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طراحي سامانه پگاه فرآوردههاي خوني :سامانه اتالف گريز مراقبت از خون
(هموويژالنس) بر پايه ردفاشگر()RFID
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مرجان سليماني ،3محمد مهدي سپهري ،2توکتم خطيبي ،1کريم شمس اسنجان

چكيده
سابقه و هدف

ارتقاء کيفيت خدمات درماني ،افزايش ايمني در ارايه خدمات ،ايجاد رضايتمندي براي بيماران و مراقبت از
خون از جمله مواردي است که ضرورت استفاده از فناوريهاي جديد در بحث بهداشت و درمان را بيشتر
نمايان ميکند .فناوري ردفاشگر ،يکي از انواع فناوريهاي بيسيم است که ميتواند به افزايش کيفيت خدمات
در بيمارستانها کمک شاياني نمايد .هدف از اين تحقيق ،شناسايي هدر رفتها در فرآيند گردش خون در
بيمارستان و استفاده از ابزارهاي رديابي براي بهبود گردش محصوالت خوني بيمارستان و کاهش هدر رفت
خون ميباشد که ميتوان به عنوان سامانه پگاه(پايش گذر و استفاده هدفمند) از آن ياد کرد.
مواد و روشها

اين پژوهش بر پايه نيازي واقعي در محيط بيمارستان شکل گرفته و پژوهشي کاربردي محسوب ميگردد .در
يافتن تاثير سيستم ردفاشگر بر ارتقاء سطح کيفيت خدمات و بهبود گردش محصوالت خوني ،استفاده از
شبيهسازي نسبت به انجام آزمايش واقعي به علت هزينه پايينتر ارجحيت دارد .در اين تحقيق پس از بررسي
وضع موجود و شناسايي هدر رفتها جهت شبيهسازي مدل پيشنهادي و سناريوي بهبود که استفاده از
ردفاشگر ميباشد ،از شبيهسازي پيشامد گسسته و نرمافزار  ED 8استفاده شد.
يافتهها

با توجه به نتايج شبيهسازي ،متوسط کل حجم هدر رفت فرآوردههاي خوني بعد از پيادهسازي ردفاشگر(در
طول شش ماه) به اندازه  %59کاهش داشته است.

نتيجه گيري

سيستم ردفاشگر با کنترل فيزيکي بستههاي خوني ميتواند تاثير به سزايي را در مديريت موجوودي و رديوابي
لحظه به لحظه و ثبت اطالعات آنها و در نتيجه افزايش دقت در تزريق خون داشته باشد.
كلمات كليدي :بانک خون ،مراقبت از خون ،ردفاشگر  ، RFIDشبيهسازي كامپيوتري

 -8كارشناس ارشد مهندسي صنايع ـ دانشكده مهندسي صنايع واحد تهران جنوب ـ دانشگاه آزاد اسالمي ـ تهران ـ ايران
 -2مؤلف مسئول :استاد مهندسي سيستمهاي سالمت ـ دانشكده مهندسي صنايع و سيستمها ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران ـ ايران ـ كد پستي89888781889 :و مركز
تحقيقات مديريت بيمارستاني ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ تهران ـ ايران ـ كد پستي8474789781 :
 -1استاديار مهندسي سيستمهاي سالمت ـ دانشكده مهندسي صنايع و سيستمها ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران ـ ايران
 PhD -9هماتولوژي آزمايشگاهي و طب انتقال خون ـ استاديار مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
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مرجان سليماني و همكاران

طراحي سامانه اتالف گريز مراقبت از خون

تامين آن احساس ميگردد(.)9

مقدمه

دولت الکترونيکـي(آمـوزش تاـارت و سـالمت) کـه

در ادامــه تحقيقــات صــورت گرفتــه در ارتبــاط بــا

بهينهسازي ارايه خدمات در حوزه سالمت اين حوزه بيش

در ســال  2189اشــاره نمــود .ايشــان در تا يــد نيــاز بــه
هموويژ نس در جهت ايااد رضايت و امنيت اهداکننـده و

بتوان در کمترين زمان بهترين خدمات را به بيمـاران ارايـه

استقرار ايـن سيسـتم بـه بسترسـازيهـاي مناسـب جهـت

به لحاظ اهميت ويژه زمـان خـدمترسـاني در بيمـاران

و سپس تعميم آن به کـل کشـور اشـاره

ســالمت يکــي از ارکــان مهــم آن مــيباشــد بــه منظــور

هموويژ نس ميتوان به صحبتهاي گوناان و همکارانش

از ساير حوزهها نيازمند استفاده از فناوريهاي نـوين اسـت
تا در اين راستا فرآيندهاي داخلـي خودکارسـازي شـده و

مترفکننده و بهبـود گـردش محتـو ت خـوني توسـ

داد(.)8

پيادهسازي و اجراي آزمايشي سيسـتم مراقبـت از خـون در

ي من قه کوخ
ميکند(.)5

نيازمند خـون در بشـشهـاي مشتلـف بيمارسـتاني اعـم از
اورژانس و اتاق عمل بانـ

خـون و خرخـه محتـو ت

يکي از انواع فناوريهـاي بـيسـيمي کـه مـيتوانـد بـه

خوني و مراقبت از خون در بيمارسـتان از اهميـت ويـژهاي

افـــزايش کيفيــت ارا ـــه خـــدمات و زنايــره عمليــاتي

برخوردار است .در واقـع سيسـتم مراقبـت از خـون يـ

فرآوردههاي خوني در بيمارستانهـا کمـ شـاياني نمايـد
فناوري ردفاشگر  RFIDمـيباشـد .ايـن فنـاوري توانسـته

سيستم نظارت کشوري بر سالمت خون و فرآوردههـاي آن
در تمــام مراحــل (زناي ـره انتقــال خــون) يعن ـي از زمــان

است ارا ـه خـدمات بيمارسـتاني را آسـانتـر و کارآمـدتر

دريافتكنندگان خون و فرآوردههـا گـردآوري و تازيـه و

اين سيستم به شناسايي اشيا و اجسـام بـه كمـم امـوا

خونگيري از اهداكنندگان تا پيگيـري عـوار

مـرتب در

نمايد(.)7 7

تحليل دادههاي مربوط به اثرات ناخواسـته انتقـال خـون و

راديويي ميپردازد و زماني که بر خسب بر روي جسـم در
محدوده عملکرد برخسبخـوان قـرار مـيگيـرد از طريـق

قابل رديابي بودن خون و فرآوردهها از اهداكننده تا گيرنده

برخسبخوان منتقل ميکند(.)1 4

اعــالم خ ــر بــه منظــور تتــحيح و اقــدامات زم بــراي

جلوگيري از وقوع مادد آنها است .هـم خنـين ضـرورت

اياــاد ميــدان مغناطيســي اطالعــات را توســ آنــتن بــه

توصيه شده است .خرخه غل يا زمان طـو ني طـي شـده

ايـن فنـاوري در بيمارســتانهـا توانســته اسـت موجــب
شناسايي دقيق بيمار و انتقال صحيح اطالعـات وي شـود و

مياندازد(.)2 1

عملکرد هزينههاي بيمارستاني را کاهش دهد .اما عليرغـم

جهت انتقال کيسه خون منار به آسـيب بـه فـرآوردههـاي

خــوني شــده و ســالمتي دريافــت کننــدگان را بــه خ ــر

رضايتمندي بيشتري را براي بيماران فراهم کرده و با بهبـود

در اجراي سيستم مراقبت از خون همان طـور کـه رکـر

اين مزايا ممکن اسـت ايـن فنـاوري مشـکالتي را هـم در

خون و فرآوردهها به منظور قابل رديابي بودن آنها است.

طبـق آن خـه سـزار در مقالـه خـود در سال  2189بيان

جيانگ و همکاران خ اي انتقال خون در  89111مرکـز

براي اولين بار در سال  8441در ژاپـن م ـرگ گرديـد .بـه

ردفاشگر بـه خرخـه ايمنـي انتقـال خـون را دادهانـد .يـ
حسگر اثر انگشت با ردفاشـگر بـراي فعـال کـردن فرآينـد

در ايالت متحده را برآورد کرده و پيشنهاد اضافه کردن يـه

ميدارد بحثهاي مربوط به امنيت خـون و همـوويژ نس

گفته وي اگر خه اهداي خون در کشور مورد م العه ايشان

شناسايي اهداکننده خـون جهـت اطمينـان و اعتبـار بيشـتر

يعنـي برزيـل بسـيار امــن اســت و از ابزارهــاي اســتاندارد

ترکيب ميگردد .بهبود بهـرهوري و کيفيـت در فرآينـدهاي

استفاده ميگردد ولي جهت جلوگيري از اهداي پر خ ـر و

مرکز خون ميتواند هزينه سرمايهگذاري را در ي

ثبت گزارشها نيـاز بـه اجـراي سيسـتم همـوويژ نس در
جهـت رضايـت اهـداکننـده و گيرنـده خــون در زنايـره

ساله جبران کند(.)88 82
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شد يکي از الزامات ثبت اطالعات مربـوط بـه کيسـههـاي

بيمارستان ايااد نمايد که براي پيادهسازي موفقيتآميز بايد
به آن توجه نمود(.)81
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گزارشها نشان ميدهد که تزريق خون اشـتباه يکـي از

اناام دادهاند .بششي از اين خ اها ناشي از سهل انگاري و

ميشود و معمو ً براي بيماراني که ميبايست تحـت عمـل

است که براي حل اين مشکالت نياز به ي

سيستم مـدرن

هم خنين شناسايي نادرست گروه خوني در محـي نقـل و

که در اين مقاله بر م العههاي پيشـين اضـافه نمـودهايـم و

خ اهاي انساني ميباشد .هم خنين در اين مقاله رکـر شـده

خ اهاي رايج است که در بسياري از موارد منار به مـر

و مبتني بر اتوماسيون ميباشد که در ايـن بـين مـيتـوان از
سيستم ردفاشگر به عنوان ي راهکار نام بـرد( .)87آن خـه

جراحي قرار گيرند رخ ميدهد .به طور مثـال مـيتـوان از
تزريق خون نوع نامناسب يا تحويل خون اشتباه به بيمـار و

سعي کرديم جهت دستيابي به نتايج نزدي

انتقال خون نام برد( .)81 89در اين راسـتا بهـرهگيـري از

فناوري ردفاشگر موجب بـا بـردن دقـت و جلـوگيري از

بـه واقعيـت از

آن استفاده کنيم شبيهسـازي جابـهجـاييهـاي محتـو ت

خوني با دادههاي واقعي برگرفته از بيمارستان هـاي مسـتقر
در ايران ميباشد.

اشتباهات بزر ميشود.
بــا وجــود پتانس ـيلي کــه ردفاشــگر در بهبــود کــارآيي

ديويز و همکارانش در سال  2114بر روي تاثير اجـراي

بششهاي مشتلف پزشکي و کاهش هدر رفتها و خ اهـا

 RFIDدر زنايره تامين گلبـول قرمـز و پالکـت در کشـور

ميتواند داشـته باشـد از ايـن فنـاوري در بيمارسـتانهـاي

آمريکا کار کردهاند .از نظر آنها اين سيستم به اياـاد يـ
زير ساخت دقيق براي اهداي خون ر بـه ر و رديـابي

کشورمان به ندرت استفاد شده است که البته د يل خـا
خود را دارد( .)8 85اميدوار هستيم که اين م العـه بتوانـد

محتو ت خوني کاهش خ ا و افزايش ايمني بيمـاران و

تاثير مثبـت فنـاوري رد فاشـگر( )RFIDدر تـامين اهـداف

افزايش بهرهوري و کيفيت در زنايره عرضه محتول خون

سيســتم مراقبــت از خــون را حــداقل در بشــش درون

کم

بيمارستاني توجيه نمايد.

خواهد کرد(.)87

از آن جايي که هر فناوري جديد خالشهاي مربـوط بـه
خود را دارد شناسايي اين خـالشهـا مـيتوانـد سـهم بـه

از اين رو هدف اصلي از ايـن تحقيـق شناسـايي هـدر
رفتها در فرآيند گردش خون در بيمارستان بـا اسـتفاده از

و استفاده از اين تکنولوژي جديد و يا هر تکنولوژي جديد

بيمارستان و کاهش هدر رفت خون بود که مـيتـوان از آن

ابزارهاي رديابي بـراي بهبـود گـردش محتـو ت خـوني

سزايي در بهرهوري آن داشته باشد قدم اول در پيادهسـازي

به عنوان «سامانه پگاه فرآورده خوني» نام برد .در واقع پگاه
مشفف پايش گذر و استفاده هدفمند ميباشد.

ديگر در بشش خدمات بررسي اثرات آن بر عملکرد است
و گامهاي اجرايي و پيادهسازي عملياتي در مراحـل بعـدي
قرار خواهد گرفت(.)87

با توجه به اين موضوع و درک نياز بهداشت و درمان به

مواد و روشها

اين پژوهش بر پايه نيازي واقعـي و ملمـوس در محـي

بهرهگيري از فناوريهاي نوين در با بردن س ح خـدمات

رفتهاي خـوني كـه از اهـداف سيسـتم مراقبـت از خـون

توليدات ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني

بهبود و به كمال رساندن رفتارها روشها ابزارها وسـايل

ردفاشگر بر ارتقاء سالمت كيفيت خدمات و كـاهش هـدر

ميباشد پرداخته شده است.
در زمينه استفاده از ردفاشگر در مديريت بان

اناام ميشود .با توجه به اين کـه ايـن تحقيـق در محي ـي
واقعي بررسي گرديده از نوع ميداني ميباشد.

خون نيز

بيمارستان مـورد بررسـي بيمارسـتان مسـتقر در شـمال

م العههايي صورت گرفته اسـت .آدارش و همکـارانش در

تهران بود که داراي ي

سال  2189م العههايي را در زمينه مـديريت حمـل و نقـل

بشش بان

خون مسـتقر در طبقـه

همکــف ســاختمان مرکــزي اســت .ايـن بشــش زيـر نظــر

محتو ت خوني و کاهش هدر رفتهاي اين محتـو ت

آزمايشگاه بيمارستـان اداره ميگردد .بشش بان

و خ اهاي حمل و نقل سنتي در بيمارستانهاي کشور هند
581
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در اين تحقيق به عنوان اصليترين محور بـا بهـرهگيـري از
روش شبيهسازي بـه بررسـي اثـرات بـهکـارگيري فنـاوري

بيمارســتان شــکل گرفتــه و پژوهشـي کــاربردي محســوب
ميگردد كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيـادي بـه منظـور

مرجان سليماني و همكاران

طراحي سامانه اتالف گريز مراقبت از خون

بشش از بيمارستان در ارتباط است و آنها را از نظر نياز به

بسته خوني تـامين مـيکنـد .ايـن بشـشهـا شـامل

و بهبود عملكرد سيستمها به كار ميرود شبيهسازي اسـت.

اين روش يكي از پـر قـدرتتـرين و مفيـدترين ابزارهـاي

ICU

اورژانس سينا دکتر رسولي قلب شفا پيونـد سـروش و

تحليل عملكرد فرآيندهاي پيچيده سيستمها است .در يافتن

دنبال کردن مسير

نسبت به اناام آزمايش واقعـي بـه علـت هزينـه پـايينتـر

اميد ميشوند.
در ايــن م العــه ابتــدا بــه شناســايي فرآينــد گــردش
محتو ت خوني در بيمارستان به کم

تاثير رد فاشگر بر ارتقا س ح کيفيت خدمات و کاهش هدر
رفتها در گردش محتو ت خوني استفاده از شبيهسازي
ارجحيت دارد .براي شبيهسازي مدل گردش جريـان خـون

جابهجايي کيسـههـاي خـون مشـاهده فرآينـدها و کمـ

گرفتن از سرپرست بان خون و اتاق عمل اعضاي هيئـت

از نرمافزار

دادههاي مورد نياز و نرخ ورود بيماران و درخواست خـون

ماموعه تحقيق در عمليات است که به کاربران نهايي مانند

علمي بيمارستان و واکاوي هدر رفت کيسه خون در بانـ
خون پرداخته شده اسـت .در مرحلـه بعـد بـه جمـعآوري

از بين روشهاي شبيهسازي شـبيهسـازي گسسـته پيشـامد
يـ روش تحليلـي و قابــل اســتفاده در مدلســازي و زي ـر

از سوي بششها پرداخته و با وارد کردن دادهها در نرمافزار

مــديران بيمارســتان اي ـن اجــازه را م ـيدهــد تــا بــازدهي

 EDو ايااد مدل ماازي گلوگاههاي موجـود را شناسـايي
کرده و سپس با اعمال ردفاشـگر در سيسـتم بانـ خـون

سيستمهاي مراقبت از سالمت را ارزيابي نموده و سـؤا تي
به صورت «خه شود -اگر» را م رگ نمايند .در واقـع شـبيه

سعي در کاهش هدر رفتها و رفع گلوگاهها ميشـود و در

سازي سيستمهاي گسسته پيشامد عبارت است از مدلسازي

نهايت مدل بعد از اعمال ردفاشگر با قبـل از آن مقايسـه و

سيستمهايي که متغير حالـت آنهـا تنهـا در ماموعـهاي از

تحليل گرديده است .جهـت مقايسـه آمـاري از نـرم افـزار

مقاطع گسسته زمان تغيير ميکند .به طور ماازي تغييراتـي

 Minitabاستفاده گرديد.
روشهاي شبيهسازي به منظور مشاهده رفتارهاي پوياي

ي

Dynamic( ED

 )Enterpriseاستفاده شده اسـت.

را در سيستم اعمـال کـرده و نتـايج را ببيننـد و در نهايـت
بتوانند ي سيستم جديد و م لـوب طراحـي کننـد .روش
شبيهسازي  EDنيز شبيهسازي گسسـته پيشـامد مـيباشـد

سيستم و بهينهسازي عملکرد سيستمها توسعه يافتهاند.

(.)81 84

در واقع يكي از روشهايي كه براي شناخت وضع موجـود

دريافت خون از اهدا کننده

بخش مورد مطالعه در
اين پژوهش

انتقال خون به بان

خون بيمارستان براي مترف

شکل  : 3مسير گذر خون از اهدا تا مصرف
588
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شروع

ارسال درخواست خون از بخشها به بانک خون

)D(t

بررسي موجودي يخچال بانک خون

خير

)I(t)<D(t
تقاضا>موجودی خون

پرسنل بانک خون باتوجه به موجودي خون دريخچال و تعداد
درخواستها ،اقدام به گرفتن خون از سازمان انتقال خون میکند

بله

موجودي بانک خون تامين ميگردد

خارج ساختن کيسه خون از يخچال و آمادهسازي

ارسال بسته خون آماده شده به بخش

کيسه خون آماده شده در بشش استفاده
ميگردد

بله

خي ر
کيسه خون به يشچال بان

خون عودت داده ميشود و ظرف 29ساعت بايد
استفاده گردد.

مترف ميگردد؟

خیر

بله

بسته خونی مصرف میگردد

بسته خون مصرف نشده به عنوان اتالف از سيستم خارج
ميگردد

شكل  :2نمودار جريان فرآيند درخواست و جابهجايي بسته خون
581
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آيا کيسه خون در  29ساعت

مرجان سليماني و همكاران

طراحي سامانه اتالف گريز مراقبت از خون

به طور کلي خون پس از دريافت از اهداکننده به مرکـز

جدول  :3توزيع ورود بيماران

انتقال خون جهت آمادهسازي براي توزيع ارسال ميگردد و

مرکـز انتقـال خــون بـر اســاس اعـالم نيـاز بيمارسـتانهــا

بخش

بستههاي خون را در اختيارشان قرار ميدهد .قسمتي که در
اين پژوهش مورد م العه قرار گرفته اسـت بررسـي مسـير
گردش خون پس از انتقال به بانـ

(شكلهاي  8و .)2

براي تفسير بهتر عملکرد ي

خـون بيمارسـتان بـود

بخش

 ICUبشش

15

اورژانس

21

بشش اميد

فرآيند از نمـودار جريـان

پيوند

فرآيند استفاده ميگردد .فرآيند گردش محتـو ت خـوني
در بيمارستان به وسيله مشاهده و رديابي کيسههـاي خـون
در بين بان

تعداد مراجعان به

خون و بششها به طور کامل شناسايي شده و

در نهايت نگاشت جريان فرآيند استشرا و ترسيم گرديد.

در ابتدا درخواست بسته خـوني از بانـ خـون توسـ
بشش ارسال ميگردد در صورتي که بانـ خـون آن نـوع

سينا
شفا

81
11

87/11

811

7/21

2

171/11

72/11
4/11

بشـش «اميد» الگوهاي مشتلف مترف طبقهبندي شدهاند

پــس از ارســال از مرکــز انتقــال خــون در يشچــالهــاي

و تواتر مشاهده در رکوردهاي داده شمارش شده اسـت .در

مشتوصي کـه در بانـ خـون بيمارسـتان موجـود اسـت
رخيره ميشوند .طبق درخواسـت بشـش فـرآورده خـوني

اين بشش براي  8مـاه از تعـداد  812رکـورد داده اسـتفاده
شده است .احتمال رخداد هر الگوي مترف بـا توجـه بـه

آمادهسازي شده و به بشش منتقل ميشود .در صـورتي کـه

کل تعداد رکوردهاي داده و تواتر آن به دست آمده است.

در بشش بنا به هـر دليلـي از جملـه عـدم ان بـاق اسـتفاده

نگردد به عنوان بسته خـوني بازگشـتي بـه يشچـال بانـ
خون برگردانده ميشود .اين بستههاي خوني زم است تـا

جدول  :2احتمال عدم مصرف(مغايرت) براي هر بسته از فرآورده
خوني

 29ساعت مترف گردنـد در غيـر ايـن صـورت بايـد بـه

عنوان هدر رفت دور ريشته شوند(شكل .)2

(درصد)

(درصد)

ICU

7/89

27/91

7/57

اصلي است:
 -8توزيع ورود بيماران به بشش هاي مشتلـف بيمارسـتان؛

اورژانس

7/89

99/79

81/41

دكتر رسولي

81/11

سينا

1/11

اميد

ميشود که مراجعه بيمـاران بـه

بششها طبق فرآيند پواسـون اناـام شـده و زمـان بـين دو

پيوند

ورود بيماران از توزيع نمايي برخوردار است .اين فر در
بسياري از سيستمهاي توليدي و خدماتي براي توزيع ورود

سروش

نهادههاي مدل شبيهسازي از خار از سيستم به داخـل آن

من قي و پذيرفتني است( .)21با توجه به تعداد مراجعان به

شفا

ماه اطالعات در جدول جمـعآوري

قلب
511

F.F.P

8/52

92/11

51/11

11/57

1/11

51/52

1/99
1/11

11/14
55/11
11/71
51/11

7/17
5/57

82/75
1/11
1/11
5/51

51/11

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-01-18

(درصد)

كراسمچ

كرايو

فرآورده/بخش

دادههاي ورودي مـدل شـبيه سـازي شـامل سـه بشـش

شد(جدول .)8

81

91/11

25/78

تاربي با توجه به الگوهاي مترف :به عنوان نمونـه بـراي

از مرکز انتقال خون درخواست ميکند .فرآورده مورد نظـر

هر بشش در طول ي

21/57

 -2توزيع مترف فرآوردههاي خوني در هر بشش؛ توزيـع

فرآورده خوني را موجود نداشته باشد طـي دو بـار در روز

فرآيند ورود پواسون :فر

(ساعت)

812

دكتر رسولي

قلب

ورود بيماران

5/95

95

سروش

توزيع زمان بين دو
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 -1توزيع مغايرت براي هر بسته از فرآوردههاي خـوني در

خون در فاصله اطمينان به دست آمده از خروجي نرمافزار

خوني در هر بشـش متـرف نشـود و تبـديل بـه مغـايرت

نشان ميدهد براي هر خهار فرآورده خوني مقادير واقعـي

هر بشش(توزيع برنولي) :احتمال اين که ي

قرار بگيرد كه با مقايسه نتايج شبيهسازي و دادههاي واقعي

بسته فرآورده

در فاصله اطمينان  %45از خروجي شبيهسازي قـرار دارنـد.
در نتياــه مــدل شــبيهســازي از اعتبــار زم بــراي اناــام

گردد محاسبه ميشود .طريقه محاسبه به اين شـکل اسـت
که مامـوع هـر سـتون تقسـيم بـر حاصـل ضـرب تعـداد

سناريوهاي پيشنهادي برخوردار است.

رکوردهــاي داده(رديــفهــا) در بيشــينه مغــايرت ممکــن

در جهت تحليل خروجي شبيهسازي شاخصهاي زيـر

ميشود(جدول .)2

همان طور که مالحظه گرديد جهت اجراي شبيهسـازي

 4بشش و  1نـوع فـرآورده خـوني از جملـه
 Matchو  Cryoدر نظر گرفته شدهاند.

FFP

در نظر گرفته شدهاند:

 متوس حام و درصد تلفات به تفکي -کل حام تلفات

Cross

صحهگذاري مـدل ماـازي :يکـي از دادههـاي مهـم از

 -متوس ورودي بسته هاي خوني از مرکز انتقال خون

وروديهاي مدل شبيهسازي احتمال رخداد مغايرت بـراي

يافتهها

هر بسته خوني اسـت .ايـن احتمـا ت مـيتوانـد بـه ازاي
ضريب افزايشي يا کاهشـي نـرخ مغـايرت را تغييـر دهـد.
براي اين منظور فر

شده است که اين ضريب با نمـاد

در اين قسمت به اجراي برنامـه شـبيهسـازي و گـرفتن

خروجي از شاخصها پرداخته شد .جهت گرفتن خروجـي

α

و مشاهده نتايج مدلسازي از منـوي  experiment wizardدر

نمايش داده ميشود .بدين ترتيب با کمتر شدن اين ضريب

ي

انتظار داريم که نتايج به سمت کاهش تلفات فـرآوردههـاي

در جداول  9 1و  5آورده شده است.

سازي از صحت کارکرد زم برخوردار است.

با توجه به مقادير آمده در جـدول  1و  9ميـزان هـدر

تتديق مدل ماازي :جهت اعتبارسناي نتايج به دسـت

رفت کيسههاي خوني قابل توجه مـيباشـد کـه ايـن هـدر
رفت ناشي از عدم مغايرت و بازگشت بستههاي خـوني از

آمــده از مــدل شــبيهســازي قبــل از اعمــال ســناريوهاي
پيشنهادي از برآورد تعداد بستههاي دريافتي از مرکز انتقال

بششها و يا سهلانگـاري پرسـنل بانـ

خون استفاده شده است(جدول .)1

با توجه به اين که از سيستم ردفاشگر مـيتـوان جهـت

ماكزيمم

مينيمم

8917

585

)(95%

8247/22

794/51

انحراف
معيار

112/71

اعمال ردفاشگر در سيسـتم گـردش محتـو ت خـوني و

متوسط

بررسي نتايج حاصله قرار داديم.

سيستم ردفاشگر به طرق مشتلف ميتواند به کار گرفتـه
شود که شايد تشريح ايـن موضـوع خـار از بحـث ايـن

8121/9

تحقيق باشد .در کل با اتتال برخسـبهـاي ردفاشـگر بـر

با توجه به اين که شبيهسازي براي مـدت  7مـاه اناـام
شده است مقادير در عدد  7ضرب شـده و مبنـاي مقايسـه

روي بستههاي خوني و قرار دادن برخسـبخـوانهـايي در

مســير گــردش محتــو ت خــوني مــيتــوان بــه طــور

با نتايج شبيهسازي خواهد بود .جهـت معتبـر بـودن نتـايج

سيستماتي

شبيهسازي بايد مقادير واقعي خون دريافتي از مرکز انتقـال
515

جابهجايي محتو ت خوني را رديابي نمود.
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رديابـي محتـو ت از جملـه بستههاي خوني و نگهداري
اطالعات آنها استفاده نمود سناريوي بهبـود را در جهـت

فرآوردههاي خوني در شش ماه

)(95%

خـون در جهـت

بررسي تاريخ مترف بستههاي خوني ميباشد.

جدول  :1نتايج شبيهسازي براي شاخص كل حجم تلفات كليه

حد باال

دوره شش ماهه استفاده شده است.

نتايج شبيهسازي بـراي شـاخصهـاي متوسـ حاـم و
درصد تلفات به تفکي فرآورده خوني و کل حام تلفـات

خوني تمايل داشته باشد .رونـد مشـاهده شـده در نمـودار
م ابق با روند مورد انتظار ميباشد و در نتياـه مـدل شـبيه

حد پايين

فرآورده خـوني

مرجان سليماني و همكاران

طراحي سامانه اتالف گريز مراقبت از خون

جدول  :4نتايج شبيهسازي براي شاخص حجم و درصد تلفات به تفكيك فرآوردههاي خوني
FFP

حجم تلفات در  1ماه

متوسط

انحراف معيار

Wastage

55/1

21/11

درصد تلفات

متوسط

انحراف معيار

Percentage of
Blood wastel

1/2

1/85

حجم تلفات در  1ماه

متوسط

انحراف معيار

Wastage

182/5

114/77

درصد تلفات

متوسط

انحراف معيار

Percentage of
Blood waste2

1/58

1/28

درصد تلفات

متوسط

انحراف معيار

Percentage of
Blood waste4

1/28

1/12

حد پايين

حد باال

14/17

72/51

()%59

()%59
FFP

حد پايين

حد باال

1/14

1/18

()%59

()%59

Cross Match

حد باال

حد پايين

()%59

()%59

511/57

حداقل

حداكثر

1

18

حداقل

حداكثر

1

1/54

حداقل

حداكثر

191

8271

8148/91

Cryo

حد پايين

حد باال

1/17

1/77

()%59

()%59

Cryo

حد پايين

حد باال

-1/12

1/99

()%59

()%59

حداقل

حداكثر

1/17

1/49

حداقل

حداكثر

1/11

1/42

جدول  :9نتايج شبيهسازي براي شاخص حجم ورودي فرآوردههاي خوني از مركز انتقال خون

71/1

7/79

متوسط

انحراف معيار

751/9

27/51

متوسط

انحراف معيار

787

25/15

()%59
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به برخسب تعريف شده براي بسته هـاي بازگشـتي تغييـر

از اين رو در حالتي که تاريخ بستههاي خوني روبه انقرا

ميباشد و يا در حالتي که اين بستهها به دليل خـار شـدن

يافته است.

سيستم ردفاشگر ميتوان مديريت نمود.
يکي از اقداماتي که در جهت مدلسـازي تـاثير سـامانه

محاسبه شده است(جدول  .)7هم خنين نمودارهاي  2 8و
 1مقايسه حام کلـي تلفـات و حاـم تلفـات بـه تفکيـ

به عنوان نمونه تاثير اين سيستم بـر کـل حاـم تلفـات

از يشچال زم است سريعتر مترف گردند بـا اسـتفاده از

فرآوردهها و نهايتاً متوس ورودي بستههاي خوني از مرکـز

ردفاشگر بر عملکرد و من ـق مـدل شـبيهسـازي صـورت

گرفته است بدين صورت است که نظم صـف و سياسـت
برداشت بستهها از بان
نظم
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انتقال خون قبل و بعد از اجراي سيستم ردفاشگر را نشـان

دادهاند(نمودارهاي .)8-1

خون از حالت تتادفي بـه حالـت
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نمودار  : 3متوسط کل حجم هدر رفت فرآوردههاي خوني قبل و بعد از پيادهسازي ردفاشگر(در طول  1ماه)
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در تمامي فرآوردهها كاهش مشاهده ميگردد
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نمودار  : 1متوسط ورودی بستههای خونی از مرکز انتقال خون قبل و بعد از پيادهسازی ردفاشگر(در طول  1ماه)

ي

بحث

نتايج شبيهسازي نشان ميدهد کـه متوسـ کـل حاـم

سرمايه انساني بسيار با ارزش ميباشد(نمودار .)9

هدر رفت فرآوردههاي خوني بعد از پيادهسـازي ردفاشـگر
(در طول شش ماه) به اندازه  %75کاهش داشته است .هـم

Boxplot of Differences

)(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean

خنين متوس درصد تلفات بعد از پيادهسازي ردفاشگر (در
طول شش ماه) براي فرآوردههاي پالسـماي تـازه منامـد

واحدهاي خوني کـراسمـ شـده و کرايـو پرسـيپيتيت بـه
ترتيب به ميزان  %72/7 %21و  %11/8کاهش داشته است.
يکي از مهمترين نتايج حاصل شده از پيادهسازي ردفاشـگر
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نمودار  : 4نتيجه آزمون

t-test

قبل و بعد از  RFIDوجود دارد .در واقع با احتمال حـداقل

نتيجهگيري

سيستم  RFIDمعنادار است(نمودار .)1
با توجه به نتـايج متوسـ ورودي بسـتههـاي خـوني از

جلوگيري از هدر رفت بستههاي خوني و مراقبت از خون

 %45فر

در ايـن پـژوهش بـه منظـور بهبـود کيفيـت خـدمات و

صفر رد ميشـود و بهبـود اياـاد شـده بعـد از

بر روي گلوگاههاي موجود در مسـير گـردش محتـو ت

خوني که سبب هدر رفت کيسـههـاي خـوني مـيگردنـد

مرکز انتقال خون بعد از پيادهسازي ردفاشگر(در طول شش

تمرکز گرديد که دستاوردهاي زير را به همراه داشت:
 -مدلسازي مسير گردش محتو ت خوني در بيمارسـتان

ماه) براي فرآوردههاي پالسـماي تـازه منامـد واحـدهاي

خوني کراسم شده و کرايو پرسيپيتيت به ترتيب به ميزان

توس شبيهسازي گسسته پيشامد

 %8/7 %9/9و  %8/1کاهش داشته است که ايـن کـاهش در
جهت صرفهجويي و رخيره فرآوردههاي خوني بــه عنـوان

 -شناسايي انواع هدر رفتهاي موجود در بان
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آزمايش آماري اختالف ميانگينها نشان ميدهـد کـه بـا
 %45اطمينان اختالف معناداري بين ميانگين کل هدر رفت
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پيادهسازي سيستم رد فاشگر در حداقل يکي از بششهـاي

 شبيهسازي سناريوي بهبود-

پر متـرف خـون کـاهش هـدر رفـت و بهبـود خـدمات

 نمايش تاثير سيستم ردفاشگر بر کاهش هدر رفتها بـه-

تشكر و قدرداني

%75  (در طول شش ماه) به انـدازهRFID بعد از پيادهسازي
.کاهش داشته است

.مشاهده گردد

طوري که متوس کل حام هدر رفت فرآوردههاي خـوني

بدين وسيله از همکاري مديريت و پرسنل بانـ خـون
بيمارستان مورد بررسي و پايگاه انتقال خون که در پيشـبرد

به کارگيري ابزار شبيهسازي و تلفيـق آن بـا بحـثهـاي

بهداشت و درمان و سيستم رد فاشگر به منظور کاهش هدر

.اين پژوهش ما را ياري نمودند سپاسگزاريم

خـون صـورت گرفتـه

رفت و ارايه خدمات بهتر در بانـ

است و ارزش اين پژوهش زماني مششص ميشـود کـه بـا
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Abstract
Background and Objectives
The improvement of the quality of health care services, the enhancement of the safety in
services, the establishment of patient satisfaction, and hemovigilance are some of the main
factors which illustrate the necessity of using new technologies in health care services. RFID is
a type of wireless technology which can help to increase the quality of services provided in
hospitals. The purpose of this study is to identify waste in the blood use in hospitals, apply
tracking tools to improve the use of blood products, and reduce the loss of blood.
Materials and Methods
The research is based on the real and tangible need in the hospital environments and it is an
applicable research. To find the impact of RFID system on the improvement of service quality
and the reduction of the blood wastage, it was put to a simulation test that was favored over the
real test for the reasons of cost effectiveness. In this study, after reviewing the current situation
and identifying the causes of blood wastage, “Discrete Event” simulation and Enterprise
Dynamic (ED) software were used to simulate the proposed model and improvement scenario
(using RFID).
Results
Simulation results show that the average total loss of blood products, after implementation of
RFID (over six months), has experienced a decrease rate of about 75%.
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Conclusions
RFID system can affect the inventory management, and make real-time tracking and recording
of information possible thereby ensuring more accuracy in blood transfusion attempts.
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