مرحله از فرآیند انتقال اطالعات بیماران بستری
برای اندازهگیری خطاها و مقایسه با معیار استاندارد از تکنیک
شش سیگما استفاده شد .شش سیگما دربرگیرنده مجموعهای
ساده ،اما قدرتمند از نظامهای اندازهگیری ( Defects Per
 DPU )Unitنواقص در هر واحد برای اندازهگیری عملکرد با
توجه به انتظارات مشتری و نواقص در میلیون فرصت ( Per
 DPMO )Million Opportunitiesکه از
حاصلضرب نواقص در واحد و  1000000تقسیم بر میانگین
تعداد فرصت در یک واحد به دست میآید میباشد [ .]6در
نهایت برای تعیین سطح کیفیت فرآیند ،مقادیر محاسبه شده
توسط تیم پژوهش با جدول استاندارد سیگما مقایسه و
نتیجهگیری انجام شد .جامعه پژوهش شامل پروندههای بیماران
بستری حاوی اطالعات ناقص دارویی اعالم شده از سوی
سازمان بیمه سالمت (خدمات درمانی) بود که در مهرماه به
بیمارستان آموزشی مرجع در شهر کرمان مراجعه کرده بودند .در
این پژوهش نمونهگیری انجام نشد و کل  30پرونده حاوی
اطالعات ناقص دارویی و مشمول کسورات دارویی بررسی شده
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مهرالحسنی و همکاران

بررسی فرآیند ثبت اطالعات دارویی ......

واحد درآمد بیمارستان ،آمار کسورات جمعآوری گردید .دالیل
بروز مشکل با مراجعه به سازمان بیمه سالمت پیگیری گردید.
اخذ مجوز و معرفینامه از بیمارستان و سازمان بیمه ،کسب
اجازه و انجام هماهنگی با مسئولین بیمارستان و اداره بیمه
حفظ جنبه محرمانگی اطالعات بیماران عدم قید مشخصات
شخصی بیماران در دادههای جمعآوری شده به جهت
مالحضات اخالقی پژوهش انجام شد.
نتایج

0.879633716 1.681911119

سایر اقشار
خویش فرما

1.198336788

روستایی
0.96634098

3.619158493

بستری موقت
0.7419435
2.384021247

سایر اقشار
روستایی بیماران بستری

1.784793124
0.595567408

نمودار  :1کسورات پروندههاي بيماران بستري در بيمارستان آموزشی مورد بررسی بر حسب صندوقها

در مجموع  8مورد دلیل نقص در پروندهها مشاهده گردید که
سه مورد بیارتباط با فرآیند مورد بررسی و  5مورد در ارتباط با
فرآیند و به عنوان مهمترین علل کسورات پروندههای
موردبررسی در بیمارستان شناسایی گردید که عبارت بودند از:
 به پروندههای اتاق عمل به علت درخواست بسته ثابت لوازممصرفی و بسته ثابت دارویی برای کلیه بیماران (در اصطالح
کارکنان "کلیشهای") بدون توجه به شرایط بیمار ،کسورات
تعلق گرفته بود.
برخی از پروندههای بستری به علت عدم تکمیل صحیحپرونده در واحد پذیرش ،بخش بستری و واحد ترخیص مشمول
کسورات بیمه شده بود.
 مالک اداره بیمه گزارش پرستار ،شرح عمل ،گزارش بیهوشیبود و عدم پیوست مدارک و شرح کامل سیر درمان باعث کسر
موارد نوشته نشده میگردید.
 -قیمتگذاری صحیح شالدون و رعایت تعرفه مورد قبول اداره

بیمه (از آنجا که تعدادی از ملزومات پزشکی برای سه نفر
استفاده میشود باید یک سوم قیمت محاسبه شود).
 انتقال بیمار بین بخشهای بیمارستان و درخواست مجددبعضی داروها و اقالم مصرفی (درخواستهای تکراری یا مازاد)
همچنین تغییر مکرر قوانین بررسی پرونده توسط بیمه و عدم
اطالعرسانی به موقع.
از میان  30پرونده مورد بررسی ،بیشترین فرصت و تعداد خطا
در مرحله اول فرآیند ثبت اطالعات دارویی بیماران بستری بود
و کمترین آن در مرحله تحویل و تجویز دارو بود (جدول  .)1بر
اساس سیگمای محاسبه گردیده در جدول  1و باتوجه به مقدار
بهینه سیگما که برابر  6میباشد مشخص میگردد که سطح
کیفیت فرآیند انتقال اطالعات دارویی در این بیمارستان در حد
متوسط است .باالترین کیفیت مربوط به مرحله تجویز دارو در
بخش (مرحله شش فرآیند) و پایینترین کیفیت مربوط به
مرحله کنترل دستور دارویی پزشک و وارد کردن آن در
کاردکس (مرحله یک فرآیند) میباشد.
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بیشترین میزان کسورات بیمارستان آموزشی مورد پژوهش به
ترتیب مربوط به اسناد دارویی بیماران صندوق روستایی خدمات
غیرگلوبال بیماران بستری (3/6درصد) و در رتبه دوم اسناد
دارویی صندوق سایر اقشار (2/3درصد) و در رتبه سوم اسناد
دارویی صندوق روستایی (1/7درصد) بود .کسورات مربوط به
دارو در بیمارستان آموزشی مورد بررسی 1/2 ،درصد از کل
مطالبات دارویی بود و کسورات لوازم اتاق عمل 2/6 ،درصد از
کل مطالبات لوازم اتاق عمل بود.

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :1وضعيت فرصت خطا ،تعداد خطا و  DPUو  DPMOدر پروندههاي بيماران بستري
فعاليت

1
2
3
4
5
6

کنترل دستور دارویی پزشک و وارد کردن آن درکاردکس
درخواست دارو از طریق سیستم
نسخه کردن دارو در اوراق بیمه بیمار
کنترل دارو
تحویل دارو
تجویز دارو در بخش

بحث و نتيجهگيري
کسورات مربوط به دارو در بیمارستان آموزشی موردبررسی،
 1/2درصد از کل مطالبات دارویی بود و کسورات لوازم اتاق
عمل 2/6 ،درصد از کل مطالبات لوازم اتاق عمل بود .پس از
ریشهیابی نقایص پروندهها مشخص گردید ،بیشترین خطا
(بیشترین مقدار سطح سیگما) مربوط به کنترل دستور دارویی
پزشک و وارد کردن آن در کاردکس و کمترین خطا در تجویز
دارو توسط پزشک بود .از یافتههای این پژوهش که مطابق
نتایج محمدی و همکاران ،کریمی و همکاران بود و تأیید کننده
این نکته که عدم پیوست مدارک و شرح کامل سیر درمان
باعث کسر موارد نوشته نشده میگردد [ .]10،11باتوجه به این
که در مطالعات انجام شده ،مقایسهای بین صندوقهای مختلف
انجام نشده بود؛ لذا امکان مقایسه بین یافتههای صندوقهای
مختلف با سایر پژوهشها برای پژوهشگر فراهم نگردید .بر
اساس میزان خطا سنجیده شده درسه مرحله مورد بررسی
:کنترل دستور دارویی و وارد کردن آن در کاردکس ،درخواست
دارو از طریق سیستم و تحویل دارو مشخص شد ایرادات
متنوعی درپروندهها دیده میشود به طوری که نمیتوان علت
ایرادات پروندهها را در یک جنبه خالصه نمود؛ بنابراین برای
اصالح سیستم ثبت اطالعات دارویی نیازمند برنامهای جامع
میباشیم .اقداماتی چون آموزش کارکنان ،بازبینی و
بهروزرسانی سیستم ثبت و نگهداری اطالعات ،بهبود هماهنگی
برون بخشی میتواند تا حد زیادی خطاها را کاهش دهد .دقت
در نوشتن گزارش پرستار ،شرح عمل ،گزارش بیهوشی و ارائه
آموزشهای الزم به کارکنان راهحل مشکل یاد شده میباشد.
نتایج تحقیقات کرمی و شکری زاده آرانی ،محمدی و همکاران
در خرمآباد و کریمی و همکاران در اصفهان و ارسطو و
همکاران تأیید کننده این مورد است که تغیـیر مـکرر قـوانـین
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5
3
4
3
2
2

17
10
7
6
5
2

0/56
0/33
0/23
0/2
0/16
0/06

112000
110000
57500
66666
80000
30000

>3
>3
3
3
>3
3/3

بررسی پرونده توسط بیمه و عدم اطالعرسانی به موقع از
مهمترین دالیل ایرادات است [ .]12،10توکلی و همکاران نیز
در پژوهش خود ثبت ناقص مستندات را علت اصلی کسر
مطالبات بیمارستان معرفی نموده است [ .]1توکلی به نقل از
 Holmesو همکاران ،نیز وجود نقص در پرونده را عامل
کسورات دانسته است [ .]1از نتایج مهم این پژوهش که در
هیچ یک از مطالعات پیشین به آن اشاره نشده بود مربوط به
تکرار بعضی اقالم لوازم پزشکی یا استفاده مجدد میباشد که به
صورت موردی شالدون (از لوازم مصرفی موردنیاز بیماران
دیالیزی) نام برده شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش
عدم رعایت تعرفههای مصوب توسط کارکنان بیمارستان در
ثبت هزینه از دالیل کسورات بوده ولی در تحقیقات گذشته به
آن اشاره نشده است .در تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا
استفاده از نظام پرداخت آیندهنگر به جای روش سنتی راهکاری
برای کاهش هزینهها ،کاهش خطاها و افزایش کیفیت مراقبت
بیان شده است [ .]4با توجه به منحصر به فرد بودن سیستم
بیمه سالمت کشور و عدم وجود سیستم مشابه با آن و نیز عدم
محاسبه شش سیگما در این زمینه ،امکان مقایسه نتایج
مطالعات مشابه با این بخش از مطالعه حاضر وجود نداشت.
بنابر نتایج به دست آمده گلوگاههای اصلی که نیاز به کنتـرل و
توجه خا مدیریت سـازمان دارنـد ،شناسـایی شـد .در درجـه
نخست مدیریت منابع انسانی نیازمند توجه خا میباشد زیـرا
کارکنان و کاربران سیستم ثبت و انتقال اطالعات ،به علت عدم
آمــوزش ،تالشــی در جهــت کنتــرل و بهبــود عملکــرد خــود
نمیکردند .دومین مورد ،مدیریت صحیح اطالعات میباشد زیرا
سیستم ثبت و نگهداری سنتی اطالعـات ،توانـایی پاسـخگویی
کارا و اثربخش را ندارد؛ بنابراین بازبینی و بروز رسانی آنهـا در
حل مشـکالت بسـیار مـؤثر خواهـد بـود .در نهایـت مـدیریت
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شماره

فرصتها و نواقص
فرآیندهاي ثبت اطالعات دارویی بيماران بستري

فرصت خطا

تعداد خطا

DPU

DPMO

سيگما
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 مشکالت کمتری دارنـد،پرداخت سنتی پرداخت به ازای خدمت
.استفاده شود
تشکر و قدردانی
از همکاری صمیمانه مسئولین و کارکنان بیمارسـتان آموزشـی
شهر کرمان و کارکنان اداره بیمه سـالمت ایـن اسـتان کـه در
 قـدردانی، پژوهشـگران را یـاری نمودهانـد،انجام این پـژوهش
.میگردد
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Introduction: Sharp rise in health care costs associated with the reduction of hospitals'

support by government has increased the importance of insurance organizations as the main
source of hospitals' income. An important part of hospitals’ demands is related to the
medical records of Iranian Health Insurance organization that are subject to deductions and
are deduced from the hospitals’ demands after investigating the cause of defect in the
process.
Methods: The present study was conducted as a retrospective descriptive research. In this
study, sampling was not conducted and all incomplete files of patients covered by Iranian
Health Insurance Organization in the reference hospital (n=30) were entered into the study.
Data of checklists were entered into Excel software version 22 and the causes were
determined by using Fishbone diagram. Six-sigma scale was used to analyze the quality of
the process.
Results: Process errors were detected in six groups and the highest error rates were
respectively related to pharmaceutical orders control stages, entering them in cards and
requesting drug through drug delivering system. The quality of the reviewed process was
evaluated as moderate level based on the calculated sigma. The highest rate of error was
related to the records of patients covered by rural fund of non-global services.
Conclusion: Measures such as staff training, monitoring and updating the record keeping system
and improving external parts coordination can greatly reduce errors in three above-mentioned
stages.
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