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چکیده
کنترل و برنامهریزی اتاقهای عمل جراحی به مسئله مهمی برای مدیران بیمارستانها تبدیل شده است .امروزه،
اتاقهای عمل جراحی بهعنوان منابع کلیدی بیمارستانها باعث اتالف زمان زیادی در بخش جراحی میشوند.
بنابراین زمانبندی مناسب عملهای جراحی بهمنظور افزایش کارایی بخش جراحی به موضوع تحقیقاتی مهمی
در مراقبتهای پزشکی تبدیل شده است .در این پژوهش مدل برنامهریزی خطی جدیدی در حوزه تخصیص
بیماران به اتاق عمل ارائه گردیده است .اما از آنجا که مدت زمان اعمال جراحی عددی تصادفی میباشد،
در این مقاله عالوه بر مدل قطعی ،مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای نیز ارائه شده است .مدلهای ارائه
شده به طور همزمان به بررسی مسأله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آنها به اتاقهای عمل جراحی می
پردازند .هدف از این پژوهش حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاقهای غیرتخصصی هر نوع عمل و
کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفتکاری با در نظر گرفتن محدودیتهای مساله میباشد .دو
مدل ارائه شده بوسیله نرمافزار  ILOG CPLEX 12.6.1در محیط نرمافزاری Microsoft Visual

 Studioکد شده و برای بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد حل گردید .نتایج حاکی از این است که
استفاده از مدل قطعی پیشنهادی میانگین کارایی بخش جراحی بیمارستان را به میزان  592582%و همچنین مدل
برنامهریزی تصادفی میانگین کارایی بخش را به میزان  92255%افزایش میدهد.
واژگان کلیدی :برنامهریزی اتاق عمل ،زمانبندی ،تخصیص ،مدل برنامهریزی خطی.
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مقدمه
بخش جراحی بیشترین تقاضا را در خدمات بیمارستانی دارد ،چرا که در حدود  86درصد
پذیرش بیمارستانها ،مربوط به عمل جراحی میباشد لذا افزایش کارایی اتاق عمل و بهره-
برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت باالیی برخوردار است (کتابی .)1599 ،این بخش
از یک طرف درآمد فراوانی برای بیمارستانها دارد و از طرفی دیگر بیشترین سهم را در
هزینههای بیمارستانی به خود اختصاص داده است .به حدی که حدود یک سوم از کل هزینههای
بیمارستانی مربوط به این بخش میباشد (ماساریو و همکاران .)1882 ،1همانطور که یک سوم
از هزینههای بیمارستانی مربوط به بخش جراحی میباشد ،دو سوم از درآمدها از همان بخش
تامین میگردد (جکسون .)5665 ،5با در نظر گرفتن این که بودجه بیمارستانها اغلب اوقات
ثابت است ،هدف مدیریت این است که تعداد افراد درمان شده به حداکثر برسد .بنابراین با
ارتقاء کارایی بخش جراحی میتوان مخارج بیمارستان و درمان بیماران را کاهش داد (تاو و
همکاران.)5615 ،5
اتاق عمل و بطور کلی بخش جراحی از حساسیت ویژهای در بیمارستان برخوردار است و
بعنوان حیاتیترین بخش در بیمارستانها محسوب میشود .بنابراین کوچکترین نقص یا
عدمرعایت برنامه مشخص و استانداردهای از پیش تعیین شده ،سبب بروز مشکالتی خواهد
شد .بنابراین میتوان اتاق عمل بیمارستان را به موتور بیمارستان تشبیه کرد زیرا که بسیاری از
منابع بیمارستانها مثل مدیران برنامهریزی اتاق عمل ،جراحان ،متخصصین بیهوشی ،پرستاران و
 ...که احتماال اهداف متفاوت و گهگاه متناقض با هم دارند وابسته به اتاق عمل و در نهایت
برنامهریزی اتاق عمل هستند (لی ،چیو و ونگ.)5611 ،4
در بیمارستانها جراحیهای متفاوتی صورت میگیرد که میتوان آنها را به دو نوع جراحی
بیماران اورژانسی و جراحی بیماران انتخابی تقسیم کرد .در جراحی اورژانسی ،بیمار در اثر
1 .Macario et al.
2. Jackson
3 .Tao et al
4 L.iu,Chu & Wang
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سوانح غیرمنتظره وارد بیمارستان میشود و بالفاصله احتیاج به دریافت خدمت و انجام جراحی
دارد در حالی که زمان انجام جراحی انتخابی از قبل مشخص شده و بیمار در زمان تعیین شده
وارد بیمارستان میشود.
جراحیهای انتخابی به جراحیهای سرپایی و جراحیهایی که بیماران بعد از آن نیاز به
بستری شدن دارند ،تقسیم میشوند .در جراحی سرپایی ،بیمار در همان روز جراحی وارد
بیمارستان میشود و بعد از انجام عمل جراحی به ریکاوری انتقال داده میشود و پس از اتمام
مراحل ریکاوری از بیمارستان مرخص میگردد .اما ،در جراحی بیماران بستری ،ابتدا بیمار در
بیمارستان پذیرش شده و به آن تخت و اتاقی تخصیص داده میشود و بعد از اتمام عمل
جراحی و ریکاوری به اتاق مربوطه برگردانده میشود تا مابقی مراحل ریکاوری در آنجا
انجام شود.
سه نوع استراتژی مشهور به منظور زمانبندی عملهای جراحی در ادبیات موضوع وجود دارد.
این استراتژیها عبارتند از استراتژی زمانبندی باز ،استراتژی زمانبندی بلوکی و استراتژی
زمانبندی بلوکی اصالح شده .در استراتژی زمانبندی باز هدف انجام عمل جراحی تمام
بیماران در روز مورد نظر میباشد .در این روش پزشک بیماران را به بخش جراحی معرفی
میکند و در آنجا زمانبندی و تخصیص اعمال جراحی به اتاقهای مختلف عمل صورت می-
گیرد (دنتون و همکاران .)5668 ،در استراتژی زمانبندی بلوکی ،جراحان و گروههای جراحی
به مجموعهای از بازههای زمانی که میتوانند جراحیهای خود را تنظیم و زمانبندی کنند،
تخصیص داده میشوند .جراحان پیشاپیش این بازههای زمانی را رزرو میکنند و در صورت
عدم استفاده ،بازههای زمانی بالاستفاده باقی میمانند .استراتژی زمانبندی بلوکی اصالح شده
ترکیبی از دو استراتژی قبل میباشد .به این صورت که ساعاتی از اتاق عمل که توسط
جراحان رزرو شده است یا بازههای زمانی بالاستفاده آنان را میتوان به صورت توافقی به
دیگر جراحان اختصاص داد .در عمل ،زمانبندی بلوکی یا بلوکی اصالح شده به صورت
گستردهای در بیمارستانها استفاده میشود (فی و همکاران.)5668 ،
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در این مقاله ابتدا یک مدل برنامهریزی خطی با فرض ثابت و قطعی بودن تمام شرایط بخش
جراحی ارائه میشود و سپس با توجه به ماهیت تصادفی طول مدت زمان عملهای جراحی و
بهتبع آن زمان شروع اعمال جراحی ،یک مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای بهمنظور
برنامهریزی بهینه اتاقهای عمل بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد ارائه میگردد .در
بخش جراحی بیمارستان مورد مطالعه اعمال جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،پالستیک،
اعصاب ،اورولوژی 1و ارتوپدی 5صورت میگیرد .این بیمارستان دارای  15اتاق عمل میباشد
که به دلیل عدم وجود برنامه زمانبندی مشخص و عدمتخصیص مناسب امکانات و منابع
بیمارستانی با مشکالتی از قبیل نارضایتی بیمار به علت انتظار زیاد و هدر رفتن وقت وی،
نارضایتی پرسنل به علت عدمآگاهی از عملهای یک اتاق و همچنین متعدد بودن عملهای
بخش مربوطه نسبت به زمان موجود مواجه است.
در برنامهریزی ارائه شده تخصیص جراحیها به یک روز کاری در نظر گرفته میشود؛ در
نتیجه مدل ارائه شده به سیستم زمانبندی باز تعلق دارد .مدل مذکور به بررسی همزمان مسأله
زمانبندی و تخصیص بیماران به اتاقهای عمل جراحی در یک شیفتکاری میپردازد .توابع
هدف عبارتند از :حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاقهای غیر تخصصی هر نوع عمل
و کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفتکاری .شرایط و محدودیتهای خاصی
برای مساله ی مورد مطالعه وجود دارد ،که عبارتند از :در نظر گرفتن تعداد محدودی تخت در
بخش  ICUبرای انجام عمل جراحی آن دسته از بیمارانی که بعد از عمل جراحی نیازمند
مراقبتهای ویژه میباشند ،انجام تمام عملهای مورد نظر با توجه به ترتیب مشخص شده از
طرف پزشک ،عدم تجاوز زمان اتمام عملهای جراحی از زمان در دسترس کاری ،عدم تداخل
زمانی عملهای مربوط به یک اتاق عمل جراحی و همچنین عدم تداخل زمانی عملهای مربوط
به یک پزشک.

1 .Urology
2 .Orthopedic
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پیشینه تحقیق
عتیقهچیان و همکاران ( )1586مسالهی زمانبندی روزانه عملهای جراحی را در حالت داشتن
منابع چندگانه و با در نظر گرفتن احتمالی بودن مدت زمان عملهای جراحی مورد بررسی
قرار دادند .آنها دو مدل برنامهریزی احتمالی عدد صحیح دو مرحلهای را با هدف کمینه
کردن کل هزینه مورد انتظار شامل هزینه زمانهای بیکاری اتاق عمل و زمانهای اضافهکاری
ارائه دادند .در این بررسی ،برای حل مدلهای احتمالی روش نوینی براساس الگوریتم ال-
شیپ 1ارائه شد .نتایج نشان دهنده کاهش زمان بیکاری و اضافهکاری اتاقهای عمل در
زمانبندی بدست آمده از مدل پیشنهادی است .اکبرزاده ،صمیمی و شفایی ( )1585مساله
زمانبندی اتاقهای عمل جراحی را در دو مرحلهی جراحی و ریکاوری بیماران انتخابی ارائه
دادند .آنان مدت زمان عمل جراحی و ریکاوری بیماران را تصادفی در نظر گرفتند و برای
حل مدل از الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب 5استفاده نمودند .نتایج حل نشان دهنده-
ی توانایی الگوریتم پیشنهادی در ابعاد بزرگ میباشد.
باغبانی و همکاران ( )1585مساله زمانبندی اتاقهای عمل جراحی را با رویکرد بیشینهسازی
ترجیحات پزشکان و مدیریت بیمارستان ارائه دادند .نویسندگان مدل پیشنهادی را تحت قالب
یک مساله با استفاده از دادههای بدست آمده از بیمارستان سعدی اصفهان و با استفاده از نرم
افزار لینگو 5حل کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که میزان سطح اشتغال اتاقهای عمل از 92
درصد به  98درصد ارتقا یافته و همچنین میزان تفاوت بین زمانهای اختصاص داده شده به هر
یک از جراحان با تعداد ساعات پر شده ایشان به کمتر از مقدار پیشبینی شده رسیده است.
توکلی کاشی و سلماسی ( )1585یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط 4برای تخصیص عمل
و روز به اتاق عمل در افق یک هفته با توجه به بیماران لیست انتظار فرموله کردند .آنان
همچنین تاثیر دو استراتژی مختلف زمانبندی بلوکی 2و بلوکی اصالح شده را برای تخصیص
1 .L-shaped
2 .Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3 .Lingo
)4. Mixed Integer Programming (MIP
5. Block strategy scheduling
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جراحان به اتاقهای عمل در برنامهریزی بیماران بررسی کردند .نتایج نشان دهنده این است
که در تمامی نمونههای بررسی شده ،مدل با رویکرد زمانبندی بلوکی اصالح شده در مقایسه
با مدل با رویکرد زمانبندی بلوکی ،جوابهای بهتری تولید میکند.
سلیمیفرد و همکاران ( )1585با تمرکز بر روی برنامهریزی و زمانبندی عملهای جراحی به
جزییات پیشینه نظری تا آن زمان پرداختند .زمینههای توصیفی مورد بررسی در این مقاله
عبارتند از :مشخصات بیمار و روش حل مدل .منظور از مشخصات بیمار ،بازنگری پیشینه بر
اساس بیماران انتخابی و غیرانتخابی میباشد و همچنین منظور از روش حل ،روشهای
ریاضی برنامهریزی ،شبیهسازی و روشهای ابتکاری دستیابی به پاسخ میباشد.
نوروزی رسول آبادی و رفیعی ( )1582به بررسی مساله برنامهریزی اتاق عمل تحت استراتژی
باز پرداختند .آنان در این پژوهش ،مدل عدد صحیح مختلطی برای زمانبندی بیماران انتخابی
در طول افق زمانی یک هفته ،با در نظر گرفتن بخشهای باالدستی اتاق عمل از جمله
ریکاوری و بخش مراقبتهای ویژه ،ارائه دادند .پژوهشگران مدل خود را با استفاده از نرم
افزار گمز 1برای مجموعهای از دادههای تصادفی تولیدشده ،اجرا کردند.
بهرامی و اسکندری ( )1582به بررسی مسالهی زمانبندی عملهای جراحی یکی از بیمارستان-
های دولتی تهران پرداختند .تابع هدف مدل ارائه شده شامل کمینه کردن هزینههای سربار و
بیشینه کردن جراحیهای برنامه ریزی شده ،بوده است .پژوهشگران به منظور حل مدل چند
هدفه ارائه شده از الگوریتم  FastPGAاستفاده نمودند و با احتمالی در نظر گرفتن مدت
زمان اعمال جراحی و ریکاوری به شبیهسازی مدل پرداختند.
آزاده ،باقرزاد ،حسینی فرحانی و زرین ( )5612به بررسی مسالهی زمانبندی بیماران
آزمایشگاه پاتالوژی 5تهران پرداختند .آنان به علت وجود محدودیتهای پیشنیازی در
آزمایشگاه ،مسئله مورد بررسی را به صورت مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط و
مسئله زمانبندی ترکیبی کارگاهی شبهآنالین 5فرموله کردند .آنان برای حل مدل از الگوریتم
1 .Gams
2 .Pathology
3 .semi-online hybrid shop scheduling problem
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ژنتیک 1استفاده نمودند .نتایج حاکی از آن است که در صورت استفاده از روش ارائه شده
زمان انتظار بیماران به طور قابل مالحظهای کاهش و کارایی آزمایشگاه افزایش یافته است.
در خارج از ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که در این مقاله به تحقیقاتی که
بیشتر مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته شده است و بهعنوان تحقیقات پایهای در ادبیات
موضوع به حساب میآیند ،اشاره میشود.
آرناس و بیلبائو )5665( 5با هدف برنامهریزی و بهینهسازی تعداد عملهای جراحی بیمارستانی
در اسپانیا ،سیستم اطالعاتی بر مبنای مدل برنامهریزی آرمانی توسعه دادند .مهمترین اولویت
برنامهریزی در بیمارستان مورد مطالعه ،کاهش زمان انتظار بیماران به کمتر از  6ماه و تعیین
ماکزیمم سطح منابع مورد نیاز بوده است .در اثر استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی طراحی
شده زمان انتظار بیماران به  4ماه کاهش یافته و ماکزیمم سطح منابع مورد نیاز کاهش یافته
است.
دنتون و گاپتا )5665( 5بهمنظور برنامهریزی اتاق عمل ،مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای
را ارائه دادند .این مدل شامل هزینههای زمان انتظار ،زمان بیکاری و زمان دیرکرد بود.
پژوهشگران بهمنظور حل مدل از الگوریتم ال-شیپ استفاده نمودند .نتایج حاکی از این است
که در صورت استفاده از مدل ارائه شده میتوان به طور کاراتری از منابع گران بهای
بیمارستانی استفاده کرد و هزینههای بیمارستانی را کاهش داد.
جبلی ،آلوئن و لدت ،)5666( 4زمانبندی عملهای جراحی را با فرض معین بودن تاریخ
جراحی هر بیمار ،طی یک فرایند دو مرحلهای ارائه کردند .در مرحله اول ،عملهای
جراحی به اتاقهای عمل تخصیص داده شده و در مرحله دوم به ترتیبدهی 2عملهای
جراحی در هر اتاق عمل پرداخته شده است.

1.Genetic Algorithm
2 .Arenas & Bilbao
3 .Denton & Gapata
4. Jebali, Alouane & Ladet
5. Sequencing
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تستی ،تنفانی و تور )5668( 1به منظور برنامهریزی عملهای جراحی بیماران از مساله بسته-
بندی ظروف 5با رویکرد سه مرحلهای و سلسله مراتبی استفاده نمودند .پژوهشگران از نرم افزار
شبیهسازی ویتنس 5به منظور زمانبندی و تعیین ترتیب اعمال جراحی استفاده نمودند .در نهایت
اجرای این مدل سبب باالرفتن کارایی اتاق عمل و کاهش مدت زمان انتظار بیماران شد.
المیری ،خسی ،دوگی و گرومد )5669( 4مساله زمانبندی اتاق عمل را با در نظر گرفتن
بیماران انتخابی و بیماران اورژانسی ،به صورت یک برنامهریزی تصادفی مدلسازی کردند.
بیماران اورژانسی که به طور تصادفی وارد میشوند ،باید فورا در همان روز سرویس داده
شوند .در حالی که عمل بیماران انتخابی میتواند با تاخیر برای تاریخهای آینده ،با در نظر
گرفتن هزینه مناسب ،برنامهریزی شود .آنها نتیجه گرفتند که غیر قطعی در نظر گرفتن زمانها
روی نتایج تاثیر میگذارد ،و مدل تصادفی نه تنها واقعیتر است ،بلکه هزینه کل را نیز کمتر
میکند .آنها بهینهسازی تصادفی را با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو حل کردند.
ون استروم و همکاران ( )5669به منظور زمانبندی اعمال جراحی یک مدل چرخشی ارائه
دادند .در این مدل ،اعمال جراحی مشابه که بطور مکرر در طول یک روز انجام میشدند ،به
صورت چرخشی برنامهریزی شدند .آنان مدت زمان اعمال جراحی را احتمالی در نظر گرفتند
و به علت مشکل بودن حل مدلهای تصادفی از روش تولید ستون 2برای حل مدل استفاده
کردند .پژوهشگران در این تحقیق جراحیهایی که به ندرت انجام میشد و جراحیهای
اضطراری را در نظر نگرفتند .با بکارگیری مدل ارائه شده ،استفاده از اتاق عمل به حداکثر
رسیده و تقاضای تخت در بیمارستان متعادل شده است.
فام و کلینکرت )5669( 6از مساله توسعه یافته زمانبندی کارگاهی 8برای برنامهریزی اعمال
جراحی و تخصیص منابع بیمارستان به اعمال جراحی استفاده کردند .آنان یک مورد جراحی
1 .Testi, Tanfani & Torre
2 .Bin packing problem
3 .Witness
4 .Lamiri, Xie, Dolgui & Grimaud
5 .Column generation approach
6. Pham & Klinkert
7. Job shop
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را به صورت دنبالهای از مراحل عملیاتی که با توجه به مجموعه مشخصی از منابع بیمارستانی
انجام می شود ،در نظر گرفتند .بر طبق جریان بیماران این مراحل تشکیل شده از سه مرحله
کلی :قبل از عمل ،حین عمل و بعد از عمل میباشد .مدل توسعه یافته ،توسط برنامهریزی
خطی عدد صحیح مختلط فرمولبندی شده و برای بیماران انتخابی و اورژانسی مورد استفاده
قرار گرفت.
کاردون ،دیمولستر و بلین ،)5668( 1طبقهبندی جامعی در خصوص برنامهریزی و زمانبندی
اتاق عمل ارائه کردند و مقاالت منتشره تا آن زمان را از چشماندازی متفاوت مورد برسی
قرار دادند .این طبقهبندی بر اساس  8معیار توصیفی :نوع بیمار ،نوع عملکرد ،قطعیت و عدم-
قطعیت مساله ،نوع تکنیک جواب ،نوع آنالیز انجام شده ،شرح تصمیمات گرفته شده (زمان،
تاریخ ،اتاق و ظرفیت) ،کاربردی بودن یا نبودن مساله میباشد .در این مقاله مروری ،بیماران
به دو دستهی بیماران انتخابی و بیماران غیرانتخابی تقسیم شدند.
دنتون ،میلر ،باالسبارمنن و هوشکا )5616( 5برای تخصیص جراحیها به اتاقهای عمل در
یک روز به دلیل تصادفی بودن مدت زمان جراحیها ،از مدل بهینهسازی تصادفی استفاده
کردند .تابع هدف در این مدل شامل هزینه ثابت باز کردن اتاق عمل و هزینه متغیر اضافه-
کاری بوده است .در این تحقیق دو مدل بررسی شده است )1 .برنامهریزی تصادفی دو مرحله-
ای )5 5مدل بهینهسازی استوار .نتایج این تحقیق نشان داد که مدلهای ابتکاری و بهینهسازی
استوار میتوانند برای حل این مساله مناسب باشند.
مارکوس ،کاپتیو و پیتو )5615( 4به منظور زمانبندی جراحی بیماران انتخابی در بیمارستان ملی
پرتقال یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح با هدف حداکثر استفاده از ظرفیت اتاقهای
عمل جراحی و بیشینه کردن تعداد اعمال جراحی ارائه دادند .پژوهشگران به منظور تست مدل
بر روی دادههای واقعی با سایز بزرگ از الگوریتم ژنتیک استفاده نمودند .نتایج نشان داد که
1. Cardoen, Demeulemeester & Belien
2. Denton, Miller, Balasubramanian & Huschka
3 .Two-stage stochastic programming
4 .Marques, Captivo & Pato
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استفاده از روش ارائه شده کیفیت برنامهریزی جراحی بیماران را باال برده است.
هان گلدبرگ و همکاران )5614( 1به بررسی مسئلهی زمانبندی بیماران سرپایی در یک مرکز
شیمی درمانی پرداختند .آنان به منظور بهروز رسانی برنامهریزی و زمانبندی وقتهای مالقات
بیماران ،زمانهای مالقات را به صورت تصادفی در نظر گرفتند و از روش جدیدی مبنی بر
ترکیب بهینهسازی آنالین 5و پرواکتیو 5استفاده نمودند .با استفاده از این روش عملکرد مرکز
شیمی درمانی در مقایسه با عملکرد قبلی مرکز حدود  %56بهبود یافت.
الگرین ،فورتین ،الریچی و روسو )5614( 4با همکاری مرکز درمانی لول برای ارائه بهترین
زمانبندی و وقتدهی به بیماران ،مشخصههایی از قبیل :اولویت درمان ،شروع اولین درمان،
مدت زمان درمان هر یک از بیماران و بیشترین زمان انتظار آنان را در نظر گرفتند.
پژوهشگران با در نظر گرفتن ا حتمالی بودن زمان ورود بیماران به مرکز درمانی لول ،یک مدل
ترکیبی از بهینهسازی آنالین و بهینهسازی تصادفی ارائه کردند .نتایج این تحقیق حاکی از
عملکرد خوب مدل ترکیبی در مثالهای واقعی میباشد.
سادولی ،جربی ،داماک ،مسمودی و بوعزیز )5614( 2به زمانبندی جراحی بیماران انتخابی در
بخش ارتوپدی بیمارستان تونس پرداختند .آنان به منظور انجام بهترین تخصیص بیماران به
اتاق های عمل جراحی ،یک مدل ریاضی با هدف استفاده از تمام اتاقهای عمل جراحی و
کوتاه شدن بازه ی کاری ارائه دادند .پژوهشگران با احتمالی در نظر گرفتن مدت زمان
جراحیها ،یک مدل شبیهسازی گسسته برای مقایسه برنامهریزی مدل جدید با برنامهریزی
دستی که توسط سرپرستار بخش انجام میشد ،ارائه کردند .در نهایت با حل چند مثال واقعی
نشان دادند که کارایی مدل ارائه شده در مقایسه با برنامهریزی سرپرستار بخش جراحی بیشتر
میباشد.
1. Hahn-Goldberg et al.
2. online optimization
3. Proactive optimization
4. Legrain, Fortin, Lahrichi & Rousseau
5. Saadouli, Jerbi, Dammak, Masmoudi & Bouaziz
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گرنجا ،امادا-لوبو ،جنیال ،سیبرا و مندس )5614( 1روش شبیهسازی بر اساس بهینهسازی مساله
زمانبندی قرارمالقاتهای بیماران ارائه دادند.آنان از ابزارهای مدلسازی و تکنیکهای شبیه-
سازی در بهینهسازی بخش تصویر برداری تشخیصی استفاده کردند .پژوهشگران از الگوریتم
شبیهسازی تبریدی برای ترتیبدهی بهینه به قرارهای مالقات استفاده کردند .هدف این
بررسی حداقل کردن کل زمان اتمام کار و حداقل کردن زمان انتظار بیماران میباشد .نتایج به
دست آمده نشان میدهد که به طور متوسط کل زمان اتمام کار  %2و زمان انتظار بیماران %59
کاهش یافته است.
ادیس ،کارلو ،گروسو و تنفانی )5612( 5نگرشی برای حل و آزمون مساله برنامهریزی و
برنامه ریزی مجدد پیشرفته ارائه دادند .آنان به منظور تضمین سطح معینی از کیفیت ارائه شده
به بیماران ،تابع جریمه ای بر اساس زمان انتظار و تاخیر بیمار در نظر گرفتند .پژوهشگران در
این مساله مدت زمان عمل جراحی و اضافه شدن بیمار جدید به لیست اعمال جراحی را
تصادفی در نظر گرفتند .محققین به منظور حل این مساله از مدل بهینهسازی رباست 5استفاده
نمودند و برای برنامه ریزی مجدد اعمال جراحی ،رویکردی چرخشی در افق زمانی مورد نظر
ارائه دادند.
گادیو و کانفورتی )5616( 4یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح چند هدفه با هدف
برنامهریزی و مدیریت کارای اتاقهای عمل جراحی ارائه دادند .با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چند هدفه جدید ،مدل طراحی شده میتواند  )1زمان اتاق عمل را به تخصصهای جراحی
تخصیص دهد )5 .زمان اتاق عمل را به هر یک از تیمهای جراحی تخصیص دهد.
 )5جراحیهای پذیرش شده را برنامهریزی کند  )4زمان انجام جراحیها را برنامهریزی کند.
نتایج مرزهای ناشی از پارتو ،مجموعهای از راه حلهای بهینه را ارائه میکند که میتوانند به

1. Granja, Almada-Lobo, Janela, Seabra & Mendes
2. Addis, Carello, Grosso & Ta`nfani
2. Guido, Conforti
3. Robust
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مدیران بیمارستانها برای مدیریت منابع و برنامهریزی جراحان و جراحیها به طور موثر کمک
کند.
سیر ،دوندر ،بیکر استیج و پاسپسی )5612( 1پرسشنامهای برای درک میزان بار کاری در
واحد پرستاری بیماران سرپایی طراحی کردند و به واسطه آن توانستند به چند مدل بهینهسازی
(تحلیلی توصیفی) دست یابند .مدلهای ارائه شده از شاخصهای تندرستی بیمار که از
سیستمهای تجاری طبقهبندی بیمار و همچنین میزان بارکاری پرستار که بر اساس نظرسنجی به
دست آمده است استفاده میکنند .این مدلها بیماران را به طور متوازن به پرستاران بر اساس
رتبه به دست آمده از سیستم طبقهبندی بیماران تخصیص میدهند .نتایج عددی نشان میدهد
که مدلهای پیشنهادی به یک تخصیص متوازن دست یافتند و حجم کار ادراکی مبتنی بر
نظرسنجی نسبت به تخصیصی که تنها بر اساس رتبههای به دست آمده از سیستمهای طبقه-
بندی بیماران میباشد کمتر است.
الرتو-نونز و همکاران )5616(5به منظور حل مسئله زمانبندی جراحی ،مدل برنامهریزی
خطی عدد صحیحی ارائه دادند که میتواند جوابهای بهینه را برای مسائلی با سایزهای
کوچک پیدا کند .پژوهشگران در این مطالعه به طور همزمان اتاقهای عمل ،ریکاوری ،منابع
مورد نیاز جراحی و احتمال ورود جراحیهای اورژانسی را در نظر گرفتند .آنان مدل ارائه
شده را به برنامهریزی محدودیتها تبدیل کردند و یک الگوریتم فراابتکاری براساس
الگوریتم ژنتیک و یک الگوریتم هیورستیک سازنده 5برای حل مسائل بزرگ ارائه دادند.
مرور تحقیقات پیشین نشان میدهد که هیچ یک از مدلها ،شرایط در نظر گرفته شده در
تحقیق حاضر را بهطور یکجا در نظر نگرفتهاند .بهعبارت دیگر در هر یک از مقاالت تنها
بعضی از محدودیت ها یا اهداف این تحقیق با توجه به شرایط بیمارستانی که زمانبندی برای
آن انجام شده است وجود دارد یا برخی دیگر از محدودیتها با توجه به شرایط مورد مطالعه
در تحقیقات دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند .لذا مدل حاضر با محدودیتها و توابع هدف
1. Sir, Dundar, M. Barker Steege, Pasupathy
2. Latorre-Núñez et al.
3. Constructive Heuristic
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ذکر شده در بخش  5-1و  5-5برای اولین بار است که در حالت قطعی و نیز برای اولین بار
در حالت تصادفی ارائه میگردد.

مدل ریاضی مساله:
فرض کنید در مساله مورد بررسی در هر شیفتکاری  mنشان دهنده تعداد اتاقهای عمل
جراحی و  nنشان دهنده تعداد بیمارانی باشد که میبایست روی هر کدام از آنها یک عمل
جراحی صورت بگیرد .در هر شیفتکاری چندین پزشک حضور دارند بهطوریکه هر کدام
از آنها چندین عمل جراحی در شیفتکاری مورد نظر انجام میدهند .ترتیب عملهای هر
پزشک توسط خود پزشک تعیین میشود .همچنین اتاقهای عمل بعد از هر عمل میبایست
پاکسازی شوند که این پاکسازی به عفونی بودن یا نبودن بیمار وابسته است .هدف از این
مدلسازی ،انجام بهترین تخصیص بیماران به اتاقهای عمل است ،بهطوری که هزینه عدم-
تخصیص بیماران به اتاقهای عمل جراحی خاص هر نوع بیماری و هزینه زمان بیکاری
پزشکان حداقل شود.

پارامترهای مسئله:
مجموعه بیماران ( )I:1,…,n
مجموعه اتاقهای عمل ()K: 1,…,m
مجموعه پزشکان ()D:1,…,d
نوع عمل بیمار  iام
اگر اتاق عمل جراحی  kام مخصوص نوع عمل  qام باشد برابر  ،1در غیر این صورت
برابر صفر است.
مجموعه بیماران پزشک  dام
مجموعه بیمارانی که بعد از عمل جراحی نیاز به تخت  ICUدارند.
طول مدت زمان الزم برای عمل جراحی بیمار  iام
زمان پاکسازی اتاق عمل جراحی که به عفونی بودن یا نبودن بیمار  iام وابسته است.
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کل زمان موجود برای هر اتاق عمل (شامل زمان موجود در شیفت بعالوه زمان اضافه
کاری)
𝛿

هزینه عدمتخصیص بیماران به اتاقهای عمل جراحی خاص هر نوع بیماری

𝜉

هزینه مدت زمان بیکاری پزشک

متغیرهای مسئله:
زمان شروع عمل بیمار  iام
متغیر

است اگر بیمار  iام به اتاق  kام تخصیص یابد و در غیر اینصورت
است.

متغیر

است اگر بیمار  iام بالفاصله قبل از بیمار  jام در اتاق عمل  kام عمل

شود و در غیر اینصورت

است.

 5-1مدل قطعی
فرض کنید تمام پارامترهای مدل ،قطعی باشند و هیچ پارامتر تصادفی در مدل وجود نداشته
باشد .در این حالت مدل مساله بهصورت زیر نوشته میشود:
()1

) () Min Z

(
∑

()5

∑ ∑
∑

𝛿:
𝜉
∑

()5
()4

∑

()2

∑
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∑

()6

∑ ∑

()8
()9
()8
∑

()16

∑

()11
()15

قسمت اول تابع هدف بیانگر به حداقل رساندن هزینه تخصیص عمل به اتاقهای عمل
غیرتخصصی آن نوع خاص عمل میباشد ،و قسمت دوم تابع هدف هزینه زمان بیکاری هر
پزشک را به حداقل میرساند.
محدودیت دوم ،تخصیص بیمار به اتاقهای عمل را نشان میدهد به طوریکه هر بیمار فقط
به یک اتاق عمل تخصیص یابد.
محدودیت سوم ،ترتیب عملهای یک اتاق عمل را تعریف میکند ،بهطوریکه به ازای هر
دو عمل مربوط به یک اتاق ،یکی میبایست قبل از دیگری صورت گیرد .در واقع اگر هر دو
بیمار  iو  jبه یک اتاق عمل جراحی بروند ،تقسیم جمع مقادیر
خواهد شد که در این حالت یا
مقادیر

و یا

و یا

و

بر دو برابر با یک

برابر یک میباشند .در صورتی که تنها یکی از

برابر با یک و یا هر دو برابر با صفر باشند ،آن دو بیمار پشت سر هم وارد

یک اتاق نشدهاند (همچنین این قید ارتباط بین متغیرهای

و

را بر قرار میسازد).

محدودیتهای چهارم ،پنجم و ششم مجموعا نشان دهنده این است که جراحیها پشت سر
هم و بصورت متوالی انجام میشوند و همچنین باعث میشود که دور در مسائل مورد بررسی
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بهوجود نیاید .در محدودیت چهارم با فرض ثابت بودن اتاقهای عمل جراحی و ثابت بودن
ورود بیمار به اتاق عمل مواردی ممکن است پیش بیاید که با محدودیت سوم در تناقض باشد.
بههمین جهت محدودیت پنجم بهمنظور رفع تناقضهایی که ممکن است بین محدودیت سوم
و چهارم پیش بیاید ،طراحی شده است .بهعنوان مثال ،فرض کنید سه بیمار  5و  1 ،5به یک
اتاق عمل وارد شوند؛ اگر مطابق با محدودیت چهارم تمام حالتهای ممکن برای ورود
بیماران به یک اتاق عمل را در نظر بگیریم ،خواهیم داشت:

اگر فرض کنیم
از معادله دوم

برابر با یک باشد بنا بر محدودیت سوم

برابر با صفر خواهد شد و

میتواند برابر با یک شود و همینطور از معادله سوم

بهطور مجزا میتوانند مقدار یک بگیرند .در صورتی که اگر در این معادله

و

هر کدام
برابر با یک

شود محدودیت سوم مدل نقض خواهد شد؛ برای اجتناب از این مورد محدودیت پنجم
طراحی شده است ،که در این مثال خواهیم داشت:

با اعمال این محدودیت اگر

برابر با یک شود،

دیگر نمیتواند مقدار یک داشته

با شد .در واقع با اعمال این محدودیت تناقض به وجود آمده بین محدودیت سوم و چهارم از
بین میرود.
و

این بار فرض کنید که
،
هیچ تناقضی با محدویتهای سوم و پنجم ندارد .اما تنها اشکالی که در این حالت به وجود
از محدودیت چهارم برابر با یک باشد .این مورد

می آید این است که اگر بیمار دو بالفاصله بعد از بیمار یک و بیمار سوم بالفاصله بعد از بیمار
دوم به اتاق عمل مورد نظر (اتاق  )1برود و =1

باشد یک دور در مساله به وجود میآید،

برای اجتناب از این موضوع محدودیت ششم طراحی شده است .در محدودیت ششم ترکیب-
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های دو تایی از ورود بیماران به یک اتاق عمل انتخاب میشود ،برای جلوگیری از به وجود
آمدن دور تعداد این ترکیبها باید از تعداد بیمارانی که به اتاق مورد نظر (در این مثال اتاق )1
رفتهاند به اندازه یک کمتر باشد.
محدودیت هفتم ،عدم تداخل زمانی بین دو عمل متوالی در یک اتاق عمل را نشان میدهد .به
عبارتی اگر عمل بیمار  iام قبل از عمل بیمار  jام باشد ،زمان شروع عمل بیمار  jام باید از
حاصل جمع زمان شروع عمل بیمار  iام ،مدت زمان عمل بیمار  iام و زمان پاکسازی اتاق
عمل بیشتر مساوی باشد.
محدودیت هشتم ،نشان دهنده این است که ،عملهای مربوط به یک پزشک نه تنها با هم
تداخل نداشته باشند بلکه با توجه به لیست عمل تعیین شده توسط پزشک بصورت متوالی
انجام گیرند.
محدودیت نهم ،اطمینان میدهد که زمان اتمام کار هر عمل باید (شامل زمان شروع عمل +
طول زمان عمل  +طول زمان پاکسازی) کمتر مساوی کل زمان در دسترس باشد.
محدودیت دهم ،نشان دهنده این است که ،تعداد عملهایی که بیماران آن نیاز به استفاده از
 ICUدارند باید کمتر مساوی تعداد تختهای موجود در  ICUباشد و از ظرفیت موجود در
 ICUتجاوز نکند.
مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای
از آن جا که طول مدت زمان عمل جراحی یک پارامتر تصادفی است و بسته به مهارت
پزشک ،شرایط بیمار و اتفاقات حین عمل میتواند متفاوت باشد بنابراین در واقعیت با یک
برنامهریزی تصادفی سر و کار داریم .از آنجا که تخصیص بیمار به اتاق عمل غیر تصادفی
است و در ابتدای صبح توسط سرپرستار تخصیص صورت میگیرد و تنها متغیر

یعنی زمان

شروع عمل  iام یک متغیر تصادفی است؛ بنابراین با یک مساله برنامهریزی تصادفی دو
مرحلهای سر و کار داریم .برای مدلسازی مساله در این حالت فرض میکنیم ،مجموعه S
شامل سناریوهای مختلف برای مدت زمان عمل هر جراحی با توجه به مشاهداتی که از قبل
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موجود است باشد و
صورت

نشان دهنده یک سناریو باشد .در این صورت پارامتر

را به

برابر با طول مدت زمان الزم برای عمل جراحی بیمار  iام در سناریو  sام تعریف
احتمال مربوط به رخداد سناریو  sام باشد .در اینصورت

میکنیم .همچنین فرض کنیم

متغیرهای تصمیم مرحله اول و دوم به شرح زیر میباشند.
متغیرهای مرحله اول (متغیرهای قطعی) شامل

و

میباشندکه تعریف آنها مشابه

مدل قطعی است.
متغیر تصمیم مرحله دوم (متغیرهای تصادفی) عبارت است از

 ،زمان شروع عمل بیمار  iام

در سناریو  sام.
در این صورت مدل تصادفی مساله به صورت زیر در میآید:
()15

𝜉

∑

)

(

∑ ∑

𝛿

Z( ) :
∑

Min
∑
∑

()14
()12
()16

∑

()18

∑

()19
()18
()56
()51

∑

∑ ∑
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∑

()55
()54
همانطور که در این مدل دیده میشود ،با توجهه بهه تصهادفی بهودن متغیهر

و پهارامتر  ،در

مدل تصادفی دو مرحلهای سناریوهای مختلفی برای مدت زمان اعمال جراحی در نظهر گرفتهه
شده است .به همین جهت تنها قسمت دوم تابع هدف مدل تصادفی که شامل مقهادیر تصهادفی
است و به دنبال حداقل شدن احتمال زمان بیکاری پزشک در سهناریوهای مختلهف مهیباشهد،
نسبت به تابع هدف مدل قطعی تغییر کرده است .همچنین با توجه به متغیهر و پهارامتر تصهادفی
مساله تنها محهدودیتههای متنهاظر آنهها یعنهی محهدودیتههای  51 ،56 ،18و  54نسهبت بهه
محدودیتهای مدل قطعی تغییر کردهاند.

یافتهها
یافته های این پژوهش با اجرای مدل در بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد بهدست
آمده است .این بخش دارای دوازده اتاق عمل جراحی میباشد که در آن عملهای جراحی
عمومی ،پالستیک ،زنان و زایمان ،اورولوژی ،اعصاب و ارتوپدی انجام میشود .نحوه فراهم
کردن آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق مراجعه به بیمارستان و جمعآوری دادهها و مصاحبه
با پرسنل برنامهریز بخش جراحی بوده است.
تابع هدف طرح شده براساس نظرات تیم تصمیم با هدف حداکثر کردن ترجیحات مدیریت
بیمارستان و ذینفعان بخش جراحی بوده است .در واقع هدف مساله حداقل کردن تخصیص
بیماران به اتاق های غیرتخصصی هر نوع عمل و کاهش زمان بیکاری هر پزشک میباشد .با
توجه به اینکه ضرایب توابع هدف مطرح شده یکسان نیستند بهمنظور جمع توابع هدف الزم
است که آنها را با هم ،هم واحد کرد .به همین منظور ابتدا توابع هدف با استفاده از روش

∑
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تابع مطلوبیت نرماالیز شده و سپس به وسیله ضرایب هزینه در نظر گرفته شده به هزینه تبدیل
شدند .از آنجا که این هزینهها ،هزینههای ریالی نیستند و در واقعیت پولی پرداخت نمیشود؛
هزینه هر یک از توابع هدف از طریق میانگینگیری نظرات خبرگان بهدست آمده است.
جدول  1هزینه هر یک از توابع را نشان میدهد .ستون اول نشان دهنده هزینه تخصیص
بیماران به اتاقهای عمل جراحی غیرتخصصی هر نوع بیماری (𝛿) و ستون دوم نشان دهنده
هزینه مدت زمان بیکاری پزشکان (𝜉) میباشد.
جدول .1هزینه مربوط به هر یک از توابع
هزینه مدت زمان بیکاری
پزشکان (𝜉)
3

هزینه تخصیص بیماران به اتاق-
های عمل جراحی غیرتخصص
هر نوع بیماری (𝛿)
5.2

نتایج حل مدل قطعی
در این تحقیق برای مقایسه برنامهریزی زمانبندی و تخصیص اعمال جراحی مدل ارائه شده با
برنامهریزی سرپرستار بخش جراحی بیمارستان و همچنین به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه
شده به بررسی  524عمل جراحی مختلف در ده شیفت کاری در ده روز کاری مختلف
پرداخته شد .تمام مثالهای ارائه شده توسط نرمافزار  CPLEXدر محیط نرمافزاری
 Microsoft Visual Studioکد شد و جواب بهینه آنها بهدست آمد.
از آنجا که در واقعیت عمل جراحی قرار گرفته در وقت اضافهکاری میتواند کنسل شود،
در اینجا از عبارت عمل کنسل شده برای متحدالشکل شدن شمارش عملهای کنسل شده یا
انجام شده در وقت اضافه استفاده میکنیم .شکل یک نشان دهنده تعداد اعمال جراحی کنسل
شده در هر شیفتکاری است که توسط سرپرستار بخش جراحی برنامهریزی شده است و
شکل دو تعداد اعمال کنسل شده در هر شیفتکاری را بر اساس برنامهریزی انجام شده توسط
مدل ارائه شده نشان میدهد.
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تعداد اعمال جراحی کنسل شده

8

0
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شیفت کاری

شکل  .1تعداد اعمال جراحی کنسل شده در هر شیفت کاری مطابق با برنامه ریزی سرپرستار

2.5

1.5
1
0.5

تعداد اعمال جراحی کنسل شده

2

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شیفت کاری

شکل  .5تعداد اعمال جراحی کنسل شده در هر شیفت کاری مطابق با برنامه ریزی مدل

همانطور که از نمودارها مشخص است با استفاده ازبرنامهریزی مدل ارائه شده تعداد اعمال
جراحی کنسل شده از  28بیمار به  6بیمار کاهش یافت .بهمنظور بررسی بیشتر کارایی مدل
ارائه شده ،جواب حاصل از مدل با جواب برنامهریزی دستی در ده شیفتکاری مختلف به
شرح جدول زیر مقایسه میگردد.
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جدول  .5جوابهای حاصل از مدل و برنامه ریزی دستی
تعداد اعمال

تابع هدف حاصل

تابع هدف در

جراحی

از مدل

حالت دستی

1

11

9.531

9.2050

22.55%

5

55

9.5010

1.5121

10.25%

3

55

9.502

9.2121

10.11%

1

53

9.2513

9.0901

55.3%

2

51

9.231

9.0230

51.11%

5

55

9.2915

1.5221

0

51

9.2151

9.2211

31.23%

2

55

9.291

9.052

31.2%

1

51

9.5122

1.1515

15.20%

19

52

9.091

9.1251

55.0%

شماره مساله

میزان بهبود

59.01%

در آخر ،کمترین ،میانگین و بیشترین میزان بهبود در برنامهریزی مدل ارائه شده نسبت به
برنامهریزی دستی سرپرستار بخش جراحی به ترتیب عبارتند از 592582% ،18248% :و
.66284%
در ادامه نمونهای از خروجی برنامهریزی مدل ارائه شده با برنامهریزی دستی سرپرستار بخش
جراحی با وجود  16پزشک و  55بیمار در یک شیفتکاری مقایسه میشود .جدول 5
برنامه ریزی دستی اعمال جراحی تهیه شده توسط مسئول مربوطه در یک شیفتکاری را نشان
می دهد .به دلیل حفظ محرمانگی اعداد و حروف جایگزین اسامی بیماران و پزشکان شده
است.
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جدول  .5برنامه یک شیفتکاری در بخش جراحی بیمارستان قائم (عج)
نوع بیماری

ارتوپدی

اورولوژی

مغز و اعصاب

پالستیک

عمومی

زنان

شماره بیماران

نام پزشک

شماره اتاق عمل

1

الف

1

5

الف

1

3

الف

1

1

الف

1

2

ب

5

5

ب

5

0

ب

5

2

پ

3

1

ت

2

19

ت

2

11

ت

2

15

ج

5

13

ج

5

11

ج

5

12

چ

1

15

چ

1

10

ح

0

12

ح

0

11

خ

1

59

د

1

51

ذ

2

55

ذ

2

جدول  5برنامهریزی حاصل از مدل ارائه شده را نشان میدهد.
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جدول .4تخصیص بیماران به اتاقهای عمل جراحی و زمانبندی آنها
نوع بیماری

ارتوپدی

اورولوژی

مغز و اعصاب

پالستیک

عمومی

زنان

شماره بیماران

نام پزشک

شماره اتاق
عمل

زمان شروع
عمل جراحی
(دقیقه)

1

الف

19

9

5

الف

1

129

3

الف

19

529

1

الف

1

199

2

ب

5

9

5

ب

5

129

0

ب

5

552

2

پ

5

359

1

ت

3

59

19

ت

0

119

11

ت

3

359

15

ج

1

9

13

ج

2

159

11

ج

1

599

12

چ

2

539

15

چ

1

119

10

ح

0

9

12

ح

5

159

11

خ

2

9

59

د

2

29

51

ذ

2

129

55

ذ

1

399
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جواب حاصل از برنامهریزی دستی در این مورد برابر با  125824و جواب بهینه حاصل از مدل
قطعی برابر با  622646میباشد و کارایی برنامهریزی بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) به
میزان  61264%افزایش یافته است.

نتایج حل مدل تصادفی
بهمنظور بررسی کارایی مدل تصادفی دو مرحلهای طراحی شده ،برای هر یک از انواع عملهای
جراحی ده سناریو مختلف از مدت زمان اعمال جراحی در نظر گرفته شد و در نهایت مدل
تصادفی حل گردید .الزم به ذکر است که سناریوهای در نظر گرفته شده با توجه به اطالعات
اخذ شده از بخش جراحی مورد مطالعه میباشد .جدول  2نشان دهنده سناریوها و اعمال
جراحی مورد بررسی میباشد.
جدول  .2مدت زمان اعمال جراحی مختلف در سناریوهای متفاوت
عمل

عمل

عمل

عمل

عمل

عمل

جراحی

جراحی

جراحی مغز

جراحی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

و اعصاب

پالستیک

عمومی

زنان

سناریو 1

59

12

159

19

59

39

سناریو 5

19

39

129

199

159

59

سناریو 3

129

59

519

159

129

159

سناریو 1

159

19

129

59

139

19

سناریو 2

119

159

119

119

19

19

سناریو 5

129

29

119

119

159

119

سناریو 0

199

119

119

19

119

139

سناریو 2

09

199

139

129

199

29

سناریو 1

139

12

159

09

129

199

سناریو 19

119

119

599

139

599

119

شماره
سناریو
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در این روش برای سادگی ،احتمال وقوع هر سناریو بنا بر تعداد سناریوهای در نظر گرفته
شده 1/16 ،منظور شد و در آخر جواب حاصل از حل مدل تصادفی برابر با 62151414
حاصل گردید.
جواب بهدست آمده از مدل تصادفی دو مرحلهای در مقایسه با جواب حاصل از مدل قطعی و
برنامهریزی سرپرستار ،کارایی بخش جراحی را به میزان  48268%و  92261%افزایش داده
است.

نتیجهگیری
در این پژوهش دو مدل برنامهریزی خطی و برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای بهمنظور
برنامه ریزی اعمال جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد ارائه شد .مدل برنامهریزی خطی در
حالت قطعی بودن شرایط مسئله و مدل تصادفی با تصادفی در نظر گرفتن مدت زمان اعمال
جراحی طراحی گردید .در مدلهای مورد بررسی بهطور همزمان به زمانبندی عمل جراحی
بیماران و تخصیص آنها به اتاقهای عمل در یک شیفتکاری پرداخته شد .در این مطالعه،
عمل های جراحی بر اساس لیست مورد نظر پزشک به طور متوالی انجام میشوند و تخصیص
هر یک از عملهای جراحی با در نظر گرفتن حداقل شدن زمانهای بیکاری پزشک مربوطه و
حداکثر شدن انجام عملها در اتاقهای تخصصی هر نوع عمل جراحی صورت گرفته است .با
استفاده از مدل پیشنهادی ،پزشک و پرسنل بخش جراحی بیشترین استفاده را از زمان در
دسترس داشتند و بیماران با کمترین زمان انتظار آماده انجام عمل جراحی شدند .مدلهای
ارائه شده در نرمافزار  ILOG CPLEX 12.6.1در محیط نرم افزاری Microsoft
 Visual Studioاجرا و حل گردید .نتایج حاکی از این است که مدل قطعی به طور متوسط
کارایی اتاق عمل را به میزان  592582%و مدل تصادفی  92261%افزایش داده است.
در واقعیت اکثر مسائل دنیای واقعی شامل برخی از پارامترهای نامعلوم و تصادفی میباشند و
نمیتوان تنها با قطعی در نظر گرفتن شرایط مسائل به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها پرداخت.
در واقع قطعی در نظر گرفتن شرایط باعث میشود که بسیاری از تجزیه و تحلیلهای انجام
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شده از واقعیت دور شود و نتوان با اتکاءبه آنها برای آینده برنامهریزیهای الزم را انجام داد.
بههمین جهت است که در دهه اخیر استفاده از مدلهای تصادفی در تحقیقات علمی بیشتر
دیده میشود؛ چرا که به واسطه آنها میتوان شرایط احتمالی دنیای واقعی را بهطور مناسبتری
تجزیه و تحلیل نمود و تغییرات آینده محیطهای مورد مطالعه را به طور اثر بخشتری بررسی
کرد .به همین جهت در مقاله حاضر عالوه بر در نظر گرفتن مدل قطعی به ارائه مدل تصادفی
دو مرحله ای پرداخته شد تا بتوان شرایط مختلف را در بیمارستان مورد مطالعه بررسی و تجزیه
و تحلیل نمود.
در مساله مورد بررسی ترتیب اعمال جراحی توسط پزشک معالج مشخص میشود ،پیشنهاد
می شود که در مطالعات بعدی فرض ثابت بودن ترتیب اعمال جراحی برداشته شود و خروجی
مدل ،ترتیب انجام اعمال جراحی را مشخص کند و در نهایت میزان تغییر در کارائی بخش
جراحی محاسبه شود .از آنجا که مسئله مورد بررسی در این تحقیق در سایزی است که
جواب بهینه آن بهدست آمد ،پیشنهاد میشود که از روشهای متاهیوریستیک 1برای حل
مسائلی با سایز بزرگ گردد.

1.Metaheuristic
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