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مدیریت مصرف فرآوردهها در زنجیرهی تأمین خون با در نظرر گررفنن
امکان اننقال جانبی بین بیمارسنانها (مطالعهی موردی :شهر تهران)
سعید یعقوبی* ،مهدی کامور

**

تاریخ دریافت -67/11/8:تاریخ پذیرش69/7/14:

چکیده
وجود عواملی نظیر محدود بودن منابع تأمین خون ،فسادپذیری ،شرایط خاص الزم برای نگهداری فرآوردههای
خونی و هزینه های باالی ناشیی از تلفیات و کمدیود خیون در مراکیز درمیانی ،موجی شیده میدیریت مصیر
فرآوردههای خونی ،بهعنوان یکی از مسائل پیچیده و حائز اهمیت در حوزهی سیستمهای سالمت شناخته شیود
در این مقاله ،یک مدل ریاضی خطی بهمنظور بهینهسازی مصیر فیرآوردههیای خیونی در بیمارسیتانهیا ارائیه
می شود که در آن عالوه بر امکان توزیع فرآوردهها توسط مرکز خون بیین نقیات تقاضیا ،امکیان انتقیال جیاندی
خون بین نقات تقاضا نیز بهعنیوان راهکیاری جهیت مقابلیه بیا عیدم طعییت تقاضیا در نظیر هرفتیه شیده اسیت
عالوهبراین ،معیار تازهی خون و لزوم مصر خون تازه برای برخی عملهای جراحی کیه در دنییای وا عیی از
اهمیت ویژه ای برخیوردار اسیت نییز در ایین میدل لحیاا شیده اسیت درنهاییت ،بیهمنظیور اعتدارسینیی میدل
پیشنهادی ،یک مطالعه موردی با دادههای مربوت به مرکز خون و بیمارستانهای شهر تهران ارائه و نتایج حاصل
از حل آن بررسی شده است
واژگان كلیدی :زنییرهی تأمین خون ،فسادپذیری ،انتقال جاندی ،تازهی خون ،شرایط عدم طعیت

*
**

استادیار ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،گروه مهندسی صنایع ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،گروه مهندسی صنایع ،تهران ،ایران
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مقدمه
مدیریت صحیح مصر

فیرآوردههیای خیونی در مراکیز درمیانی ،امیروزه بیهعنیوان یکیی از

مهییمتییرین لییال هییای موجییود در حییوزهی سییالمت و درمییان شییناخته میییشییود علیییرغییم
پیشرفتهای هستردهی صورت هرفته در زمینههای مختلف پزشکی ،هنوز دانشمندان موفق بیه
یافتن جایگزین مناس

و کاملی برای خون انسان نشدهاند ،درنتییه تنها مندع بیرای جیایگزینی

خون یک فرد ،خون اهدایی توسط سایر افراد است(آلفونسو )1117 ،همهروزه تعیداد بیمیاران
زیادی بنا به دالیل مختلف نیاز به تزریق فرآوردههای خونی پیدا میکنند ،بهنحویکیه بیهطیور
متوسط از هر  9نفر ،یک نفر در طول حیات خود نیاز بیه تزرییق خیون خواهید داشیت برخیی
افراد نظیر بیماران دیالیزی و مدتالیان به تاالسمی و هموفیلی ،برای ادامهی حییات بیهطیور دائیم
نیاز به دریافت فرآورده های خونی دارند و برخی دیگیر از بیمیاران بیه دلییل انییام عمیلهیای
جراحی ،نیازمند دریافت فرآوردههای خونی هستند(پیرسکاال )1112 ،در مواردی نظییر عمیل
جراحی ل

باز یا عملهای جراحی مربوت به نوزادان ،بنا به برخی الزامات پزشکی فقیط بایید

از فرآوردههای خونی با تازهی زیاد (سن کم) استفاده شود(اوسوریو)1112 ،
میزان مصر

فرآوردههای خونی در بیمارستانها تابعی از تعداد حوادث و سوانح روزانه است

و ماهیتی غیر طعی دارد و این امر موجی

مییشیود در اغلی

میوارد ،پیی بینیی مییزان د ییق

تقاضای روزانهی بیمارستانها با میزان تقاضای عملی آنها مطابقت نداشته باشد(سیلوا)1119 ،
در لنین شرایطی بیمارستانها ترجیح میدهند تا مقدار بیشتری از فرآوردههای خونی سیفارش
دهند تا ذخیره ی اطمینیانی جهیت مقابلیه بیا کمدودهیای احتمیالی در اختییار داشیته باشیند امیا
سفارش بی ازحد نیاز فرآوردههای خونی توسط بیمارستانها ،به علت وجود برخیی عوامیل و
محدودیتها در زنییره ی تأمین خون مقدور نیسیت در ایین مییان اولیین و مهیمتیرین عامیل،
محدود بودن میزان خون موجود در مرکز خون ناحیهای است مرکز خیون ناحییهای مسیوولیت
توزیع خون بین بیمارستانهای مختلف را عهده دار اسیت و بیا توجیه بیه محیدود بیودن مییزان
فرآوردههای پردازششدهی در دسترس ،روزانه مقدار معینی از هر یک از فرآوردههای خونی
در اختیار دارد دلیل دیگری که باعث میشود سفارش بی

از حد نیاز بیمارستانها مشکلساز
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باشد ،فسادپذیری فرآوردههای خونی اسیت هلدول رمیز و پالکیت بیهعنیوان پرمصیر تیرین
فرآوردههای خونی ،به ترتی
زمان نیز صر

عمری معادل  71و  2روز دارند که بهطور متوسط  1روز از ایین

انیام آزمای ها و پردازشهای الزم بیهمنظیور جداسیازی ایین فیرآوردههیا از

خون کامل میشود(فونتاین )1111 ،درصورتیکه فرآوردههای خونی سفارشدادهشده توسط
بیمارستانها ،پی

از به اتمام رسیدن عمر مفیدشان مصر

نشوند ،منقضی شده و بایید معیدوم

هردند ازآنیاکه هزینههای استحصال فرآوردههای خیونی بسییار باالسیت ،منقضیی شیدن هیر
واحد از فرآوردههای خونی هزینههیای زییادی در پیی خواهید داشیت بیهطیور مثیال هزینیهی
استحصال هر واحد پالکت از خون کامل در آمریکا معادل  87دالر اسیت( ندفروش)1111 ،
از سوی دیگر مدیریت فرآوردههای خونی ،از این لحاا که با سالمتی و جان افراد در ارتدیات
است ،حساسیت باالیی دارد ،بهطوریکه و وع کمدود در هر یک از نقیات تقاضیا ،هزینیههیای
جدرانناپذیری بهدندال خواهد داشت با توجه به این موارد ،اغل

مطالعیات صیورت هرفتیه در

حوزه ی نگهداری و توزیع خون به دندال ارائهی راهکارها و سیاستهایی جهت کمینه سیاختن
هزینههای ناشی از کمدود و اتال

خون بودهاند در این مقاله نیز ،استفاده از انتقال جاندی خون

بین بیمارستانها ،بهعنوان راهکاری جهت افزای
کاه

هزینههای ناشی از کمدود و اتال

ابلیت پاسخگویی به تقاضای بیمارستانهیا و

خون در زنیییرهی تیأمین خیون ،موردبررسیی یرار

خواهد هرفت انتقال جاندی خون بین بیمارستانها در مواردی که مرکز خون بنیا بیه هیر دلیلیی
ادر به تأمین نیاز بیمارستانها بیهطیور کامیل نداشید و ییا عیدم طعییت در تقاضیای روزانیهی
بیمارستانها موج

بر هم خیوردن پیی بینییهیای دلیی شیود ،مییتوانید از و یوع کمدیود در

بیمارستانها جلوهیری کند و انعطا پذیری سیستم جهیت مقابلیه بیا عیدم طعییت را افیزای
میدهد این امر بهخصوص در مناطق شهری و پرتردد که فاصلهی بیمارستانها از یکدیگر کم
و فاصلهی مرکز خون از برخی بیمارستانها زیاد باشد ،نمود بیشتری خواهد داشت

مرور ادبیات
از سال  1691که مداحث مربوت به زنیییره ی تیأمین خیون ،توجیه محققیین را بیه خیود جلی
نموده تابهحال ،مطالعات زیادی درزمینهی لگونگی توزیع و نگهیداری فیرآوردههیای خیونی
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صورت هرفته است پژوه های صورت هرفته در این حیوزه ،عیالوه بیر کیاربرد درزمینیهی
خییون ،سییهم بسییزایی در توسییعهی روشهییای اثییربخ

درزمینییهی مییدیریت موجییودی سییایر

محصوالت فسادپذیر نیز داشتهاند(ناهمیاس)1681 ،
(پگلز و همکاران ،)1641 ،با استفاده از مفاهیم زنییره مارکو  ،عملکرد سیاستهای مختلف
مصر

خون در بیمارستانها را مورد ارزیابی رار دادند و به این نتییه رسیدند کیه اسیتفاده از

سیاست مصر
است ،موج

فایفو 1که در آن اولویت مصر
کاه

میزان اتال

با فرآوردههای دارای عمر با یماندهی کمتیر

خون در بیمارستانها و بهدود عملکرد بیمارسیتان مییشیود

مقاالت(پیرسکاال و همکاران )1641 ،و (کوهن و همکیاران )1642 ،نییز درزمینیهی مقایسیهی
عملکرد بیمارستانهای مختلف ازنظر مصر
سایر سیاستهای مصر

خون ،برتیری سیاسیت مصیر

فیایفو نسیدت بیه

را نشان میدهند

یکی دیگر از موضوعات زنییره تأمین خون که مطالعات زیادی پیرامیون آن صیورت هرفتیه،
ارزیابی عملکرد بیمارسیتانهیا بیر اسیاس مییزان خیون فاسید شیده در آنهیا اسیت (یاهنکیه و
همکاران ،)1649 ،شاخصی جدید برای مقایسهی عملکرد بیمارستانها بر اسیاس مییزان خیونی
که در بانک خون هر بیمارستان منقضی میشیود ارائیه دادنید سیاپونتزیس ،)1682 ،مطالعیهای
تحلیلی بر روی مقایسهی عملکرد بیمارستانها در شرایط هونیاهون انییام داد و بیه ایین نتیییه
رسید که عملکرد بیمارستانها رابطهی مستقیمی با متوسط سن فرآوردههای خونی کیه توسیط
مرکز خون به آنها تحویل داده میشود دارد ،بهطوریکه هرله متوسط سن خونهای ارسیالی
به بیمارستان بیشتر باشد ،احتمال فاسدشدن خون در بیمارستان بیشتر میشود
مطالعه در خصوص سیاستهای مختلف توزیع فرآوردههای خونی بین بیمارستانهیا ،از دیگیر
مداحثی است که در مقاالت مختلف این حیوزه ،پیرامیون آن بحیث و بررسیی صیورت هرفتیه
است سیاست هردشی 1و سیاست تو یفی ،9دو سیاست کلی هستند که بیهمنظیور توزییع خیون
بین بیمارستانها توسط مراکز خون ابلاستفاده هستند در سیاست هردشی ،خون توسط مرکز
)1- FIFO(First In First Out
2- Rotation Policy
3- Retention Policy

مدیریت مصر

فرآوردهها در زنییرهی تأمین خون با در نظر هرفتن امکان انتقال جاندی

59

خییون بییه بیمارسییتان تخصییص داده مییشییود و درصییورتیکییه پییس از سی ری شییدن دورهای
مشخص ،خون ارسالی در آن بیمارستان مصر

نشده باشد ،بهمنظیور توزییع مییدد بیه مرکیز

خون ارجاع داده میشود اما در سیاست تو یفی ،خون ارسیالی بیه بیمارسیتان دیگیر بیه مرکیز
خییون عییودت داده نم ییشییود و تییا آخییر عمییر مفی یدش در همییان بیمارسییتان بییا ی م ییمانیید
(پراستاکوس و همکیاران ،)1648،1681،1681،بیه مقایسیهی عملکیرد دو سیاسیت هردشیی و
تو یفی و تأثیر بهکارهیری آنها در هزینیههیای کمدیود و تلفیات زنیییره تیأمین خیون ،تحیت
شرایط و مفروضات مختلف پرداختند
(هملمایر و همکاران ،)1111 ،1116 ،بهینهسازی فرآیند تحویل خون به بیمارستانها را تحت
حالتی که مقدار و تاریخ ارسال فرآوردههیا بیه بیمارسیتانهیا توسیط مرکیز خیون تعییین شیود
(بیمارستانها نقشی در صدور سفارش نداشته باشند) و تقاضای بیمارستانهیا طعیی و مشیخص
باشد (عدم و وع کمدود) بررسی نمودند
(هاییما و همکاران ،)1114 ،با استفاده از مفاهیم برنامیهرییزی پوییا و بیه کمیک شیدیهسیازی،
بهینهسازی تولید و نگهداری پالکت در بانکهای خون را با توجه به هزینیههیای سیمتهیای
مختلف بررسی نمودند و معیار تازهی خون را نیز در مسولهشان در نظر هرفتند
(هان ینار و همکاران ،)1112 ،با ارائه ی میدلی ریاضیی معییار تیازهی خیون را نییز در تقاضیای
بیمارستان ها در نظر هرفتند این مدل برای یک مرکز خون و یک بیمارستان ارائه شیده اسیت،
درحالیکه مدل مقالهی حاضر ،شدکهای متشکل از یک مرکیز خیون و تعیدادی بیمارسیتان را
شامل میشود
(عاروان و توکلی مقدم ،)1112 ،یک مدل طراحی شدکه ارائه کردند که مکانیابی تسهیالت
را باهد

حدا ل کردن هزینهها و زمان و در نظر هیرفتن فسیادپذیری بررسیی میینمایید و

ارتدات عرضی بین بیمارستانها نیز در آن در نظر هرفتیه شیده اسیت در ایین مطالعیه مراکیز
جمعآوری و مراکز خون مکانیابی شدهاند و س س تخصیص بیمارستانها و مراکز صورت
هرفته است
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(حسینیفرد و همکاران ،)1119 ،اهمیت وجود یک سیستم متمرکز کنترل موجیودی در سیطح
مراکز درمانی را بررسی نمودند در این مقاله سیاست کنترل موجودی بیهصیورت ( )s-1,sدر
نظر هرفته شده است و بازپرسازی توسط سطح اول زنییره تأمین خون (مرکز خیون ناحییهای)
و بهصورت احتمالی انیام میپذیرد نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد کیه داشیتن ییک
سیستم موجودی متمرکز در زنییره تیأمین خیون منییر بیه افیزای
کمدود و اتال

پاییداری و کیاه

مییزان

در بیمارستانها خواهد شد در این خصوص میتوان برای مطالعات بیشیتر بیه

(امیری و همکاران )1969 ،مراجعه نمود

سؤاالت تحقیق
-1استفاده از سیاست ارسال جاندی خون بین بیمارستانها ،له تأثیری بر عملکرد سیسیتم توزییع
خون و پاسخگویی سیستم به تقاضای بیمارستانها دارد؟
-1بهکارهیری سیاست ارسال جاندی خون بین بیمارستانها ،له تأثیری بیر هزینیههیای مختلیف
زنییرهی تأمین خون(شامل هزینههای حملونقل ،نگهیداری موجیودی ،هزینیههیای کمدیود و
هزینههای مربوت به اتال
کاه

فرآوردهها) دارد و درمیموع آییا اسیتفاده از ایین راهکیار موجی

هزینههای کل سیستم میشود یا خیر؟

-9آیا بهکارهیری سیاست مصر
موج

از بین رفتن اتال

فایفو برای مصیر

فیرآوردههیای خیونی در بیمارسیتانهیا

خون در بیمارستانها میشود؟

مدلسازی
در این سمت پس از بییان مفروضیات مسیولهی میوردنظر و تعرییف میموعیههیا ،پارامترهیا و
متغیرهای تصمیم الزم ،مدل ریاضی مسولهی توزیع پالکت ارائه و تشریح خواهد شد

مفروضات مدل
 این مدل ابل بهکارهیری برای شدکهای متشکل از یک مرکز خون ناحیهای و تعیدادی
بیمارستان متقاضی دریافت فرآوردههای خونی میباشید مرکیز خیون ناحییهای وظیفیهی
پاسخگویی به سفارش بیمارستانها را بر عهده دارد و باید در طیول دورهی برنامیهرییزی،
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موجودی فرآوردههای خونی را بههونهای مدیریت نماید که هزینههای کل سیستم کمینیه
شود
 مدل ابلاستفاده برای فرآوردههای فسیادپذیر مشیتق از خیون کامل(پالکیت و هلدیول
رمز) است
 بهطور متوسط دو روز برای انیام فرآیندهای مربوت به آزمای

و تدیدیل خیون کامیل

بییه زی یر فییرآوردههییا الزم اسییت ،در اییین مییدل لییون فقییط مسییولهی نگهییداری و توزیییع
فرآوردهها مدنظر است و به فرآیند تولید فرآوردهها نمیپردازیم ،اینهونه فرض میشیود
که فرآوردهها پس از پردازش کامل و درحالیکه دو روز از عمر مفید آنها س ری شیده،
در اختیار مرکز خون ناحیهای رار دادهشدهاند و آمادهی ارسال به نقات تقاضا هستند
 عالوه بر امکان ارسال مستقیم فرآورده توسط مرکز خون به بیمارستانها ،امکان انتقیال
جاندی بین بیمارستانها نیز در مدل لحاا شده است تنها در صورتی اجازهی انتقال جیاندی
بین دو بیمارستان توسط مدل صادر خواهد شد که بیمارستان ارسیالکننیده ،بیی

از ییک

مقدار مشخص از فرآوردهی موردنظر در بانک خون خود داشته باشد تا پس از ارسال آن
به سایر بیمارستانها ،خود دلار کمدود نشود
 در این مدل عدم طعیت فقط برای تقاضای پالکت و در ال

سیناریوهای مختلیف بیا

احتمال و وع مشخص در نظر هرفته شده است و برای ظرفیت تولیید و عرضیهی پالکیت
توسط مرکز خون در هر دوره مقداری مشخص و طعی در نظر هرفته میشود
 مدل ارائه شده یک مدل دو مرحلهای است

و

متغیرهیای تصیمیم مرحلیهی

اول و مسییتقل از سییناریوهای مربییوت بییه تقاضییا هسییتند و میییزان پالکییت ارسییالی بییه
بیمارستانهیای مختلیف در ابتیدای هیر روز را نشیان مییدهنید سیایر متغیرهیای تصیمیم،
متغیرهای مرحله دو و وابسته به سناریوهای احتمالی تقاضا هستند
 سیاست مصر

فرآورده در بیمارستانها ،سیاست فایفو است

حال با توجه به این مفروضات ،مدل ریاضی مسوله را ارائه میکنیم
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مجموعهها
میموعهی مقادیر ممکن برای سن فرآوردهها که در آن عمر مفید فرآورده  Iروز
است و فرآوردههای با سن کمتر یا مساوی  fتازه محسوب میشوند
و
میموعهی بیمارستانها
میموعهی روزهای افق برنامهریزی
میموعهی سناریوهای مختلف برای تقاضای فرآوردهها

پارامترها
هزینهی کمدود هر واحد فرآورده خونی
هزینهی منقضی شدن هر واحد از فرآورده خونی
هزینهی نگهداری هر واحد فرآورده خونی در بانک خون بیمارستانها
هزینهی انتقال هر واحد فرآورده خونی از مرکز خون به بیمارستانها
هزینهی انتقال جاندی هر واحد فرآورده خونی بین بیمارستانها
فاصلهی بیمارستان  jاز مرکز خون
فاصلهی بیمارستان  jاز بیمارستان h
پارامتر مربوت به توزیع سینی فیرآوردههیای ارسیالی از مرکیز در دورهی t

∑
کییل مقییدار فییرآوردهای کییه مرکییز در دورهی  tبییه بیمارسییتانهییا میییتوانیید
تخصیص دهد
میزان تقاضای فرآوردهی تازه در بیمارستان  jدر دوره  tو تحت سناریو s
میزان تقاضای بیمارستان  jدر دوره  tو تحت سناریو  sکیه فیاکتور تیازهی در
آن اهمیت ندارد
موجودی اطمینان موردنیاز از فرآوردهی خونی در بیمارستان j
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ظرفیت نگهداری فرآورده در بیمارستان j
عدد به مقدار کافی بزرگ
احتمال و وع سناریو s
متغیرهای تصمیم
مقدار فرآوردهی ارسالی از طر

مرکز به بیمارستان  jدر دوره t

مقدار فرآوردهی  iروزه که در دورهی  tاز طر

مرکز خون به بیمارستان j

فرستاده میشود
مقدار فرآوردهی  iروزه که در دورهی  tو تحت سناریو  sاز بیمارستان  jبه
بیمارستان  hارسال میهردد
متغیرکمکی ،نشاندهندهی مقدار فرآورده  iروزهای اسیت کیه در دورهی t
و تحت سناریو  sمصر

نشده و به دورهی بعد منتقل میشود

میزان کمدود در بیمارستان  jدر دورهی tو تحت سناریو s
میزان موجودی فرآورده  iروزه در بیمارستان  jدر انتهای دورهی  tو تحت
سناریو s
میزان فرآورده منقضیی شیده در انتهیای دورهی  tدر بیمارسیتان  jو تحیت
سناریو s
متغیر صفر و یک در صورت مصر

شدن فرآورده  iروزه در دورهی  tو

تحت سناریو  sدر بیمارستان  jمقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر
میهیرد
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تابع هدف و محدودیتها
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∑ ∑
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∑
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()9
∑
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)

()4
∑

(

()8
()6
()11

∑

∑

(
∑

∑
)

([
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(
∑

∑

∑
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∑
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()11

∑

101

()
)

(
)

(

∑
∑
∑

()11
()19

∑

()17
()12
()19
}

()14
رابطهی ( )1بهعنوان تابع هد

{

مسوله ،به دندال کمینه ساختن کل هزینیههیای سیسیتم توزییع و

نگهداری فرآوردهی خونی است این هزینهها به ترتی عدارتاند از :هزینهی ارسیال فیرآورده
از مرکز خون به بیمارستانها ،هزینهی نگهداری فیرآورده در بیمارسیتانهیا ،هزینیهی ناشیی از
منقضی شدن فرآوردهی خونی در بیمارستانها ،هزینهی مواجهه بیا کمدیود در بیمارسیتانهیا و
درنهایت هزینههای انتقال جاندی فرآورده بین بیمارستانها محیدودیت ( )1مربیوت بیه ظرفییت
ارسال فرآورده توسط مرکز خون به بیمارسیتانهیا در هیر دوره اسیت محیدودیت ( )9توزییع
سنی فرآوردههای فرستادهشده توسط مرکز خون را مشیخص مییکنید محیدودیت ( )7و ()2
مربوت به سیاست مصر

فرآوردهها بهصورت فایفو در بیمارستانهیا هسیتند ،محیدودیت ()7

برای فرآوردههای با تازهی باال و محدودیت ( )2مخیتص فیرآوردههیای غیرتیازه هسیتند و بیا
توجه به اینکه تقاضا در دو کالس میزا در نظر هرفته شده اسیت مییبایسیت نحیوهی مصیر
این دو دسته بهصورت میزا کنترل شود محدودیت ( )9حد باالی متغیر کمکی

را برای

فرآوردههای با تازهی باال مشخص میکند ،این متغیر کمکی میزان پالکت  iروزهای کیه در
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دورهی  tدر بیمارستان  jمصر

نشده و باید با در نظر هرفتن یک روز افزای

سن بیه دورهی

بعد منتقل شود را نشان میدهد محدودیت ( )4مشابه محدودیت ( )9است ،با این تفیاوت کیه
برای فرآوردههای غیرتازه نوشته شده است محدودیت ( )8مربوت به برآورده شیدن تقاضیای
خون تازه است و محدودیت ( )6مربوت به برآورده شدن تقاضای خون غیرتازه

میزانیی

از تقاضای خون غیرتازه است که به دلیل عدم در دسترس بودن خون غیرتازه در بیمارسیتان ،j
با خون تازه پاسخ داده میشود مقدار کمدود فقط برای خون تازه و رابطهی ( )8لحیاا شیده و
در رابطهی ( ) 6در نظرهرفته نشده ،دلیل این امیر آن اسیت کیه اهیر خیون غیرتیازه بیا کمدیود
مواجه شود ،جهت پاسخ به تقاضای آن به سراغ خون تازه میرویم ،لذا در نظر هیرفتن کمدیود
در رابطهی ( )8کافی است محدودیت( )11حد پایین میزان کمدود خون در هر بیمارستان را با
توجه به مقادیر ورودی و خروجی هیر بیمارسیتان در هیر دوره مشیخص مییکنید محیدودیت
( )11رابطهی تعادل موجودی برای فرآورده ی خونی است که به کمک آن فرآوردههایی کیه
طی دورهی جاری در بیمارستان مصر

نشدهاند ،با ییک روز افیزای

سین بیه دورهی بعیدی

منتقل میشوند محدودیت ( )11سقف میزان خونی که هر بیمارستان در هر دوره میتوانید بیه
سایر بیمارستان ها ارسیال کنید را بیا در نظیر هیرفتن مییزان موجیودی اطمینیان موردنییاز خیود
بیمارستان مشخص میکند محدودیت ( )19فرآوردههایی که در پایان عمیر مفیید خیود یرار
دارند و هنیوز مصیر

نشیدهانید را بیهعنیوان فیرآوردههیای منقضیی شیده در نظیر مییهییرد

محدودیت ( )17مربوت به ظرفیت نگهداری فرآوردهها در بانیک خیون هیر بیمارسیتان اسیت
مطابق محدودیت ( )12فرآوردهی صفر روزه نداریم و بر طدق محدودیت ( )19نییز موجیودی
اولیهی همهی بیمارستانها صفر در نظر هرفته میشود رابطهی ( )14نیز دامنیهی مقیادیر مییاز
برای متغیرهای تصمیم مسوله را مشخص میکند.
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خطی سازی
بهمنظور خط ی سازی مدل ،از تکنییک خطیی سیازی شیرالی و امیین کیه بیرای خطیی سیاختن
حاصلضرب متغیرهای عدد صحیح در پیوسته ارائه شده است استفاده میکنیم(شرالی و امیین،
( ،)1661یحیی زاده اندواری و همکاران)1962 ،
هستند

روابط ( )18تا ( )11مربوت به خطی سازی حاصلضرب
()18
()16
()11
)

()11

(

روابط ( )11تا ( )12مربیوت بیه خطیی سیازی حاصیلضیرب
هستند
()11
()19
()17
()12

)

روابط ( )19تا ( )16مربوت به خطی سازی حاصلضرب
()19
()14
()18

(

هستند
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()16
روابط ( )91تا ( )99مربوت به خطی سازی حاصلضرب

(

هستند

()91
()91
()91
()99

(

)

هستند

روابط ( )97تا ( )94مربوت به خطی سازی حاصلضرب
()97
()92
()99
()94
روابط ( )98تا ( )71مربوت به خطی سازی حاصلضرب
()98
()96
()71

)

(

هستند
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()71
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)

روابط ( )71تا ( )72مربوت به خطی سازی حاصلضرب

(
هستند

()71
()79
()77
)

()72

(
هستند

روابط ( )79تا ( )76مربوت به خطی سازی حاصلضرب
()79
()74
()78
)

()76

(

بییا اعمییال تغییییر متغیرهییای ذکرشییده در روابییط ( )71( ،)98( ،)97( ،)91( ،)19( ،)11( ،)18و
( ،)79محدودیتهای ( )11( ،)6( ،)8( ،)4( ،)9در مدل اولییه ،بیه ترتیی

بیه محیدودیتهیای

خطی( )21تا ( )27تددیل میشوند:
(
()21

∑

)
)

∑
∑

(
∑
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(

∑

)

∑

)

()21

∑

(
∑
∑

∑

∑

()21
∑

∑

[

∑

]

()29
∑

)

∑
)

()27

(
∑

∑

(

مطالعهی موردی
بهمنظور اعتدارسنیی مدل پیشنهادی ،یک مطالعهی موردی با دادههای مربیوت بیه ییک مرکیز
خییییون و  8بیمارستان(بیمارسییییتانامییییامخمینییییی(ره) ،دکترشییییریعتی ،آیییییتا طالقییییانی،
رسولاکرم(ص)،بیمارستان علیاصغر(ع) ،میالد ،بقییهاهلل و بیمارسیتان کودکیانمفیید) در شیهر
تهران در ادامه موردبررسی رار خواهد هرفت بیمارستانهای فرآوردهی موردبررسی در ایین
مثال ،پیال

خیون اسیت عمیر مفیید پالکیت  2روز اسیت کیه دو روز از ایین زمیان صیر

جداسازی پالکت از خون کامیل و انییام تسیتهیای تعییین سیالمت ایین فیرآورده مییشیود
بنابراین پالکتهایی که بهمنظور ارسال به بیمارستانها در اختیار مرکیز خیون یرار مییهییرد،
حداکثر  9روز از عمر مفیدشان با ی است (

) .طدق وانین پزشکی ،پالکیتهیایی کیه

سن آنها کمتر از  9روز است ،پالکت تازه محسیوب مییشیوند(بلین و همکیاران )1111 ،در
برخی موارد نظیر جراحیهای تومور مغزی ،پیوند مغز استخوان و برخیی بیمیاریهیای خیونی،
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باید لزوماً از پالکت تازه استفاده شود ،درحالیکه برای جراحیهیای عمیومی ،رادیودرمیانی و
شیمیدرمانی ،میتوان از پالکتهای غیرتازه نیز استفاده نمود(ون دیک و همکاران)1116 ،
شییهر تهییران دارای  14مرکییز جمییعآوری ثابییت خییون در  11منطقییه اسییت خییونهییای
جمعآوریشده در این مراکز پس از پاالی

اولیه ،جهت انیام تسیت و پیردازش کامیلتیر بیه

مرکز خون وصال ،وا ع در خیابان وصال شیرازی ارسال میشوند و پساز تدیدیل خیون کامیل
به فرآوردههای مختلف خونی ازجمله پالکیت ،ایین فیرآوردههیا بیین بیمارسیتانهیا و مراکیز
درمانی توزیع میشوند اطالعیات مربیوت بیه  8بیمارسیتان وا یع در شیهر تهیران کیه بیشیترین
مصر

پالکت را در میان بیمارسیتانهیای ایین شیهر دارنید ،جمیعآوریشیده اسیت فواصیل

بیمارستانها تا مرکز خون و فاصلهی بیمارستانها از یکدیگر ،با اسیتفاده از نقشیههیای هوهیل
محاسدهشدهاند
مقادیر مربوت به هزینههای کمدود و منقضی شدن هر واحد پالکت به ترتی

معادل  921هیزار

تومان 111 ،هزار تومان و هزینهی نگهداری هر واحد پالکیت در هیر روز  211تومیان در نظیر
هرفته شدهاند هزینه ی حمل هر واحد پالکت از مرکز خون به بیمارستانهیا برابیر  2تومیان بیه
ازای هر یک متر و هزینهی انتقال جاندی خون بین بیمارستانها نیز  11تومیان بیه ازای هیر ییک
متر در نظر هرفته شده است ظرفیت عرضهی پالکت توسط مرکز خون دارای توزیع تصیادفی
در بازهی ] 211و [121در نظر هرفته شده است
جهت نشان دادن عدم طعییت موجیود در بخی

تقاضیای پالکیت ،مییزان تقاضیای روزانیهی

بیمارستانها ،تحت سه سناریوی بدبینانه ،وا عبینانه و خوشبینانه منظور شیده اسیت (در حالیت
خوشدینانه تقاضای روزانه ی پالکت در کمترین مقدار خیود یرار دارد و در حالیت بدبینانیه بیا
بیشترین مقدار ممکین بیرای تقاضیای پالکیت بیمارسیتانهیا مواجیه خیواهیم بیود) در حالیت
وا عبینانه ،تقاضای پالکت تازه در هر یک از بیمارستانها دارای توزیع تصادفی یکنواخیت در
بازهی ]11و [8و تقاضای پالکت غیرتازه دارای توزیع یکنواخت در بیازهی ]72و [12در نظیر
هرفته شدهاند در حالت بدبینانه که تقاضای پالکت تیازه و غیرتیازه در بیمارسیتانهیا بیشیتر از
حالت عادی خواهد بیود ،تقاضیای پالکیت تیازه ،بیهصیورت تصیادفی در بیازهی ]19و [11و
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تقاضییای پالکییت غیرتییازه در بییازهی ]21و [91در نظییر هرفتییه شییده اسییت در سییناریوی
خوشبینانیه ی تقاضیا نییز ،مقیادیر تقاضیای پالکیت تیازه در بیازهی]6و [2و تقاضیای پالکیت
غیرتازه در بازهی ]98و [18رار دارند طول دورهی موردبررسی نیز یک هفته است

حل مدل و تحلیل نتایج
میدل خطیی شییدهی مسییوله ،بییا دادههییای ذکرشییده در سییمت دییل ،توسییط نییرمافییزار همیز و
حلکنندهی سی لکس ،یکبار تحت شرایطی که انتقال جاندی پالکت بین بیمارسیتانهیا مییاز
است و یکبار تحت شرایطی که انتقال پالکت بیین بیمارسیتانهیا مییاز نیسیت حیلشیده کیه
خالصهی نتایج بهدستآمده در جدول( )1ابلمشاهده است شایان ذکر است که مقادیر ارائیه
شده در جدول( )1به تفکیک سناریوهای سههانهی تقاضای پالکیت ارائیه شیده و سیطر آخیر
جدول متوسط هزینههای حاصل از سناریوهای مختلف را نشان میدهد
با توجه به نتایج حاصل از حل مثال عددی در جدول( ،)1مییتیوان مقایسیهای بیین هزینیههیای
نگهداری موجودی ،توزییع ،کمدیود ،اتیال

و میمیوع هزینیههیای کیل شیدکه در دو حالیت

ذکرشده انیام داد همانطور که مالحظه میشود ،بهکارهیری سیاست انتقال جاندی خیون بیین
بیمارستانها در حالت دوم ،موج

شده اسیت کیه کمدیود خیون در بیمارسیتانهیا در هیر سیه

سناریو از بین برود این در حالی است که در حالت عیدم اسیتفاده از انتقیال جیاندی خیون بیین
بیمارستانها ،در سناریوهای وا ع بینانه و بدبینانه بخشی از تقاضیای بیمارسیتانهیا توسیط مرکیز
خون بدون پاسخ مانده و این امر موج

اییاد کمدود در سیستم شده اسیت مییزان کمدیود در

سناریوی بدبینانه  14واحد پالکت است که میزان ابلتوجهی به شمار میرود
جدول( .)1خالصهی ننایج حاصل از حل مدل

حالت ( : )1عدم وجود انتقال جاندی بین
بیمارستانها
سناریوهای مختلف برای
تقاضا

خوشبینانه

وا عبینانه

بدبینانه

حالت ( : )1وجود انتقال جاندی بین بیمارستانها
خوشبینانه

وا عبینانه

بدبینانه
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111

0

6

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1424

1424

1424

1605

1605

1605

0

0

0

249

401

441

216

1047

1983

851

1794

2343

هزینههای کمدود (تومان)

0

2100000

9450000

0

0

0

هزینهی نگهداری (تومان)

108000

523500

991500

425500

897000

1171500

0

0

0

7470000

12030000

13230000

واحد)
میزان پالکت منقضی شده
میزان خون ارسالی از
مرکز به بیمارستانها
میزان انتقال جاندی خون
بین بیمارستانها
میزان خون نگهداری شده
در بیمارستانها

هزینهی انتقالهای جاندی
(تومان)
متوسط میموع هزینهها
(تومان)

40029827

49837119

میزان پالکت منقضی شده در همهی حاالت صیفر شیده و ایین امیر نشیان مییدهید اسیتفاده از
سیاست مصر

فایفو در بیمارستانها ،از منقضی شدن پالکت در آنها جلوهیری میکند

میموع پالکتهای ارسالشده از مرکز خون به بیمارستانها در حالت وجود انتقال جاندی بیین
بیمارستانها ،بیشتر از حالت اول شده است ،دلیل این امر این است کیه در شیرایطی کیه انتقیال
جاندی میاز است ،مرکز خون میتواند از برخی بیمارستانها بهعنوان عامل کمکی برای توزیع
خون به سایر بیمارستانها استفاده نماید ،بدین ترتی

که با ارسیال پالکیت بیشیتر بیرای برخیی

بیمارستانهای بزرگ ،شرایط را برای ارسال خون از آن بیمارستانها به بیمارستانهیای مییاور
فییراهم آورد اییین امییر ،اهرلییه موج ی

افییزای

هزینییههییای نگهییداری موجییودی خییون در

بیمارستانها میشود ،اما درت پاسخگویی سیستم تأمین خون را افزای

میدهد ،بیهخصیوص

در مناطق شهری پرتردد نظیر تهران که حملونقل در آن دشوار است و بایید حتییالمقیدور از

مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 69

111

حملونقلهای با مسافت بلند اجتناب نمود بنابراین افزای

هزینههای حملونقیل و نگهیداری

موجودی تحت حالت میاز بودن انتقال جاندی بین بیمارستانها ،به دلیل اینکه از و یوع کمدیود
پالکت در بیمارستانهیا جلیوهیری مییکنید و هزینیههیای کلیی سیسیتم را کیاه

مییدهید،

ابلپذیرش است همانطور که مالحظه میشود متوسط میموع هزینهها تحیت سیه سیناریوی
مختلف ،برای حالت اول  76894116میلیون تومان و در حالت دوم  71116814میلییون تومیان
بهدستآمده است ،این بدان معناست که اسیتفاده از سیاسیت انتقیال جیاندی بیین بیمارسیتانهیا
موج

صرفهجویی  16.94درصدی در کل هزینههای سیستم خواهد شد

از مقایسه ی مقادیر ارسال جاندی پالکت در حالت میاز بودن انتقال جاندی برای سیه سیناریوی
تقاضا میتوان به این نتییه رسید که با افیزای

مییزان تقاضیای روزانیهی پالکیت از سیناریوی

خوشدینانه به بدبینانه ،میزان انتقال جاندی خون بیین بیمارسیتان هیا نییز افیزای

میابید و در وا یع

سیستم در این حالیت بیه دلییل برخیورداری از ابلییت انتقیال جیاندی خیون بیین بیمارسیتانهیا
انعطا پذیری بیشتری برای مواجهه با عدم طعیت ناشی از تقاضای روزانه خواهد داشت ایین
در حالیست که در حالت میاز ندودن انتقال جاندی بین بیمارستانها ،این ابلیت از سیستم سل
شده و هزینههای ناشی از عدم پاسخگویی به تقاضای بیمارستانها و مواجهه با کمدیود (کیه بیه
مرات

بیشتر از هزینههای انتقال جاندی است) به سیستم تحمیل خواهد شد

تحلیل حساسیت
در این بخ

بهمنظور بررسی د یقتر تأثیر بهکارهیری انتقال جاندی بیین بیمارسیتانهیا ،تحلییل

حساسیتی روی پارامتر  αکه هزینهی واحد انتقال جاندی پالکتها است ،انیام میشود نمودار
( )1روند تغییرات مقدار تابع هد

مسوله و میموع کل کمدود پالکت در بیمارسیتانهیا را بیر

اساس مقادیر مختلف پارامتر  αنشان میدهد همانهونه که مشاهده میشود ،با افزای
پارامتر  ، αمقدار تابع هد
 ،به دلیل افزای

مسوله و میموع کل کمدود بهتدریج افزای

مقیدار

میابد بهطوریکه در

هزینههای انتقال جاندی ،میدل بیا  1واحید کمدیود پالکیت مواجیه

میشود همانطور که در نمیودار( ) 1مشیخص اسیت ،مقیدار تیابع هید

و مییزان کمدیود تیا
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میابند و پسازآن به دلییل اینکیه

مقدار هزینهها بهصرفه نیست ،جواب بهینه مشابه جواب بهینیهی

حالتی که انتقال جاندی میاز نیست میشود دروا ع میتوان اینهونه نتییه هرفت که تا زمیانی
که مقدار  αکمتر از  22واحد است ،استفاده از امکان ارسال جاندی پالکیت بیین بیمارسیتانهیا
میتواند منیر به کاه

هزینههای سیستم هردد شایانذکر است که هزینهی ارسال هیر واحید

پالکت توسط مرکز خون معادل  2واحد در نظر هرفته شده است
مجموع کمبود پالکت

مقدار تابع هدف

مقدار تابع هدف ()Z

۵۰۰۰۰۰۰۰

۲۵

۴۰۰۰۰۰۰۰

۲۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

۱۵

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵

۰

مجموع مقادیر کمبود پالکت ()r

۶۰۰۰۰۰۰۰

۳۰

۰
۷ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۲ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۷۵

هزینهی ارسال جانبی هر واحد پالکت ()α
نمودار ( .)1تأثیر تغییر پارامنر  αبر تابع هدف و میزان كمبود پالكت

یکی دیگر از پارامترهای تأثیرهذار در مدل ،حداکثر فاصلهی میاز برای ارسال عرضی اسیت
با توجه به اینکه در شهرهای پر تردد نظیر تهران ،رفت و آمد وسایل نقلیه در مسیرهای طوالنی
در بسیاری از ساعات روز به سادهی ممکن نیست و زمان و هزینیهی زییادی مییطلدید ،طدیعتیاً
ارسال فرآوردههای خونی بیین همیهی بیمارسیتان هیای سیطح شیهر مقیدور نخواهید بیود لیذا

مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 69

117

بهمنظور بررسی تأثیر این امر ،رابطهی ( )22را به عنوان محدودیتی جدید به میدل اولییه اضیافه
میکنیم:
()22
در این رابطه،
بیمارستان

پیارامتر صیفر و یکیی اسیت کیه در صیورت کیولکتر بیودن فاصیلهی دو

و مقدار  1و در غیر اینصورت مقدار صفر خواهد داشت

مقدار کافی بزرگ است طدق این محدودیت ،در صورتی که پارامتر

نیز یک عیدد بیه
صفر باشید ،متغییر

نیز صفر خواهد بود و این به معنای آن است که مدل اجازهی ارسیال پالکیت بیین دو
بیمارستان و را صادر نخواهد کرد
در مثال مورد نظر ،طوالنیترین فاصلهی بین بیمارستانها ،مربوت به بیمارستان امام خمینیی(ره)
و بیمارستان شهید طالقانی است که  11991متر با هم فاصیله دارنید بیر ایین اسیاس بیا در نظیر
هرفتن مقادیر مختلف برای شعاع پوش

و افزودن محدودیت ( )22بیه میدل مسیوله ،حیاالت

مختلفی از لحاا شعاع میاز برای ارسال پالکت بین بیمارستانها برای حیل میدل بررسیی شید
که نتایج حاصل از آن در جدول ( )1ابل مشاهده است
جدول( .)2ننایج حل مدل با در نظر گرفنن شعاع پوششهای مخنلف

R=11991
جواب
بهینه

R=9111 R=8111

99191111 71278121

71

R=7111

R=1111

R=0

76864292 79611112 71728691

کل
کمدود

1

1

4

11

18

14

پالکت
کل
ارسالهای

711

981

928

916

186

1
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عرضی

مقیدار شیعاع پوشی  ،ارسیال عرضیی پالکیت بیین

همانطور که مشاهده می شیود ،بیا افیزای
بیمارستانها بیشتر می شود و این امر موج
اتال

کاه

مقیدار کیل کمدیود و کیاه

مقیدار کیل

پالکت در بیمارستانها می هردد در حالتی که شیعاع مییاز بیرای ارسیال پالکیت بیین

بیمارستانها صفر است ،بیشترین مقدار کمدود را شاهد هستیم ،به طوریکه هزینههیای سیسیتم
به  76864292رسیده است همانطور که مالحظه مییشیود ،بیا افیزای
 1111متر ،هزینههای سیستم به میزان ابل توجهی کاه
است که اغل

شیعاع پوشی

از  1بیه

یافته که این امیر نشیاندهنیدهی ایین

ارسالهای جاندی در فواصل کوتاه صیورت پذیرفتیه اسیت و اثربخشیی ارسیال

عرضی در فواصل کوتاه زیاد است الدته باید این نکته را نیز در نظر هرفت کیه انتخیاب مییزان
شعاع پوش

میاز بیمارستانها ،با توجه به در نظر هرفتن مواردی نظیر میزان ترافیک شهری و

حداکثر زمان میاز برای حمل فرآوردههای فسادپذیر خونی باید انیام پذیرد

نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
در این مقاله ،یک مدل ریاضی برای یک زنییرهی تأمین پالکیت شیامل ییک مرکیز خیون و
لند بیمارستان ،باهد

کمینه ساختن کل هزینههای لیستیکی سیستم و با در نظر هرفتن معیار

تازهی فرآوردههای خونی ارائه شد و امکان انتقال جاندی پالکیت بیین بیمارسیتانهیا بیهعنیوان
راهکاری جهت افزای

ابلیت پاسخگویی سیسیتم در مواجهیه بیا عیدم طعییت ،مطیر شید

س س مدل ارائهشده با استفاده از تکنیکهای خطی سیازی از حالیت غیرخطیی خیارد شید تیا
جوابهای حاصل از حل آن ازنظر ریاضییاتی و تحیدب فضیای حیل ،ابیلاعتمیاد باشیند در
سمت نهایی نیز مدل مذکور ،با توجه به ویژهییهیای پالکیت خیون ،بیرای حیل مسیولهای بیا
دادههای مربوت به  8بیمارسیتان وا یع در شیهر تهیران و بیرای میدتزمیان  4روز و تحیت سیه
سناریوی مختلف برای تقاضای خون در بیمارستانها ،حل شد و نتایج حاصیل از آن نشیان داد
که وجود انتقال جاندی پالکت بین بیمارستانها ،علیرغم افزای
کل سیستم ،درنهاییت موجی

افیزای

برخی از هزینههیای عملییاتی

انعطیا پیذیری و یدرت پاسیخگویی سیسیتم توزییع
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هزینههای مواجهه بیا کمدیود در نقیات تقاضیا ،صیرفهجیویی

پالکت میشود و به سد

کاه

 16.94درصدی در بخ

هزینههای کلی زنییرهی تأمین را به همراه خواهد داشیت همچنیین

تحلیل حساسییت روی پیارامتر مربیوت بیه هزینیهی انتقیال جیاندی پالکیت بیین بیمارسیتانهیا،
نشاندهندهی این بود که حتی اهر هزینههیای انتقیال جیاندی خیون بیین بیمارسیتانهیا  11برابیر
هرانتر از هزینههای ارسال عادی پالکت توسط مرکز خون بیین بیمارسیتانهیا باشید ،بیاز هیم
میتواند منیر به کاه

هزینههای سیستم باشد لذا بهرههیری از راهکار انتقال جیاندی پالکیت

بین بیمارستانها ،در دنیای وا عی طعاً راهگشا خواهد بود عالوه بر این تحلیل حساسییت روی
پارامتر مربوت به شعاع ارسال جاندی میاز نشیان داد کیه ارسیالهیای جیاندی اغلی

در فواصیل

کوتاه و بین بیمارستانهای نزدیک به هم انیام میپذیرند و منیر به بهدود یدرت پاسیخگویی
به تقاضای بیمارستانها در شرایط عدم طعیت میشوند
مطالعات بعدی در این زمینه میتوانند به موضوعاتی نظیر بررسی تأثیر وجود انتقالهیای جیاندی
بین مراکز خون در شدکهای با لند مرکز خون ،اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظییر خوشیهبنیدی
بیمارستانها جهت پشتیدانی از یکدیگر در شدکههای بزرگ و تحت شیرایط عیدم طعییت ،در
نظر هرفتن مسولهی مسیریابی در توزیع پالکت توسط مراکز خون بین بیمارستانهیا و تیأثیر آن
در هزینههای سیستم ،ب ردازند همچنین در نظر هرفتن عدم طعیت در بخ

جمعآوری خیون

نیز میتواند در مطالعیات بعیدی موردتوجیه یرار هییرد ضیمن اینکیه مییتیوان بیا اسیتفاده از
تکنیکهای پی بینی عرضه و تقاضای فرآوردههای خونی را بهعنوان ورودیهای اصلی برای
مدل ارائه شده ،برآورد نمود تا از این طریق اعتدار خروجیهای مدل افزای
در دنیای وا عی نتایج ارزشمندتری در پی داشته باشد
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