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 طراحی محتوای اطالعاتی برای ثبت دالیل لغو اعمال جراحی در سیستم اطالعات بیمارستان

 

 3سارا قاسمی ،*2محبوبه میرمحمدی ،1لیال احمدیان
 03/7/30مقاله:ت دریاف    :81/1/30پذیرش مقاله 

و زیست انفورماتیک سالمت  مجله .طراحی محتوای اطالعاتی برای ثبت دالیل لغو اعمال جراحی در سیستم اطالعات بیمارستان .قاسمی سارا ،محبوبه میرمحمدی ،لیال احمدیان ارجاع:

 .53-30(: 8)8 ؛8030 پزشکی

 
 

 ایران، کرمان، پزشکی کرمان مدانشگاه علو، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، ماتیک پزشکیمرکز تحقیقات انفور ،استادیار .1

 ایران، کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی .2

  ایران ،کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،آوری سالمتدانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فن .3

 واحد مدارک پزشکی ،بیمارستان شفاکرمان، خیابان شفا،  ول:ؤنویسنده مس *

 33805587793 :شماره تماس  Email: Ma.mirmohamadi@gmail.com 

کند بلکه انرژی و وقت زیادی از پرسنل و دهنده مراقبت تحمیل میلغو یک عمل جراحی نه تنها هزینه زیادی بر سیستم ارائه مقدمه:
لعه با هدف تعیین دالیل لغو اعمال جراحی و طراحی محتوای اطالعاتی برای مستندسازی آنها در دهد. این مطابیمار را نیز به هدر می

 سیستم اطالعات بیمارستان انجام شده است.
های پزشکی بیماران باشد در دو بخش اجرا شد. در بخش اول، کلیه پروندهپژوهش توصیفی حاضر که یک مطالعه کاربردی می روش:

به آنها اختصاص داده شده  ICD-10ماهه، کد لغو عمل جراحی بر اساس  6آموزشی شفا که در یک بازه زمانی  بستری در بیمارستان
تجزیه و تحلیل شد. بخش دوم،  SPSS.V18افزار ساخته  گردآوری و با نرم-پژوهشگرلیست  ها با استفاده از چک. دادهشدبود، بررسی 

 و   Google Scholarهای ل را فهرست کرده بودند. به منظور بازیابی مطالعات، پایگاهمطالعه مروری مقاالتی است که دالیل لغو عم

PubMed .جستجو شد. سپس  نتایج حاصل از دو بخش، تطبیق داده شد و لیستی جامع از کلیه دالیل لغو عمل جراحی ارائه گردید 
(، عمل جراحی لغو شده بود. بیشترین دلیل لغو عمل درصد 4/96مورد ) 9557در  ،عمل جراحی انجام شده 9257از مجموع  :نتایج

بندی و در دالیل استخراج شده از مطالعات در هشت گروه طبقه جراحی، نامناسب بودن وضعیت بالینی بیمار قبل از عمل جراحی بود.
 دلیل  برای لغو عمل جراحی تدوین شد. 24مجموع، فهرستی شامل 

ریزی برای پیشگیری غو اعمال جراحی در هر مرکز درمانی به منظور شناسایی و در نهایت برنامهسازی دقیق دالیل لمستند گيري:نتيجه
 تواند این امر را محقق سازد. باشد. طراحی یک سیستم اطالعاتی با محتوای متناسب میاز آن ضروری می

 
 محتوای اطالعات، سیستم اطالعات بیمارستان لغو اعمال جراحی، :هاكليد واژه

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
های مهم در درمان عنوان یکی از راهامروزه عمل جراحی به

شود. بر همین اساس در مراکز درمانی ها محسوب میبیماری
های زیادی برای انجام اعمال جراحی اختصاص بخش ،مختلف

کنند روش اند. این مراکز در کنار اهداف درمانی، تالش مییافته
های جراحی را بهبود و خطرات ناشی از آن را کاهش دهند تا در 

های تحمیل شده، نهایت به کاهش استرس بیمار و نیز هزینه
های درمانی در بخش [. افزایش روزافزون هزینه9کمک کنند ]

های ناشی از و هزینه یکسوبهداشت و درمان برای دولت از 
عمل جراحی و استرس ناشی از آن برای بیمار از سوی دیگر، 

ا برای جلوگیری ها تمام تالش خود رشود تا بیمارستانباعث می
 [.5عمل آورند ]از لغواعمال جراحی به

 لغو یک عمل جراحی نه تنها هزینه زیادی بر سیستم  
کند بلکه انرژی و وقت زیادی را از دهنده مراقبت تحمیل میارائه

دهد. بسیاری از مؤسسات مراقبت بیمار و تیم مراقبتی هدر می
شتن اتاق عمل و در بهداشتی، منابع زیادی را برای آماده نگهدا

دسترس داشتن جراحان و کادر مجرب اتاق عمل بر طبق برنامه 
[. با این وجود، در بسیاری 3کنند ]خرج می ،بندی شدهزمان

ریزی شده برای اتاق عمل و موارد، اعمال جراحی در روز برنامه
لغو  ،در مواردی حتی در لحظات آخر قبل از انجام عمل جراحی

  شوند.می
اعمال جراحی لغو شده در بین مراکز مختلف بسیار  میزان 

های انجام شده در خارج از کشور این در پژوهش .متفاوت است
درصد،  59تا  3درصد و در داخل کشور بین  41تا  91میزان بین 

درصد  61[. در مواردی حتی تا حدود 3-9گزارش شده است ]
تایج باشد. در ناعمال جراحی لغو شده، قابل پیشگیری می

بسته به  ،مطالعات انجام شده در زمینه دالیل لغو اعمال جراحی
ترین نوع مرکز درمانی، دالیل متفاوتی گزارش شده است. از مهم

سازی نامناسب بیمار قبل از عمل توان به آمادهاین دالیل می
جراحی، مشکالت بالینی بیمار، تاخیر در حضور تیم جراحی، تغییر 

مار، مشکالت مربوط به پذیرش بیمار، در برنامه درمانی بی
اشاره کرد  ،محدودیت زمان و اولویت اعمال جراحی اورژانسی

[6-3.] 
تواند به مدیران و مشخص کردن دالیل لغو عمل جراحی می

ریزان بهداشتی کمک کند تا حد امکان، از رخداد آن برنامه
جلوگیری کنند. بدین منظور الزم است که اطالعات مربوط به 

های پزشکی ثبت گردد طور دقیق در پروندهو اعمال جراحی بهلغ
و تا حد امکان،  تا بتوان موارد قابل پیشگیری را مشخص

های الزم جهت جلوگیری از رخداد مجدد آنها را تدوین سیاست

درصد  31اند که در حدود ن وجود مطالعات نشان دادهیکرد. با ا
های پزشکی ثبت هاز موارد دالیل لغو عمل جراحی در پروند

 [.8،7] نشده است
کند تا طراحی یک سیستم اطالعاتی به کاربران کمک می

 دالیل این رخداد را به دقت ثبت کنند و منجر به بهبود 
شود. هدف این مطالعه بررسی میزان و سازی آن میمستند

دالیل لغو اعمال جراحی و فراهم کردن فهرست جامعی از این 
سازی این فهرست در سیستم اطالعات دهباشد. پیادالیل می

دهندگان تواند به عنوان یک راهنما برای ارائهبیمارستانی می
ای مراقبت جهت ثبت دقیق دالیل لغو اعمال جراحی به شیوه

کار گرفته شود. همچنین با این کار، امکان استخراج استاندارد، به
ن گزاراآمار دقیق در این خصوص برای متولیان و سیاست

شود تا به خوبی بتوانند نسبت به کاهش یا بهداشتی فراهم می
 رفع آنها اقدامات الزم را انجام دهند.

 
 روش

باشد در پژوهش توصیفی حاضر که یک مطالعه کاربردی می
دو بخش انجام شد. بخش اول این مطالعه به منظور تعیین 
 دالیل لغو عمل جراحی در بیمارستان آموزشی شفای کرمان اجرا

ب با چهار اتاق عمل اتختخو 392 دارایشد. این بیمارستان 
انجام  رایب باشد.فعال شامل قلب، عمومی، چشم و سوختگی می

های بیمارانی که طی یک دوره این بخش از مطالعه، کلیه پرونده
آنها لغو شده بود، بررسی  شش ماهه به هر دلیلی عمل جراحی

های پزشکی با استفاده از . با توجه به اینکه اطالعات پروندهشد
هایی که به آنها گردید، پروندهکدگذاری می ICD-10کتاب 

که بیانگر لغو عمل جراحی است، اختصاص داده شده  23zکد 
هایی از قبیل سن، جنس، بود بازیابی شد. از هر پرونده، داده

بخش بستری بیمار و دالیل لغو اعمال جراحی استخراج و در 
های استخراج شده د. دادهشساخته ثبت -چک لیست پژوهشگر

 تجزیه و تحلیل شد. SPSS.v18افزارها به وسیله نرماز پرونده
از  یفهرست استانداردبخش دوم این مطالعه با هدف تدوین  

های دالیل لغو عمل جراحی انجام شد. بدین منظور ابتدا پایگاه
به روش  Google Scholarو  PubMedاطالعاتی 

بررسی شد. این دو پایگاه با استفاده از ترکیب کلید مروری ساده، 
 cancellation rate, cancellationهایی از قبیل واژه

cause, cancellation reason ، های واژه باsurgery  
جستجو شدند. در این مطالعه مقاالتی بررسی  operationو 

ند. شدند که فهرستی از دالیل لغو عمل جراحی را ارائه کرده بود
، به نحوی ادامه یافتها تا مرحله اشباع اطالعات بازیابی مقاله
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های بیشتر، دلیل جدیدی به فهرست که با بررسی پژوهش
ها، اضافه نشد. کلیه دالیل ذکر دالیل استخراج شده از مقاله

ها، استخراج ها با استفاده از فرم گردآوری دادهشده در پژوهش
ها به نحوی بود که دو نفر پژوهش ها ازشد. شیوه گردآوری داده

مطالعات را بررسی و دالیل ثبت شده در فرم را  ،از پژوهشگران
ان در خصوص اختالف نظر بین پژوهشگر کردند.اضافه می

 مرتفع  ،ها از طریق بحثها و استخراج دادهانتخاب مقاله
. سپس دالیل ذکر شده در مطالعات با دالیل استخراج شدمی

شد. مجموع دالیل های پزشکی مطابقت داده میدهشده از پرون
 bottom) "تجمیع از پایین به باال"استخراج شده به روش 

up)، بندی شدند.طبقه 

  

 نتایج
نتایج حاصل از بررسی میزان علل لغو اعمال جراحی نشان 

عمل جراحی انجام شده در بازه زمانی شش  9257داد از مجموع 

رصد(، عمل جراحی لغو شده بود. د 4/96مورد ) 9557ماهه، در 
درصد( مربوط به بیماران  33های لغو شده )بیشترین تعداد عمل

سال  81-911و کمترین آن مربوط به گروه  61-97گروه سنی 
درصد( بیشتر از  24های لغو شده در مردان )بود. میزان عمل

های درمانی، بیشترین تعداد اعمال ها بود. در بین بخشخانم
غو شده مربوط به بخش چشم بود. در این بخش جراحی ل

بیشترین علت برای لغو اعمال جراحی، وضعیت بالینی بیمار قبل 
 از عمل جراحی بود. 

های دلیل مختلف در پرونده 34برای لغو اعمال جراحی 
بندی گردید پزشکی گزارش شده بود که در هفت گروه طبقه

عداد دالیل لغو (. از بین این هفت گروه، بیشترین ت9)جدول 
و از بین  "وضعیت بالینی بیمار"عمل جراحی مربوط به گروه 

بندی شده در این گروه، بیشترین دلیل مربوط به دالیل طبقه
 بود. "تغییر در وضعیت تنفسی بیمار"

 

 هاي درمانی: دالیل لغو اعمال جراحی در بيمارستان شفا به تفکيک بخش3جدول 

 بخش

 دليل لغو

 چشم قلب
 گوش،

 حلق و بينی
 جمع ارولوژي آنژیوگرافی

 441 85 42 21 543 51 وضعيت بالينی بيمار

 998 39 51 52 45 1 هاي الزمنامهعدم وجود رضایت

 958 39 52 31 39 99 عدم آمادگی بيمار جهت عمل

 92 1 23 1 55 1 قطع منابع)آب و برق و ...(

 918 36 1 59 42 1 دالیل مربوط به پزشک جراح

 65 1 1 96 46 1 کالت مربوط به بيهوشیمش

 994 32 55 92 31 95 دالیل سازمانی

 984 32 49 35 42 39 عدم ثبت دليل

 9557 521 516 972 214 94 جمع

       

 

های مرتبط در بخش دوم این پژوهش، با مروری بر مقاله
دلیل لغو عمل جراحی استخراج و در  91[، در مجموع 59-91]

در مورد  هابندی شد. در بیشتر مقالهمده طبقههشت گروه ع
 "عدم ثبت دلیل لغو عمل جراحی" برخی از اعمال جراحی

 گزارش شده بود.

های جراحی استخراج از مطابقت و تلفیق دالیل لغو عمل
های شده از پروندهای پزشکی با دالیل استخراج شده از مقاله

احی تهیه لغو عمل جر دلیل 24بر مرتبط، فهرستی مشتمل 
 ارائه شده است.  5گردید. این فهرست در جدول 
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 : فهرست دالیل لغو عمل جراحی2جدول 
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 کمبود نیرو-45
 عدم هماهنگی الزم قبل از عمل-43
 سیساتآماده نبودن تاً-44
 عدم وجود تخت خالی-42
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 نامناسب بودن سن بیمار برای عمل-53
 چاقی -54
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 قبل از عمل جراحی

پزشکی الزم  هایهد مشاوروعدم وج-57
 قبل از عمل

  

 گيريبحث و نتيجه
ر لغو شدن یک عمل نتایج این پژوهش نشان داد که د

باشد. ریزی شده، دالیل متعددی دخیل میجراحی از قبل برنامه
در این فرآیند عوامل مختلفی از جمله وضعیت بالینی بیمار تا 

های الزم در بیمارستان و حوادث غیر مشکالت و ناهماهنگی
مترقبه، نقش دارند. با توجه به تنوع عوامل مؤثر، شناسایی و ثبت 

ریزی مناسب جهت جلوگیری از این مکان برنامهدقیق آنها ا
 کند.رخداد را فراهم می

به منظور سهولت در مستندسازی دالیل لغو عمل جراحی در 
ای بایست به گونهسیستم اطالعات بیمارستانی، سیستم می

طراحی شود که راهنمای کاربر برای ثبت دقیق این رخداد باشد. 
ش شناسایی دالیل لغو عمل لذا در این پژوهش با تلفیق دو رو

های پزشکی( فهرست جامعی از )مطالعه مروری و بررسی پرونده
 این دالیل تدوین گردید. این فهرست که در هشت گروه 

تواند به صورت منوهای کشوی بندی شده است میطبقه
(Drop down) ای که کاربرد آن برای یا بر اساس شیوه
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کند در رابط کاربر آسان می کاربر و تعامل کاربر را با سیستم،
 [.55،53افزار بیمارستان قرار گیرد ]نرم

با توجه به اینکه فهرست استخراج شده برگرفته از مطالعات 
باشد و اعتبار آن با متعدد در زمینه دالیل لغو عمل جراحی می

های پزشکی در یک بازه زمانی شش ماهه، مورد بررسی پرونده
رست پتانسیل تبدیل به یک فهرست یید قرار گرفته، این فهأت

استاندارد جهت درج در سیستم اطالعات بیمارستان را دارد. 
سازی محتوای سیستم اطالعات بیمارستان نه تنها استاندارد

دهد، بلکه کیفیت و دقت مستندسازی اطالعات را افزایش می
 [.54،52] دهدگذاری آن را نیز ارتقا میامکان تبادل و به اشتراک

[ و 56هش انجام شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه ]پژو
همچنین مطالعه انجام شده در یک بیمارستان دولتی در نروژ در 

[، میزان لغو اعمال جراحی به دلیل نامناسب 91] 5195سال 
بودن وضعیت بالینی بیمار را تا دو برابر میزان به دست آمده در 

در  ،دو مطالعه مذکور اند. بر خالفپژوهش حاضر، گزارش کرده
در بیمارستان کرمانشاه،  9379مطالعه انجام شده در سال 

، جراحی مشکالت بالینی بیمار به عنوان بیشترین عامل لغو عمل
دست آمده در مطالعه حاضر، گزارش شده  تقریبا دو برابر آمار به

 محتوای استاندارد[. تدوین یک سیستم اطالعاتی با 3است ]
سازی تواند به مستندیمار، قبل از عمل جراحی میجهت ارزیابی ب

 شوددقیق رخدادها کمک کرده و باعث مدیریت بهتر اتاق عمل 
[52.] 

در مطالعه حاضر موارد مربوط به عدم آمادگی بیمار، عدم 
های ضروری، دالیل سازمانی، مسائل مربوط وجود رضایت نامه

وط به به جراح، نقص در تجهیزات و منابع و مشکالت مرب
های بعدی دالیل لغو عمل جراحی بیهوشی، نیز به ترتیب در رده

 د.شتنقرار دا
دومین علت لغو عمل جراحی در بیمارستان شفا، عدم آمادگی 

 عمل به دالیلی از جمله آماده نبودن  برای انجامبیمار 
، بود که های درخواستیبیمار و عدم انجام مشاورههای آزمایش

ها به شند. عدم ارسال به موقع نمونهباقابل پیشگیری می
آزمایشگاه، عدم درخواست به موقع مشاوره توسط پزشک معالج 

به بخش و عدم مراجعه به  هاو یا ارسال نشدن جواب آزمایش
ست که با انجام ا موقع پزشک مشاور، از جمله مواردی

ها و واحدهای پاراکلینیک، تا های الزم بین بخشهماهنگی
 توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.یحدود زیادی م

تجاوز به حقوق بیمار  ،درمانی بدون رضایت بیمار گونه هر
های ضروری برای نامهشود. لذا عدم وجود رضایتمحسوب می

تواند یکی از دالیل لغو عمل باشد. در انجام عمل جراحی می

مطالعه حاضر سومین علت لغو عمل به این مورد اختصاص 
 یافت.

های ایران برای عمل جراحی، دو نوع در بیمارستان امروزه
پذیرش بیمار،  زمان در نامهرضایت ننامه وجود دارد. اولیرضایت
  امضایمار آن را شده و ب تنظیم پذیرش واحد پرسنل توسط

پزشک  بهرا  جراحی عمل ودرمان  اجازهنامه رضایتاین  .کندمی
 برائت ذمه و ملرضایت ع"نامه، دومین رضایت .دهدمی معالج

باشد که توسط پرستار قبل از انتقال بیمار به می "پزشک معالج
در  گیرد.قرار می بیمار اطاق عمل اخذ شده و بر روی پرونده

نامه، عمل جراحی توسط جراح صورت عدم وجود این رضایت
[. بنابراین آگاهی پرسنل پذیرش و 59] شودمربوطه لغو می

ار و تشریح اهمیت وجود این پرستار، نسبت به حقوق بیم
ها در مواقع نامهتواند از نبود این رضایتها مینامهرضایت

ضروری و به دنبال آن از لغو اعمال جراحی به این دلیل، 
 جلوگیری کند.

مشکالت سازمانی از جمله آماده نبودن اتاق عمل به دلیل 
 عدم وجود و یا نقص در تجهیزات و منابع، از جمله دالیل لغو

عمل جراحی در این بیمارستان بود. مشکالت اقتصادی موجود و 
کمبود دارو، لوازم پزشکی و تجهیزات، نسبت به تعداد بیماران از 

باشند. قطع منابعی مثل آب جمله عوامل موثر در این مسئله می
و برق نیز در لغو اعمال جراحی دخیل بوده و به کرات در 

[. 7،91،95،93شده است ] مطالعات مختلف نیز به آنها اشاره
ریزی جهت تمهیدات الزم برای جلوگیری از این امر و برنامه

باشد. طول ضروری می ،تدارک یک سیستم پشتیبان مناسب
عدم تعیین لیست  کشیدن عمل قبلی و کمبود وقت به دلیل

کننده و همچنین عمل بر اساس نوع عمل جراحی و بیمار مراجعه
ه اتاق عمل نیز از جمله مواردی است که تاخیر در انتقال بیمار ب

 باعث لغو اعمال جراحی گردیده است.
های در یکی از بیمارستان 5199در پژوهشی که در سال 

آموزشی تانزانیا انجام گرفته، بیان شده است که اغلب دالیل لغو 
 شدن اعمال جراحی مربوط به دالیل مدیریتی و سازمانی 

ریزی دقیق و ا از طریق برنامهکه بخش اعظمی از آنه باشدمی
برداری موثر از منابع بیمارستانی در دسترس، قابل پیشگیری بهره
 [.9] باشدمی

موقع  در مطالعه حاضر، عوامل دیگری از جمله عدم حضور به
پزشک جراح در اتاق عمل به دلیل تداخالت کاری و عدم 
هماهنگی با پرسنل بخش مربوطه جهت پذیرش بیمار نیز به 

 عنوان یکی از دالیل لغو اعمال جراحی، شناسایی شد.
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های کرمانشاه در مطالعه انجام شده در یکی از بیمارستان
(، بیشترین علت لغو عمل جراحی بعد از دالیل بالینی، 9379)

ای که در [. همچنین در مطالعه3] دالیل مربوط به جراح بود
بخشی از  در هند انجام گرفته، عنوان شده است که 5117سال 

اعمال، با توجه به تغییر در برنامه جراحی، به وسیله جراحان لغو 
های آموزشی تهران در [. در یکی از بیمارستان58شده است ]

عمل ثبت شده در لیست اتاق  7529ماه از  6، طی 9371سال 
مورد آن لغو شده بود که دلیل عمده آنها مربوط به  695عمل، 

که این مشکل، شده است رسی اعالم این بردر تیم جراحی بود. 
ویزیت  آموزش بیمار، با اقداماتی همچون ممیزی پزشکان،

های توسط خود پزشک در آن بخش و افزایش تعداد بخش
 [.57] یابدجراحی کاهش می

باال بودن خطر بیهوشی مانند مشکالت مربوط به بیهوشی 
باشد. یبرای بیمار نیز از جمله موارد دخیل در لغو عمل جراحی م

 دهی بیمار برای انجام عمل تر قبل از نوبتبا بررسی دقیق
توان از این رخداد تا حد قابل قبولی پیشگیری کرد. در همین می

راستا در مطالعه مشابهی که در کرمانشاه انجام شده درصدی از 
بیهوشی عنوان  دالیل لغو مربوط به وضعیت بیمار در هنگام

های هوشمند جهت از سیستم[. استفاده 3] گردیده است
تواند متخصصان شناسایی بیماران با خطر باال برای بیهوشی می

 بیهوشی و جراحی را در این مورد یاری کند. 
به تاًخیر انداختن عمل جراحی یک بیمار بعد از پذیرش وی 

ای آمدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی گستردهبرای جراحی، پی
مشکلی است که عوامل جراحی  [. لغو شدن اعمال92دارد ]

از یک بیمارستان تا بیمارستان دیگر متعددی در آن دخیل بوده و 
باشد. لذا برای به حداقل رسانیدن میزان لغو اعمال متفاوت می

، داشتن آگاهی کافی در خصوص جراحی در هر مجموعه درمانی
 [.58کننده باشد ]تواند کمکتعداد و نوع این دالیل می

ه اینکه در این مطالعه به منظور تدوین فهرست با توجه ب
از سایر مطالعات انجام شده در این  ،دالیل لغو عمل جراحی

یید أهای پزشکی تزمینه استفاده و نتایج حاصل با بررسی پرونده
توان در سیستم اطالعات محتوای تدوین شده میاز شده است، 

جمله نقاط . از کردثبت این رخداد استفاده  رایبیمارستانی ب
توان به این نکته اشاره کرد که بررسی ضعف مطالعه حاضر می

متون انجام شده به منظور بازیابی مطالعات، به روش 
سیستماتیک انجام نشده است. با این وجود با توجه به اینکه 

توان بازیابی مطالعات تا مرحله اشباع اطالعات صورت گرفته، می
باشد. در هر عات، ضعیف میگفت که امکان از دست دادن اطال

الزم است که این  ،سازی این فهرستبه منظور نهایی حال
سازی شده و پس فهرست در سیستم اطالعات بیمارستانی پیاده

 از استفاده توسط کاربران، ارزیابی و اصالح شود. 
سازی دقیق دالیل لغو اعمال جراحی در هر مرکز مستند

ریزی برای هایت برنامهدرمانی به منظور شناسایی و در ن
باشد. بدین منظور الزم است پیشگیری از آن ضروری می

درمانی تدابیری جهت حمایت از پرسنل -مؤسسات بهداشتی
دهنده مراقبت در خصوص ثبت دقیق موارد و دالیل اعمال ارائه

جراحی لغو شده بیندیشند. طراحی یک محتوای مناسب برای 
حوی که بتواند به کاربر در ثبت سیستم اطالعات بیمارستانی به ن

این موارد کمک کند، امکان تهیه گزارشات و آمارهای دقیق در 
  هاکند. از طریق این گزارشمورد این رخ داد را فراهم می

توان به خوبی در جهت کاهش لغو اعمال جراحی اقدام و می
 .ها جلوگیری کردهمچنین از به هدر رفتن هزینه

 

 تشکر و قدردانی
کلیه کارکنان بیمارستان شفا که ما را در این مطالعه یاری از 

 شود.کردند تشکر و قدردانی می
 

 
 

 
 

References 
1. Zare M, Amrollahi M. Study of cancelled 

elective surgical operations. J Shaheed 

Sadoughi Univ Med Sci. 2004; 12(2):22-8. 

Persian.  
2. Reducingcancceledoperation. [Cited 2012 Feb 

13]. Available at: http://www.institute.nhs.uk/ 

quality_and_service_improvement_tools/qualit
y_and_service_im provement_tools/cancelled_ 

operations.html.  

3. Mohammadi A, Sotoode R, Mohammadi RA, 

Gahvare S, Asghar Nejad M.  Evaluation 

reasons for cancellation of operation in first six 
month in Kermanshah Shohada hospital 2012.  

Health care Management (Health System). 

2010; 2(3-4):29-35.  
4. Schofield WN, Rubin GL, Piza M, Lai 

YY, Sindhusake D, Fearnside MR, et al. 

Cancellation of operations on the day of 
intended surgery at a major Australian referral 

hospital. Med J Aust. 2005; 182(12):612-5. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               6 / 9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schofield%20WN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubin%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piza%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sindhusake%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fearnside%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15963016
https://jhbmi.ir/article-1-63-fa.html


 شماره اول ،دوره اول، 3131پایيز    مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 53-45 :2014; 1(1) Informatics Biomedical and Health of Journal 03 

5.  Zamani Kiasari A, kabirzadeh A,  Bagherian 

farahabadi E, Hasanzade F, Mohseni saravi B, 
Mirzai Z. Evaluating the prevalence of 

canceling surgical operations, including its 

influencing factors at Imam Khomeini hospital 
in Sari during 2006-2007. J Mazandaran Univ 

Med Sci. 2008; 18(65):52-62. Persian. 

6. Ramezankhani A, Markazi Moghaddam  N, 

Haji Fathali A, Jafari H, Heidari Mnfared M, 
Mohammadnia M. The rate and causes of 

surgery cancellation: identifying areas for 

improvement. Hospital. 2010; 8(3-4):27-34. 
Persian. 

7. Chalya PL, Gilyoma JM, Mabula JB, Simbila 

S, Ngayomela IH, Chandika AB, et al. 
Incidence, causes and pattern of cancellation of 

elective surgical operations in a university 

teaching hospital in the Lake Zone, Tanzania. 

Afr Health Sci. 2011; 11(3):438-43. 
8. Dexter F, Marcon E, Epstein RH, Ledolter J. 

Validation of statistical method to compare 

cancellation rates on the day of surgery. 
Anesth Analg 2005; 101:465-73. 

9. Jonnalagadda R, Walrond ER, Hariharan 

S, Walrond M, Prasad C. Evaluation of the 

reasons for cancellations and delays of surgical 
procedures in a developing country. Int J Clin 

Pract. 2005; 59(6):716-20. 

10. Hovild E, Bokve O, Haug K, Aslaksen AB, 
von Plessen C. A new pathway for elective 

surgery to reduce cancellation rates. BMC 

Health Serv Res. 2012; 12: 154. 
11. Robb WB, O'Sullivan MJ, Brannigan 

AE, Bouchier-Hayes DJ. Are elective surgical 

operations cancelled due to increasing medical 

admissions? Ir J Med Sci. 2004; 173(3):129-
32. 

12. Sanjay P, Dodds A, Miller E, Arumugam 

PJ, Woodward A. Cancelled elective 
operations: an observational study from a 

district general hospital. J Health Organ 

Manag. 2007; 21(1):54-8. 
13. Miller GG. Waiting for an operation: parents' 

perspectives. Can J Surg. 2004; 47(3):179-81. 

14. Ivarsson B, Kimblad PO, Sjoberg T, Larsson 

S. Patient reactions to cancelled or postponed 
heart operations. J Nurs Manag. 2002; 

10(2):75-81. 

15. Lebowitz P. Why can’t my procedures start on 
time? AORN Journal. 2003; 77(3):594-7. 

16. El-Dawlatly AA, Turkistani A, Aldohayan A, 

Zubaidi A, Ahmed A. Reasons of cancellation 

of elective surgery in a teaching 
hospital. Intern J Anesthesiol. 2008; 15:2. 

17. Shah J, Aamir A, Bhattacharyya J. 

Cancellation of urology operations. Clinical 
Governance: An International Journal. 2006; 

11(2):128-33. 

18. Paschoal ML, Gatto MA. Rate of surgery 
cancellation at a university hospital and 

reasons for patients' absence from the planned 

surgery. Rev Lat Am Enfermagem. 2006; 

14(1):48-53.  
19. Schofield WN, Rubin GL, Piza M, Lai 

YY, Sindhusake D, Fearnside MR, et al. 

Cancellation of operations on the day of 
intended surgery at a major Australian referral 

hospital. Med J Aust. 2005; 182(12):612-5. 

20. Jimenez A, Artigas C, Elia M, Casamayor C. 
 Gracia JA, Martínez M. Cancellations in 

ambulatory day surgery: Ten years 

observational study. Ambulatory Surgery. 

2006; 12(3):119-23. 
21. Ferschl MB, Tung A, Sweitzer B, Huo 

D, Glick DB. Preoperative clinic visits reduce 

operating room cancellations and delays. 
Anesthesiology. 2005; 103(4):855-9. 

22. Khajouei R, Jaspers MW. The impact of CPOE 

medication systems' design aspects on 

usability, workflow and medication orders: a 
systematic review. Methods Inf Med. 2010; 

49(1):3-19.  

23. Khajouei R, Wierenga PC, Hasman A, Jaspers 
MW. Clinicians satisfaction with CPOE ease 

of use and effect on clinicians' workflow, 

efficiency and medication safety. Int J Med 
Inform. 2011; 80(5):297-309.  

24. Ahmadian L, van Engen-Verheul M, Bakhshi-

Raiez F, Peek N, Cornet R, de Keizer NF. The 

role of standardized data and terminological 
systems in computerized clinical decision 

support systems: literature review and survey. 

Int J Med Inform. 2011; 80(2):81-93. 
25. Ahmadian L, Cornet R, Kalkman C, de Keizer 

NF, Bijker J, Houweling P, et al. Development 

of a national core dataset for preoperative 
assessment. Methods Inf Med. 2009; 

48(2):155-61.  

26. Norouziniya H, Heshmati F, Mahouri AR, 

Ghanadi N. The study of the caueses of day 
surgery cancellation in patients candidated to 

elective surgeries at Urmia Imam Khomeini 

hospital, 1382-84. Urmia Med J. 2008; 
19(1):36-40. Persian. 

27. Arzamani M, Dolat Abadi T, Mahmoudian S. 

Consent and its legal aspects. 1th ed. North 

Khorasan University of Medical Sciences: 
Bojnord; 2009. Persian. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               7 / 9

http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Zamani+kiasari
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=kabirzadeh
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Bagherian+farahabadi
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Bagherian+farahabadi
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hasanzade
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohseni+saravi
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mirzai
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/admin-A-10-1-480-b19423b.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/admin-A-10-1-480-b19423b.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/admin-A-10-1-480-b19423b.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_0d0bf0/admin-A-10-1-480-b19423b.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?mag_id=33&slc_lang=en&sid=1
http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?mag_id=33&slc_lang=en&sid=1
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Ramezankhani
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Markazi+Moghaddam
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Jafari
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Heidari+Mnfared
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohammadnia
http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/tums-A-10-25-95-80006f8.pdf
http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/tums-A-10-25-95-80006f8.pdf
http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/tums-A-10-25-95-80006f8.pdf
http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=12&slc_lang=en&sid=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chalya%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilyoma%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mabula%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simbila%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simbila%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngayomela%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chandika%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jonnalagadda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walrond%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hariharan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hariharan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walrond%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prasad%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15924601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robb%20WB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Sullivan%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brannigan%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brannigan%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bouchier-Hayes%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15693380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanjay%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dodds%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miller%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arumugam%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arumugam%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woodward%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17455812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miller%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15264379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15264379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kimblad%20PO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11882108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sj%C3%B6berg%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11882108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11882108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11882108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11882108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paschoal%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16532239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gatto%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16532239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16532239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schofield%20WN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubin%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piza%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sindhusake%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fearnside%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15963016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15963016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966653205000673
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966653205000673
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966653205000673
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966653205000673
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966653205000673
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferschl%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tung%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sweitzer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Glick%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16192779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khajouei%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19582333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jaspers%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19582333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19582333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khajouei%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wierenga%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jaspers%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jaspers%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahmadian%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Engen-Verheul%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakhshi-Raiez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakhshi-Raiez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peek%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cornet%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Keizer%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21168360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahmadian%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cornet%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalkman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Keizer%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Keizer%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19283313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bijker%20J
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houweling%20P
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19283313
http://umj.umsu.ac.ir/files/site1/user_files_6acc06/admin-A-10-1-241-4b55e7e.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/files/site1/user_files_6acc06/admin-A-10-1-241-4b55e7e.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/files/site1/user_files_6acc06/admin-A-10-1-241-4b55e7e.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/files/site1/user_files_6acc06/admin-A-10-1-241-4b55e7e.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/browse.php?mag_id=21&slc_lang=en&sid=1
http://umj.umsu.ac.ir/browse.php?mag_id=21&slc_lang=en&sid=1
https://jhbmi.ir/article-1-63-fa.html


 و همکاران احمدیان ...طراحی محتواي اطالعاتی براي ثبت دالیل لغو اعمال جراحی

02                        53-45 1):2014; 1( Informatics Biomedical and Health of Journal 

28. Garg R, Bhalotra AR, Bhadoria P, Gupta N, 

Anand R. Reasons for cancellation of cases on 
the day of surgery–a prospective study. Indian 

J Anaesth. 2009; 53(1):35-9.  

29. Adel A, Khodayari Zarnagh R, Zarandi B. 

Auditing the rate of canclled surgery and 
assessing of processing in teaching hospital in 

Tehran. 2012 May 16-17; The first congress on 

clinical governance and continues quality 
improvement. Tabriz, Iran, Tabriz: Tabriz 

University of Medical Sciences; 2012. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               8 / 9

https://jhbmi.ir/article-1-63-fa.html


 

 

Journal of Health and Biomedical Informatics 

      Medical Informatics Research Center 

              2014; 1(1): 45-53 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Developing Information Content for the Documentation of Surgery Cancellation 

Reasons in Hospital Information System 
 

Leila Ahmadian
1
, Mahboubeh Mirmohammadi

2*, Sara Ghasemi
3
 

 Received: 22 Oct, 2014     Accepted: 9 Nov, 2014 
 

 Citation: Ahmadian L, Mirmohammadi M, Ghasemi S. Developing information content for the documentation of surgery 
cancellation reasons in Hospital Information System. Journal of Health and Biomedical Informatics 2014; 1(1): 45-53 

 
 

1. Assistant professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical 
Sciences, Kerman, Iran 

2. M.Sc. Educational medical record, Research center for health services management, Institute for Futures Studies in Health, 
Kerman university of medical sciences, Kerman, Iran 

3. M.Sc. Student of Health Technology Assessment, Kerman university of medical sciences, Kerman, Iran 

*Correspondence: Administrator of health information management department, Shafa Hospital, Shafa St., Kerman, Iran 

 Tel: 09134417720        Email: Ma.mirmohamadi@gmail.com 

Introduction: The cancellation of a surgery operation not only imposed too much expenditure on 

the healthcare system, but also waste lots of energy and time of patient and health care provider. The 
aim of this study was to assess reasons of surgery cancellation, and to provide a comprehensive list 

of cancellation reasons to implement in hospital information system for improving documentation. 
Method: This study is an applied-descriptive study which was conducted in two parts. In first part, 

all medical records of hospitalized patients in Shafa educational hospital during 6 months period 
which had been assigned a cancellation code based on ICD-10, were assessed. The data were 

collected through a researcher-made checklist and have been analyzed using SPSS.V18 software. 

The second part was literature review which provided a list of surgery cancellation reasons. To 
retrieve the relevant papers PubMed and Google Scholar databases were searched. Finally the 

results of two parts of the study were combined and a comprehensive list of surgery cancellation 

reasons was developed.  
Results: Of 7529 surgical operation, 1229 operations (16.4%) were cancelled. Most of the cancelled 
surgical operations were related to inappropriate patient’s clinical condition before surgery. 

Extracted cancellation reasons were categorized into 8 groups. Totally a list of 54 reasons for 

cancellation was developed.  
Conclusion: Precise documentation of surgery cancellation reasons in each health care institution in 

order to determine the reasons and plan to prevent them is essential. Designing an information 

system with proper information content can support the above mentioned issues. 

 

Key words: Surgery cancellation, Information content, Hospital information system 
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