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یتبندیعللوقفةجراحیالپاراسکوپیبرپایةشناساییروابطعلّی
اولو 
سیدحسامالدینذگردی 4

توکتمخطیبی،1محمدمهدیسپهری،*2پژمانشادپور،3
 .1دکتری مهندسی صنایع بخش مهندسی صنایع دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار مهندسی صنایع بخش مهندسی صنایع دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .3دانشیار و دک تری پزشکی (فوق تخصصی اورولوژی) مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
 .4دانشیار مهندسی صنایع بخش مهندسی صنایع دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت 92/7/14ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده 93/3/17ـ تاریخ تصویب )93/4/22

چکیده 
جراحی الپاراسکوپی یا کمتهاجمی نوعی عمل جراحی است که در آن شکافهایی کوچک و اندک بر بدن بیمار ایجاد میشود .این نـو جراحـی
نسبت به جراحیهای باز ،در موارد مشابه ،عوارض کمتری دارد .کوتاهشدن زمان جراحی الپاراسکوپی میتواند منـافع بسـیاری داشـته باشـد از
جمله کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری منابع ،و افزایش کارایی پرسنل .یکی از روشهای کوتاهکردن زمان جراحی الپاراسکوپی شناسـایی علـل
بروز وقفه و جلوگیری از وقو آن یا کاهش احتمال وقو آن است .از این رو ،هدف این مطالعه شناسایی و رتبهبندی علل بروز وقفـه در جراحـی
الپاراسکوپی بر اساس شناسایی روابط علّی میان این علتها بود .جامعة پژوهش متشکل از بیست و پنج عمـل جراحـی الپاراسـکوپی اورولـوژی
انجامشده در بیمارستان شهید هاشمینژاد تهران در خردادماه  1392بود .نتایج نشان داد مهمترین علل بروز وقفـه در جراحـی الپاراسـکوپی بـه
ترتیب شامل کمبود یا چندوظیفهایبودن پرسنل ،غبارآلودشدن لنز ،دردسترسنبودن ابزارآالت ،آغشـتهشـدن لنـز بـه خـون یـا سـایر مـواد ،و
بیتجربگی پرسنل است .از سوی دیگر نتایج تحلیل حساسیت وزنهای شاخصها نشان داد در بیش از  80درصد سناریوهای بررسـیشـده پـنج
علت مزبور به منزلة پنج علت برتر ایجاد وقفه در جراحی الپاراسکوپی شناخته شدهاند .با بهکارگیری نتایج این پژوهش میتـوان بهـرهوری اتـاق
عمل را در اینگونه عملهای جراحی افزایش داد.

کلیدواژگان:تصمیمگیری چندشاخصه ،جراحی الپاراسکوپی ،روابط علّی ،وقفة زمانی.

مقدمه 
امروزه شعار عالم جراحی ،انجـامدادن عمـلهـای بـزرا از
طریق شکافهای کوچک است .در ایـن زمینـه عمـلهـای
الپاراسکوپی روزبهروز جایگاه بیشتری پیـدا مـیکننـد ].[1
درصــد بــاالیی از عمــلهــای جراحــی در جهــان امــروز بــا
الپاراسکوپی امکانپذیر است ] .[1در الپاراسکوپی ،به دلیل
شکافهای کوچک و بازنشدن جدار شکم ،درد کمتـر ،دورة
بستری کوتاهتر ،زمان و دورة بهبودی سـریعتـر ،و احتمـال
عفونت زخـم و خـونریزی از محـل شـکاف جراحـی کمتـر
است زیبایی ظاهر پوست نیز حفظ میشود ].[2
با توجه به ویژگیهای الپاراسکوپی ،کـه آن را روشـی بـا
حداقل تهاجم نامیدهاند ،و بنا بر سایر مزایای آن ،اسـتفاده از
الپاراسکوپی برای تشخیص یا درمان بسـیاری از بیمـاریهـا
توصیه میشود ] .[1از این رو ،راهکارهای کوتاهکـردن زمـان
* نویسنده مسئول

تلفکس02182883379 :

الپاراسکوپی میتواند منافع بسیاری داشـته باشـد از جملـه
کاهش هزینهها .یکی از روشهای کوتاهکردن زمان جراحـی
الپاراسکوپی کاهش زمانهای تلفشده در ایـن عمـل اسـت.
برای این منظور الزم است ابتدا عوامل منجر به بروز وقفـه و
اتــالف زمــان در جراحـی الپاراســکوپی شناســایی شــود .بــا
شناسایی عوامل مؤثر در بـروز وقفـه ،مـیتـوان راهکارهـایی
برای جلوگیری یا کاهش آن ،تا حد امکـان ،یافـت و زمـان و
منابع را ،حـین الپاراسـکوپی ،کـاهش داد .بـه ایـن ترتیـب،
مزایایی نظیر کـاهش زمـان جراحـی الپاراسـکوپی ،افـزایش
بهرهوری از امکانات و منابع اتـاق عمـل و انجـامدادن تعـداد
بیشتری عمل الپاراسکوپی در طول روز ،خـدمترسـانی بـه
تعداد بیشـتری از بیمـاران ،کـاهش عوار ـی کـه بـه طـور
مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر مدت زمان جراحی قـرار
Email : mehdi.sepehri@modares.ac.ir
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دارند مانند میزان مصرف داروی بیهوشی و عوارض ناشـی از
آن ،افزایش ر ایت بیماران ،کاهش خستگی پزشکان و سایر
افــراد مــرتبط و افــزایش بــازدهی و کــارایی آنهــا ،کــاهش
هزینههایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مدت زمـان
جراحی در ارتباطاند ،و مواردی از این دست حاصل میشود.
مطالعات متعددی برای شناسایی علل لغـو یـا تـأخیر در
اتاق عمل بیمارستان ]3ــ [6یـا جراحـیهـای الپاراسـکوپی
صورت گرفته است ] .[7اما وقفههای زمانی با تأخیرها تفاوت
دارند از این حیث که یک وقفه میتواند باعث بروز تأخیر در
فرایند جراحی شود ،اما هر تأخیر لزوماً به معنـی بـروز وقفـه
نیست .برخی تأخیرها منشأ خـارجی دارنـد و پـیش از آغـاز
عمل جراحی یا حتی ورود بیمار به اتاق عمل باعث تأخیر در
آغاز فرایند جراحی میشوند .از سوی دیگر تأخیر میتواند به
معنی کند انجامدادن یک فرایند نیز باشد.
در برخی تحقیقات اثر وقفـههـای زمـانی در بعضـی از
جراحیهـا بررسـی شـده اسـت ] .[10-8تحقیقـات نشـان
میدهد وقفههای زمانی در جراحیها میتواند ایمنـی اتـاق
عمل ] [11یا بیمار را تهدید کند ] .[12در برخی تحقیقات
اثر وقفههـای ناشـی از آمـادهنبـودن ابزارهـای جراحـی در
سنجش ایمنی بیمار بررسی میشود ] .[12در این تحقیق،
شاخصی به نام درجة وخامت برای هـر یـک از علـل بـروز
وقفه در نظر گرفته شد و میزان تأثیر آن علـت در کـاهش
ایمنی بیمار و ایمنی اتاق عمل از منظر خبرگـان سـنجیده
شد .خبرگان این تحقیق شامل چهار پزشک فوق تخصـص
اورولوژی بودند که تجربـة کـافی در زمینـة جـراحـیهـای
الپاراسکوپی و تعامل و همکاری با رزیدنتها ،سرپرستاران،
و پرستاران اتاق عمل داشتند.
با توجه به اهمیت و جایگاه خـا الپاراسـکوپی میـان
انوا تکنیکهای جراحی و اینکه جای خالی تحقیق بـرای
شناسایی و اولویتبندی علل بروز وقفههای زمـانی در ایـن
نو خا از عملهای جراحی بهشدت حس مـیشـود ،در
این تحقیق رویکردی برای رتبهبنـدی علـل بـروز وقفـه در
جراحی الپاراسکوپی بر اساس شناسایی روابط علّـی میـان
این علتها ارائـه مـیشـود .بـرای اسـتخرا روابـط علّـی،
سنجههای پشتیبان و اطمینان ویرایشیافته ارائه و استفاده
میشود .این سنجهها با درنظرگرفتن ساختار تـوالی زمـانی
میان علل بروز وقفه و زمان شرو و پایان هر رویـداد وقفـه
تعریف میشوند .سنجههـای پشـتیبان و اطمینـان ،کـه در
گذشته تعریف و استفاده شـدهانـد ] ،[13بـه زمـان آغـاز و
پایان رویدادها و فاصلة زمانی بین وقو رویدادهای مختلف
حساس نیسـتند .از ایـن رو ،در ایـن تحقیـق سـنجههـای
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پشتیبان و اطمینان به گونهای بازتعریف میشـوند کـه بـه
فاصلة زمانی بین رویـدادهای مختلـف حسـاس باشـند .بـا
استفاده از سنجههای پشتیبان و اطمینـان ویـرایشیافتـه،
روابط علّـی میـان علـتهـای بـروز وقفـه در ایـن تحقیـق
شناسایی میشود.
علتهایی که موجب وقو سایر علل بـروز وقفـهانـد یـا
خود معلول علتی دیگر نیستند بـرای رتبـهبنـدی در نظـر
گرفته میشوند و سایر علتها در رتبهبندی مشـارکت داده
نمیشوند .اولویتبندی علل بروز وقفه با رویکرد رتبهبنـدی
تاپسیس فازی انجام میشود .برای اولویتبندی علتهـا ،از
شاخصهایی نظیـر فراوانـی وقـو  ،طـول متوسـط ،درجـة
وخامت ،قابلیـت کـاهش فراوانـی وقـو  ،و قابلیـت کـاهش
متوسط طـول وقفـههـای ناشـی از ایـن علـتهـا اسـتفاده
میشود.

روشکار 
این پژوهش کاربردی و دارای روش تحقیق توصیفی اسـت.
از آنجا که هدف رتبهبندی علل بروز وقفه بـا درنظرگـرفتن
مجموعــهای از شــاخصهاســت ،الزم اســت از رویکردهــای
تصــمیمگیــری چندشاخصــه اســتفاده شــود .رویکردهــای
تصــمیمگیــری چندشاخصــه 1در حــل بس ـیاری از مســائل
کــاربردی و واقعــی اســتفاده مــیشــوند ] 14و  .[15ایــن
رویکردهــا گزینــههــای مختلــف را برحســب شــاخصهــای
گوناگون رتبهبندی میکننـد در حـالی کـه برخـی از ایـن
شاخصها با یکدیگر متعـارض و ناسـازگارند ] .[16از ایـن
رو ،معموالً به هر یک از شاخصها وزنی تخصیص مـییابـد
که اهمیت آن معیار را در رتبهبندی مشخص میسـازد .در
گذشته ،وزن تخصیصیافته به شاخصها به صـورت اعـداد
قطعی تعیین میشد .اما ،در شرایط واقعی تصمیمگیری بـا
عدم قطعیت همراه است ].[17
روشهای مختلفـی بـرای حـل مسـائل تصـمیمگیـری
چندشاخصه ارائه شده است که از میان آنها مـیتـوان بـه
3
روش بیشینهسازی انحراف ] ،[18تاپسیس ،[19] 2الکتـره
5
4
] ،[20ویکور ] ،[21و فرایند تحلیل سلسـلهمراتبـی ][22
اشاره کرد .میان روشهای مختلـف ارائـهشـده بـرای حـل
مسائل تصمیمگیری چندشاخصه ،روشهای فرایند تحلیـل
سلسلهمراتبی و تاپسیس از روش های پراستفادهترند ] 23و
 .[24مزیــت روش تاپســیس نســبت بــه فراینــد تحلیــل
سلسلهمراتبی این اسـت کـه در روش تاپسـیس ،بـرخالف
روش تحلیــل سلســلهمراتبــی ،بــه مقایســة زوجــی بــین
شاخصها و نیـز بـین گزینـههـا و تهیـة سـاختار درختـی
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سلسلهمراتبی برای خصلتها و نیز گزینـههـا نیـاز نیسـت
] .[23اما در روش تاپسیس الزم است خبرگـان ابتـدا وزن
هر شاخص را تعیـین کننـد .از آنجـا کـه نظـر افـراد را در
بسیاری موارد نمیتـوان بـه صـورت کمـی و دقیـق انـدازه
گرفت ،بهتر است با استفاده از عبارات زبـانی نظـر آنهـا را
جمعآوری کرد .در این تحقیق ،خبرگان وزن هر شاخص را
با عبارتهای زبانی تعیین کردند سپس گزینهها بـه روش
تاپسیس فازی رتبهبندی شد .دلیل اسـتفاده از مـدلهـای
فازی در این تحقیق این است که معموالً وزن هر معیـار را
نمیتوان با قطعیت تعیین کرد ].[17
شکل  1روششناسـی تحقیـق را نشـان مـیدهـد کـه
شامل جمعآوری داده ،شناسایی روابط علّی بین علتهـای
بــروز وقفــه ،تنظـیم اوزان شــاخصهــای تصــمیمگیــری ،و
رتبهبندی علتهای بروز وقفه با روش تاپسیس فازی است.

شکل  .1روششناسی تحقیق برای رتبهبندی علتهای بروز
وقفه در جراحی الپاراسکوپی

جمعآوریداده 

جمعیــت مطالعــه شــده شــامل عمــل هــای جراحــی
الپاراسکوپی انجام شده در ب یمارستان شهید هاشمی نژاد
بود .به منظور انتخاب نمونة مناسب ،که الگوهای مـورد
نظر را طی ماه های مختلف سال در بر داشـته باشـد ،بـا
مشورت با خبرگان ،دادگان جراحـی هـای الپاراسـکوپی
انجام شـده در خردادمـاه  1392جمـع آوری شـد .بـدین
منظور ،با حضور در بیست و پنج عمل الپاراسـکوپی در
این بازة زمانی در ب یمارستان شهید هاشمی نـژاد ،زمـان
آغاز و پایان هر عمل جراحی و زمـان آغـاز و پایـان هـر
وقفة زمانی ،همـراه علـل بـروز وقفـه ،ثبـت شـد .بـرای
اطمینان بیشتر ،علت بروز هر وقفـه در لحظـة وقـو از
پرسنل اتاق عمل پرس یده شد.
استخراجروابطعلتومعلولیبینعللبروزوقفه
ابتــدا ،بــا پرســش از خبرگــان و مشــاهدة جراحــیهــای
الپاراســکوپی ،فهرســتی از علــل بــروز وقفــه در جراحــی
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الپاراسکوپی تهیه شد که در جدول  1میآید.
جدول  .1فهرست علل بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی
کد

علت بروز وقفه

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

نقص فنی دستگاهها
دردسترسنبودن تجهیزات
چیدن سینی ابزار به طور نادرست
دردسترسنبودن ابزارآالت
غیراستریلشدن ابزارآالت
آغشتهشدن لنز به خون و سایر مواد
غبارآلودشدن لنز
غیراستریلشدن مواد
دردسترسنبودن مواد
بیتجربگی و نداشتن توانایی کافی پرسنل در انجامدادن وظایف
ازقلمافتادن مراحل الزم
سوء تعبیر از اطالعات مربوطه
عدم هماهنگی و ارتباط مناسب تیمی
خستگی و حواسپرتی پرسنل
عدم حضور جراح یا رزیدنت
خطای پرستار و کادر بیهوشی
کمبود یا چندوظیفهایبودن پرسنل
دردسترسنبودن پرسنل
عوامل محیطی

علل شناساییشدة وقفه را نمیتوان به طـور قطعـی در
دســتههــای تکنولــوژی و ابــزار ،فاکتورهــای ســازمانی و
فرایندی ،منابع انسانی ،و عوامـل محیطـی جـای داد .زیـرا
بسیاری از علل شناساییشده با یکدیگر روابط علّی دارنـد
به این معنی که وقو یکـی از آنهـا باعـث وقـو دیگـری
میشود .بنابراین ،طبقهبندی و تفکیـک علـل مختلـف بـه
صورت درختواره نمیتوانـد روابـط میـان علـل مختلـف را
نشــان دهــد .در برخــی مــوارد ،در یــک عمــل جراحــی
الپاراســکوپی بــرای یــک وقفــة مشــخص چنــدین علــت
شناســایی ش ـد م ـ الً ،وقف ـة ناش ـی از دردســترسنبــودن
ابزارآالت در برخی مـوارد بـه علـت آمـادهسـازی نادرسـت
سینی ابزارهای جراحی و این مو و به علت بـیتجربگـی
پرسنل یا حواسپرتی آنهـا بـوده اسـت .شناسـایی روابـط
علت و معلولی بین انوا علتهای شناساییشـده مـیتوانـد
به شناسایی علل مهم بسیار کمک کنـد .از ایـن رو ،روابـط
علّی بین علـل بـروز وقفـه شناسـایی و اسـتخرا شـد .در
مطالعــات پیشــین ،از دو ســنجة اطمینــان و پشــتیبان در
استخرا قواعد انجمنی استفاده شده است ].[25
ابتدا الزم است دادة علل بروز وقفه در هر عمل جراحی
به صورت یک توالی ثبت شود .دادههای این تحقیـق وقـو
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وقفه طی زمان جراحی الپاراسکوپی است .از ایـن رو ،یـک
دادة توالی زمانی را تشکیل میدهد .هر توالی زمانی  ،Sکـه
یک عمل جراحـی الپاراسـکوپی را در ایـن تحقیـق نشـان
میدهد ،به صورت < >R1,R2,…,Rmنمایش داده میشـود
که برای هر  Ri ،1 ≤ i ≤ mوقفـة iام ایـن جراحـی اسـت و
داریم > Ri = <Ci, tsi,teiکه  Ciعلت بـروز وقفـه و  tsiو tei
به ترتیب زمان آغاز و پایان آن وقفهاند .اگر بـرای دو RiS
و  RjSکه  i  jداشـته باشـیم  tsi = tsjو  tei = tejبـدین
معنی است که وقفهای در بازة زمـانی [ ]tsi, teiدر تـوالی S
روی داده که دو علت  Ciو  Cjداشته است .در توالی  Sاگـر
 i < jباشد ،آنگاه  tsi ≤ tsjاست.
در تحقیقــات اخیــر بــه اســتخرا قواعــد انجمنــی از
دادههـای تــوالی توجــه شــده اســت ] 26و  .[27در برخـی
تحقیقات برای دادههای توالیها سنجههـای دیگـری ارائـه
شده که فاصلة زمانی بین وقو رویدادها را در نظر میگیرد
] 28و .[29
قواعــد انجمن ـی قواعــدی بــه شــکل «اگــر  ...آنگــاه»
هستند .هر رابطه ی علّی را می توان به شـکل یـک قاعـدة
انجمنی نوشت که در آن مقدم قاعده علت وقـو تـالی آن
قاعده است .از این رو ،برای شناسایی نامزدهای روابط علّی،
قواعد انجمنی از میـان ایـن علـل بـروز وقفـه در جراحـی
الپاراســکوپی اســتخرا شــده و ســپس بــا نظرســنجی از
خبرگان ،اعتبارسنجی خواهند شد کـه کـدام قواعـد واقعـا
رابطه علّی را نشان می دهند .در تحقیقـات پیشـین ،بـرای
استخرا روابـط انجمنـی میـان علـتهـای بـروز وقفـه در
عملهای جراحی الپاراسکوپی ،از سنجههـای پشـتیبان 6و
اطمینان 7بهره میبردند که به ترتیـب طبـق روابـط  1و 2
محاسبه میشدند ]:[13
Support  A , B   P  A , B 

()1
()2





P A B
P B 

confidence  A , B  

همانطور که در رابطة  1آمده است ،پشتیبان برابـر بـا
احتمال وقو  Aو  Bدر یک عمل جراحی است و این خود
برابر است با کسری از عملهای جراحی که حاوی <>A,B
هستند .اطمینان درصد مواقعی از وقو رویداد  Bاست کـه
رویداد  Aهم اتفاق افتاده باشد.
در محاســبة اطمینــان در دادههــای تــوالی ،بــرخالف
پشتیبان ،ترتیب وقو  Aو  Bاهمیت دارد .از سـوی دیگـر،
در تحقیقات پیشین برای توالیهای زمـانی رویـدادها یـک
پنجرة زمانی  8در نظر گرفته شده کـه اگـر فاصـلة زمـان

وقو رویداد  Bو رویداد  Aبیش از این پنجرة زمانی باشـد،
نتیجــه مــیگیرنــد وقــو دو رویــداد  Aو  Bمســتقل از
یکدیگرند ] .[27این امر بدین معنی است که رویداد  Aدر
صورتی میتواند باعث ایجـاد رویـدادی ماننـد  Bشـود کـه
رویداد  Bحداک ر بـه انـدازة  واحـد زمـانی بعـد از وقـو
رویداد  Aواقع شده باشد ].[29
در این تحقیق ،در صورتی همآیی  Aو  Bدر یک عمـل
جراحی معنادار در نظر گرفته شد که فاصلة زمانی بـین دو
رویداد  Aو  Bدر آن عمل جراحی از یـک آسـتانة معـین
بیشتر نباشد .از این رو ،نحوة محاسـبة پشـتیبان در ایـن
تحقیق ویرایش شد و مقدار پشتیبان ویـرایشیافتـه طبـق
رابطة  3محاسبه شد:
()3
پشتیبان ویرایشیافته ( =)B،Aدرصد توالیهایی که در آنها
 Aو  Bحداک ر به فاصلة زمانی  از یکدیگر روی دادهاند.
مقدار اطمینان ویرایشیافته نیز بـه همـین ترتیـب بـا
درنظرگرفتن بیشینة فاصلة زمانی مجاز بین دو رویداد  Aو
 Bطبق رابطة  4محاسبه میشود:
()4
اطمینان ویرایشیافته = درصد مواقعی از وقو  Bکه پـیش
از آن علت  Aحداک ر به فاصلة  دقیقه روی داده باشد.
قواعد  ABکه مقدار پشـتیبان ویـرایشیافتـة آنهـا
بیش از یک آستانة معین ازپیشتعریفشده (در این مسئله:
 )0/07و مقدار اطمینان ویـرایشیافتـة آنهـا نیـز بـیش از
آستانة معین ازپیشتعیینشده (در این مسئله )0/30 :باشد
به م ابة رابطهای علّی استخرا میشوند .رابطة علّی AB
مبین آن است که وقو رویداد  Aمنجر به وقو رویـداد B
میشود .به عبارت دیگر B ،معلول  Aاست .روابط علّی بین
علل بروز وقفه در جدول  2میآید.
جدول  .2روابط علّی شناساییشده میان علل بروز وقفه در
جراحی الپاراسکوپی
معلول

علت

C3
C11
C12
C18
C7
C7

C10
C10
C10
C17
C6
C7

پشتیبان

اطمینان

ویرایشیافته

ویرایشیافته

0/08
0/10
0/10
0/09
0/12
0/14

0/61
0/33
0/37
0/52
0/41
0/46

اولویتبندی علل وقفة جراحی الپاراسکوپی بر پایة شناسایی روابط علّی
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از آنجا که در این تحقیق یک توالی از رویدادها بررسی
میشود ،ممکن است یک رویداد علت تکرار وقـو خـودش
نیز باشد .از این رو ،مقدار پشتیبان و اطمینان ویرایشیافته
برای توالیهای  AAنیز محاسبه مـیشـود .در محاسـبة
پشتیبان و اطمینان ویرایشیافته بـرای  ABاگـر  Aو B
دو رویداد متفاوت باشند ،زمان آغاز و پایان هـر دو رویـداد
میتواند برابر باشد .این حالت هنگامی اتفاق مـیافتـد کـه
یک وقفه چندین علت مختلف داشته باشد .اما اگـر  Aو B
دو رویداد یکسان باشند ،فقط مواردی از الگوهای <>A,B
بررسی میشوند که زمان آغاز و پایـان  Aبـا زمـان آغـاز و
پایان  Bمتفاوت باشد.
برای اعتبارسنجی روابط علّی استخرا شـده در جـدول
 2این نتایج در اختیار جراحان و سرپرستار اتاقهای عمـل
بیمارستان شهید هاشمینژاد قرار گرفـت .همـة ایـن افـراد
صحت روابط علّی شناساییشده را تأیید کردند .م الً ،تأیید
کردند در بسیاری موارد چیدن نادرست سینی ابزار معلـول
بیتجربگی پرسنل و نداشتن اطالعات کـافی اسـت .تأییـد
روابط علّی شناساییشده در این تحقیق از سـوی خبرگـان
نشان میدهد سنجههای پشتیبان و اطمینان ویرایشیافته
به طور موفقیتآمیزی میتوانند برای استخرا روابط علّـی
میان علل بروز وقفه در جراحی کمتهاجمی به کار روند.
همانطور که جدول  2نشان میدهد ،برخی علل بـروز
وقفــه مــیتواننــد باعــث تکــرار وقــو خــود شــوند .م ـ الً،
غبارآلودشدن لنز میتواند به طور تکرارشونده باعـث وقـو
غبارآلودشدن لنز شود.

درون پنجرة زمانی  قبل از وقفة  Riروی داده اسـت .در ایـن
حالت در صورتی که  ،Cjطبق رابطههای علّـی کشـفشـده در
جدول  ،2علت  Ciباشد ،وقفة  Riبه علت  Cjتخصیص مییابد.

هایشاخصها 


تنظیموزن
پس از شناسایی روابط علت و معلولی میان علل بروز وقفـه
در جراحی الپاراسکوپی ،نوبت به تنظـیم اوزان شـاخصهـا
برای هر علت بـروز وقفـه مـیرسـد .شـکل  2حالـتهـای
مختلف وقو وقفه را در عملهای جراحی نشان مـیدهـد.
فرض کنید  Ciدر شکل  2علت تعیینشده بـرای وقفـة Ri
باشد و علت وقفههای  Rjو  Rkبه ترتیـب  Cjو  Ckباشـد.
در شکل  2الف ،قبل از وقفة  ،Riهـی وقفـة دیگـری روی
نداده است .در شکل  2ب ،قبل از وقفة  Riیک وقفة دیگـر
 Rkروی داده است .اما فاصلة زمانی بین دو وقفـة  Rjو Rk
بیش از پنجرة زمانی بـه طـول  اسـت .بنـابراین ،نتیجـه
گرفته میشود کـه در شـکلهـای  2الـف و  2ب وقفـة Ri
ناشی از وقو وقفة  Rkنیست.
بنابراین ،علت وقفة  Riهمان  Ciدر نظر گرفته میشود .در
شکلهای  2و  2د فقـط یـک وقفـة  Rjقبـل از وقفـة  Riو

شکل  .2بررسی حالتهای مختلف بروز وقفه

در شکل  2ر ،وقفـههـای  Rjو  Rkپـیش از وقفـة  Riو
نزدیک به آن (داخل پنجرة زمانی  )روی دادهاند .در ایـن
حالت ،طبق نتایج جدول  ،2در صورتی کـه  Ciمعلـول هـر
دو علت  Cjو  Ckباشد ،وقفة  Riدر این عمـل معلـول علـت
وقو نزدیکترین وقفه ،یعنی  ،Rjدر نظر گرفتـه مـیشـود.
اگر  Ciمعلول  Cjو  Ckنباشـد ،علـت  Riهمـان  Ciدر نظـر
گرفته میشود .در صورتی که  Ciمعلول یکی از دو علت Cj
یا ( Ckفرض کنید  Ctکه } ) t{k,jباشـد ،علـت وقـو Ri
نیز همان علت  Ctدر نظر گرفته میشود.
در همة حالتهای شکل  ،2اگـر علـت  Ciطبـق نتـایج
جدول  2فقط معلول یک علت  Cjباشد ،وقفـههـای  Rjبـه
علت  Cjتخصیص مییابند.
طبــق آنچــه آمــد ،بــرای تنظ ـیم اوزان شــاخصهــا و
اولویتبندی علل بروز وقفه ،وقفههای ناشی از علتهای C3
و  C11و  C12به علت  C10تخصیص مـییابنـد و وقفـههـای
ناشی از علت  C18به علت  C17تخصیص مییابند .وقفههای
ناشی از علت  ،C7بنـا بـر تو ـیحات شـکل  ،2بـه یکـی از
علتهای  C6و  C7تخصیص مییابند.
نکتة دیگر این است که برای تخصیص و تنظیم مقـدار
شاخصهای هر گزینه در هر توالی به ترتیب نزولـی زمـان
شرو وقفهها هر وقفه باید بررسی و دادگان مربوط تنظـیم
شود .این بدین معنی است که برای هر عمل جراحی ابتـدا
وقفههایی پردازش میشوند که دیرتر آغاز شده باشند.
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در رویکردهــای مبتنــی بــر مــدیریت ریســک بــه
9
شاخصهای احتمال وقو  ،قابلیت کشف ،و درجة وخامـت
برای اولویتبندی علل ایجـاد شکسـت توجـه شـده اسـت
] .[30از این رو ،در این تحقیق برای هر یـک از علـتهـای
بروز وقفه شاخصهای طول متوسط ،فراوانی وقـو  ،درجـة
وخامت ،قابلیت کاهش فراوانی وقو  ،و قابلیت کاهش طول
متوسط وقفه در نظر گرفته شـد .در ایـن تحقیـق شـاخص
احتمال وقو به دو شاخص فراوانی وقو و طول متوسـط و
شاخص قابلیت کشف به دو شاخص قابلیت کاهش فراوانـی
وقو و قابلیت کاهش طول متوسط وقفه تجزیه شد.
برای علت  ،Aطول متوسطْ میانگین طـول وقفـههـای
ناشی از علـت  Aرا نشـان مـیدهـد .فراوانـی وقـو تعـداد
وقفههای ناشی از علت  Aرا نشان مـیدهـد .در تحقیقـات
پیشین ،درجة وخامت هر گزینه بـه طـور مسـتقل تعیـین
میشد ] .[30اما در این تحقیق نمیتـوان بـرای هـر علـت
بروز وقفه یک درجة وخامـت ثابـت و معـین تعیـین کـرد.
درجة وخامت یک وقفه به نو فرایندی که وقفـه در حـین
آن روی میدهد بستگی دارد .م الً ،باالترین درجة وخامـت
مربوط به وقفههایی اسـت کـه در زمـان واردکـردن اولـین
تروکار در بدن بیمار روی میدهند و هر چه طول این وقفه
باالتر باشد درجة وخامت باالتر خواهد بود .بنابراین ،سـط
وخامت یک وقفه در این تحقیق تابعی از طول وقفـه ( )Lو
میزان بحرانیبودن ( )cنو فرایندی است کـه وقفـه در آن
روی داده است و طبق رابطة  5تعیین میشود:
Severity c , L   c.f  L 

()5

در رابطة  c ،5درجة بحرانیبودن یـک فراینـد اسـت و
خبره آن را تعیین میکند .هر چه برای یک فرایند  cباالتر
باشد درجة بحرانیبودن آن فرایند ،یعنی ) ،f(Lباالتر است.
مقدار ) f(Lطبق رابطة  6تعیین میشود:




M1  L  M 2


L  M2 

L  M1

()6

L


K1

 M1 L M1
f (L )  

K2
 K1
M 1 M 2  M 1
 
K2
 K1
K1  K 2

 Lطــول وقف ـة مــورد نظــر بــر حســب دقیقــه اســت.
پارامترهای  Mو  Kرا کاربر تعیین میکند .در این تحقیـق،
 M1و  M2بــه ترتیــب برابــر  5و  10دقیقــه و  K1و  K2بــه
ترتیب برابر  1و  2/5در نظر گرفته شـدند .درجـة وخامـت

یک وقفه به نو فرایند و طول آن وقفه وابسته است .رابطة
 6برای تعیین سط وخامت هر وقفه ،با مشورت با خبرگان
بیمارستانی ،تعریف شد .سرانجام ،درجة وخامت یک علـت
وقو وقفه متوسط درجة وخامـت وقفـههـای ناشـی از آن
علت در عملهای جراحی مختلف است.
قابلیت کاهش فراوانی وقو نشان میدهد تا چـه میـزان
میتوان از وقو یک علت بروز وقفه در جراحی الپاراسـکوپی
جلوگیری کرد .قابلیت کـاهش طـول متوسـط وقفـه نشـان
میدهد تا چه میزان مـیتـوان بـا بـهکـارگیری راهکارهـای
مناسب طول متوسط وقفههای ناشی از یک علت بروز وقفـه
را کاهش داد .مقدار هر دو شاخص اخیـر را بـرای هـر علـت
خبرگان تعیین میکنند .اگر برای یک علت مشخص قابلیـت
کاهش فراوانی وقو  1باشد ،به ایـن معناسـت کـه بـه طـور
کامل مـیتـوان از وقـو آن علـت در جراحـی الپاراسـکوپی
جلوگیری کرد .کاهش میزان این عدد به ایـن معناسـت کـه
فقط در کسری از جراحیهای الپاراسکوپی میتوان از وقـو
این علـت جلـوگیری کـرد .شـاخص قابلیـت کـاهش طـول
متوسط به این معناست که در صورت وقو یک علت معـین
تا چه حد میتوان با اتخاذ تدابیری اثر آن را در ایجـاد وقفـه
کمرنگ کرد و وقفههای ناشی از این علت مـیتوانـد در بـازة
زمانی کوتاهتری به وقو بپیوندد.
برخی از علتها ،مانند کمبـود پرسـنل ،قابلیـت کـاهش
فراوانی وقو قریب به  1دارند .در حالی کـه برخـی دیگـر از
علتها ،مانند بیتجربگـی پرسـنل ،قابلیـت کـاهش فراوانـی
باالیی دارند اما این عدد هرگز به  1نمیرسد .از سوی دیگر،
عللی نظیر غیراستریلشدن ابزارهای جراحـی بـا تمهیـداتی
قابلیت کاهش طول متوسط دارند .به این ترتیب که همـواره
ابزارهای ا افی مشابه استریل و آمادة استفاده باشند.
برای تعیین وزن شاخصها در تابع هدف از نظر خبرگان
استفاده شد .جدول  3مقدار زبانی وزن هـر شـاخص و عـدد
فازی م ل ی متنـاظر بـا آن را نمـایش مـیدهـد کـه طبـق
تحقیق یزدانی و همکاران تعیین شده است ].[31
جدول  .3وزن شاخصها برای اولویتبندی علل وقفه در
الپاراسکوپی
شاخص

وزن زبانی

عدد فازی

فراوانی وقو )(A1

متوسط

()0/75, 0/5, 0/25

طول متوسط )(A2

زیاد

()1, 0/75, 0/5

درجه وخامت )(A3

خیلی زیاد

()1, 1, 0/75

قابلیت کاهش فراوانی )(A4

متوسط

()0/75, 0/5, 0/25

قابلیت کاهش طول )(A5

کم

()0/5, 0/25, 0
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از سوی دیگر مقدار شاخصها برای هر یک از گزینههـا
(علل بروز وقفه) نیـز پـس از نرمـالسـازی در بـازة []1, 0
طبق جدول  4به مقادیر فازی م ل ـی تبـدیل شـده اسـت
].[31

اطالعات یک علت بروز وقفه را در بـر دارد .مـاتریس مـورد
نظر پنج ستون دارد .مقدار عنصر سطر  iو سـتون  jاز ایـن
ماتریس مقدار زبانی شاخص  jرا در گزینة  iنشان میدهد.
بنابراین ،هر عنصر  dijاز ماتریس  Aیک سـهتـایی ( aij, bij,
 )cijاست که مقدار فازی متناظر با مقدار زبانی عنصـر  dijرا
نشان میدهد .از سوی دیگـر ،بـردار سـتونی  Wاز مقـادیر
فازی وزنهای شاخصها ساخته میشود.
 .3نرمالسازی ماتریس تصمیم فـازی .در ایـن مرحلـه
ماتریس نرمالسازیشـدة  Rاز مـاتریس تصـمیم فـازی D
ساخته میشـود کـه در آن عنصـر  rijاز مـاتریس  Rبـرای
شاخصهای م بت طبق رابطة  7و برای شاخصهای منفی
طبــق رابط ـة  8محاســبه مــیشــود .همــة پــنج شــاخص
استفادهشده در این تحقیق شاخصهای م بتانـد و مقـدار
بیشینة آنها مطلوب است.
a b c
} rij  ( ij , ij , ij ) , c j  max{c ij
()7
j
c c c

جدول  .4مقادیر فازی متناظر با وزنهای زبانی تخصیصیافته به
شاخصها برای گزینههای مختلف (علل بروز وقفه)
عبارت زبانی

عدد فازی متناظر

خیلی کم )(VL
کم )(L
متوسط )(M
زیاد )(H
خیلی زیاد )(VH

)(0/25, 0, 0
)(0/5, 0/25, 0
)(0/75, 0/5, 0/25
)(0/1, 0/75, 0/5
)(1, 1, 0/75

بندیعلتهایبروزوقفهباروشتاپسیس


رتبه
فازی 
روش تاپسیس جوابی را انتخاب میکند که بیشترین تشابه
را با جواب ایدهآل م بـت و بیشـترین فاصـله را بـا جـواب
ایدهآل منفی داشته باشد ] 32و  .[33جواب ایدهآل م بـت
جوابی است که شاخصهای م بت را بیشینه و شاخصهای
منفی را کمینه میکند و جواب ایدهآل منفی جوابی اسـت
که شاخصهای منفی را بیشینه و شـاخصهـای م بـت را
کمینه میکند ] .[31در روش تاپسـیس نظـر خبرگـان بـه
صورت مقادیر دقیق و قطعی بیان مـیشـد .امـا در مسـائل
دنیای واقعی تعیین وزنهای قطعی و دقیق برای شاخصها
و مقدار شاخصها در هر یک از گزینهها دشوار و حتی غیر
ممکن است ] .[17بنابراین ،نیاز بـه رویکردهـای فـازی در
تعیین اهمیت شاخصها و اولویت گزینهها حس مـیشـود.
از این رو ،تاپسیس فازی در بسـیاری از مطالعـات پیشـین
برای رتبهبندی گزینهها استفاده میشد ].[33 ،31 ،24
مراحل رویکرد تاپسیس فـازی عبـارت اسـت از ] 31و
:[34
 .1انتخاب وزنهـای زبـانی بـرای شـاخصهـا و مقـدار
شاخصها در هر یک از گزینههـا .در ایـن تحقیـق مقـادیر
زبانی بسیار کم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد ،و بسـیار زیـاد بـرای
وزنهای شاخصها و مقدار آنها در هـر یـک از گزینـههـا
انتخاب شد .همانطور که در جدول  4مشـاهده مـیشـود،
اعداد فازی م ل ی متناظر با هر یـک از ایـن مقـادیر زبـانی
انتخاب شده است.
 .2ساختن ماتریس تصمیم فازی .ماتریسی ( )Dساخته
میشود که سطرهای آن گزینهها و سـتونهـای آن مبـین
شاخصهای تصمیمگیری باشد .در این تحقیق ،هـر سـطر

j

()8

j

j

a j a j a j
} rij  ( , , ) , a j  min{aij
j
c ij bij aij

 .4محاســبة مــاتریس تصــمیم نرمــال وزندار فــازی.
ماتریس مورد نظر در این مرحله ( )Vاز رب بردار ستونی
 Wدر هر سطر ماتریس  Rبه دست میآید.
 .5تعیین جوابهای م بت و منفی ایدهآل .فرض کنید
جوابهای ایدهآل م بت و منفی را بـه ترتیـب بـا  A+و A-
نشان دهیم .در این مرحلـه مقـدار ایـن جـوابهـا تعیـین
میشود.
 .6محاسبة فاصلة هر گزینه تا جـواب م بـت ایـدهآل و
جواب منفی ایدهآل .در این مرحله فاصلة هر سطر ماتریس
 Vبا جوابهای  A+و  A-محاسـبه مـیشـود .فـرض کنـیم
فاصلة سطر  iبا جـواب  A+و  A-بـه ترتیـب برابـر  di+و di-
باشد.
 .7محاسبة ریب نزدیکی .ریب نزدیکـی بـرای هـر
گزینة  iبا رابطة  9محاسبه میشود:
()9

d i
d i  d i

CC i 

 .8رتبــهبنــدی گزینــههــا بــر اســاس ــریب نزدیکــی.
گزینـههـا بـه ترتیـب نزولـی ـریب نزدیکـی رتبـهبنــدی
میشوند .هر چه مقدار  CCiباالتر باشد گزینـة مـورد نظـر
اولویت باالتری دارد.
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یافتهها 

در ایــن تحقیــق علــتهــای منجــر بــه وقفــه در جراح ـی
الپاراســکوپی ،بــا اســتفاده از رویکــرد تاپســیس فــازی،
اولویتبندی شدند .نتایج اعمـال روش تاپسـیس فـازی بـر
علتهای بروز وقفه در جدول  5میآید.

تــا میــزان اهمیــت و اثرگــذاری آن شــاخص بــر نتــایج
تصمیمگیری مشخص شود.
جدول  .6تحلیل حساسیت رتبهبندی علل بروز وقفه در
جراحی الپاراسکوپی
ردیف

جدول  .5نتایج رویکرد تاپسیس فازی برای اولویتبندی علل
بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی
علت بروز

فاصله تا ایدهآل

فاصله تا ایدهآل

وقفه

مثبت

منفی

C1

2/116
1/787
1/657
2/369
1/712
1/609
2/401
2/0430
1/715
2/320
2/401
2/458
2/065
1/230
2/274

0/988
1/318
1/448
0/736
1/392
1/496
0/703
1/061
1/389
0/785
0/703
0/647
1/040
1/874
0/831

C2
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C13
C14
C15
C16
C17
C19

نمره

رتبه

0/318
0/424
0/466
0/237
0/449
0/482
0/227
0/342
0/448
0/253
0/227
0/209
0/335
0/604
0/268

9
6
3
13
4
2
14
7
5
12
15
16
8
1
11

تحلیلحساسیت 
تحلیـل حساسـیت ابـزاری مفیــد در بررسـی عـدم قطعیــت
موجود در تعریف اهمیت نسبی شاخصهـای ارزیـابی اسـت
] 31و  .[35تحلیل حساسیت تأثیر مقدار وزن تخصیصیافته
به هر شاخص در تابع هدف را بر نتایج تصمیمگیـری نشـان
میدهد .از آنجا که در تصـمیمگیـری یـک ناپایـداری ذاتـی
دیده میشود تحلیل حساسیت اهمیت دارد.
در تحلیل حساسیت سناریوهای مختلف ایجاد میشـوند
تا تغییرات رتبهبندی گزینهها بر اساس هـر سـناریو بررسـی
شود .تغییر رتبهبندی گزینهها ،با افزایش یا کـاهش اهمیـت
یک شاخص ،بـدین معناسـت کـه نتـایج تصـمیمگیـری بـه
وزنهای شاخصها حساس است .بنابراین ،تحلیل حساسیت
نشان میدهد کدام شاخصها بر فراینـد تصـمیمگیـری اثـر
بیشتری دارند.
در جدول  6آزمایشهای مختلفی طراحی شـده و پـنج
گزینه با اولویت باالتر به ترتیـب بـرای هـر آزمـایش آمـده
است .در هر آزمایش وزن فقط یک شاخص تغییر داده شد

پنج گزینة با اولویت باالتر

وزن شاخصها

 A5 A4 A3 A2 A1رتبه  1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه 5

1

M

M VH H

L

C17

C7

C4

C6

C10

2

L

M VH H

L

C17

C7

C10

C4

C6

3

H

M VH H

L

C17

C4

C7

C6

C10

4

M

M VH M

L

C17

C7

C4

C6

C2

5

M VH VH M

L

C17

C7

C10

C4

C6

M

L

C17

C7

C4

C10

C6

L

L

C17

C6

C7

C10

C4

L

C17

C4

C7

C2

C10

C4

C7

C2

C10

C7

C4

C6

C10

6

M

H

7

M

VH H

8

M

H VH H

9

M

VL M VH H

C17

10

M

M

C17

H

M VH H

سناریوی مورد نظر خبرگان در سطر  1جدول  6آمـده
است .سناریوهای دیگر با تغییـردادن وزن یـک شـاخص از
روی سناریوی  1ساخته شدهاند .همانطـور کـه جـدول 6
نشان میدهد ،در همة سناریوهای بررسیشـده کمبـود یـا
چندوظیفهایبودن پرسنل مهمترین علت بروز وقفه اسـت.
در همة سناریوهای بررسیشده ،غبارآلودشدن لنز میان سه
علت مهمتر بروز وقفه و دردسترسنبـودن ابـزارآالت میـان
پنج علت مهمتر بروز وقفه قرار دارد .در  90درصـد مواقـع
بیتجربگی پرسنل میان پنج علت مهمتر بـروز وقفـه قـرار
دارد .در  80درصد مواقع آغشتهشدن لنـز الپاراسـکوب بـه
خون و سایر مواد میان پنج علت مهـمتـر بـروز وقفـه قـرار
دارد .در  20درصد مواقع دردسترسنبودن تجهیـزات جـزء
پنج علت مهمتر بروز وقفـه اسـت .نتـایج جـدول  6نشـان
میدهد رتبهبندی این تحقیـق در مقابـل تغییـر وزنهـای
شاخصهای تصمیمگیری بـه میـزان قابـل تـوجهی پایـدار
است .بنابراین ،میتوان به نتایج این تحقیق اعتماد کرد.
خشا و همکاران ( )1392در مطالعهای بـه شناسـایی و
اولویتبندی مهمترین علل بروز وقفـه در انـوا عمـلهـای
جراحی پرداختند .آنها فرایند جراحی را به سه فاز متمایز
تقسیم و علل بـروز وقفـه را در ایـن سـه فـاز شناسـایی و
دســتهبنــدی کردنــد ] .[32در ایــن تحقیــق ،شناســایی و
اولویتبندی علـل وقفـه در جراحـیهـای الپاراسـکوپی ،از
لحظة شرو فعالیت جراحی بر بدن بیمار در اتاق عمـل تـا
لحظة پایان فعالیت جراحی ،دنبال می شود .بنابراین ،برخی
از علل بروز وقفه ،که در تحقیق خشا و همکـاران فهرسـت
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شده ،در این تحقیق دیده نمیشود زیرا به بازههای زمـانی
این تحقیق ربط ندارد .از سوی دیگر ،در این تحقیـق بـین
برخی علل وقفه روابط علّی شناسایی شد .در ایـن تحقیـق،
عــالوه بــر فهرســت علــل بــروز وقف ـه در تحقیــق خشــا و
همکاران ،علل دیگری هم در نظـر گرفتـه شـد کـه خـا
عملهای جراحـی الپاراسـکوپیانـد و در سـایر عمـلهـای
جراحی روی نمیدهند.
خشا و همکاران برای اولویتبندی علـل بـروز وقفـه در
انوا عملهای جراحی از روش  FMEAفازی بهـره بردنـد.
در ایــن تحقیــق نیــز ،بــرای اعتبارســنجی نتــایج رویکــرد
پیشنهادی ،بار دیگر علل بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی
(جدول  )1با روش  FMEAفازی رتبهبندی شـد .نتـایج در
جدول  7میآید .برای آشنایی بیشتر با روش  FMEAفازی
و نحوة رتبهبنـدی علـل بـروز وقفـه بـر اسـاس ایـن روش
مطالعة مقالة خشا و همکاران پیشنهاد میشود ].[36
همانطور که در جـدول  7مشـاهده مـیشـود ،در روش
 FMEAفازی نمرة بهدستآمده برای برخی علتهـای بـروز
وقفه در الپاراسکوپی با یکدیگر برابـر اسـت و ایـن چنـدان
مطلوب نیست .بنابراین ،استفاده از رویکرد تاپسیس فازی در
این کاربرد ارج است .همانطور کـه در جـدول  8مشـاهده
میشود ،چهار گزینه از پنج گزینة با اولویـت بـاالتر از میـان
علل بـروز وقفـه در هـر دو روش تاپسـیس فـازی و FMEA
فازی با یکدیگر مشترکاند و این نشان میدهـد کـه نتـایج
هر دو روش به اولویتبندیهای بسیار مشابهی میانجامد.

بر اساس نتایج جدول  5و  ،7پنج علـت مهـمتـر بـروز
وقفه در جراحـی الپاراسـکوپی بـا روش تاپسـیس فـازی و
روش  FMEAفــازی بــه ترتیــب در ســطرهای اول و دوم
جدول  8میآید.

جدول  .7نتایج رویکرد  FMEAفازی برای اولویتبندی علل
بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی
علت بروز وقفه

نمره

رتبه

C1

4
6
6
3
6
7
3
5
3
3
3
3
3
7
3

7
5-3
5-3
<7
5-3
2-1
<7
6
<7
<7
<7
<7
<7
2-1
<7

C2
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C13
C14
C15
C16
C17
C19

ردیف

جدول  .8مقایسة پنج علت مهمتر بروز وقفه در جراحی
الپاراسکوپی بهدستآمده با روش تاپسیس فازی با علل مهمتر
وقفه در الپاراسکوپی بهدستآمده با روش  FMEAفازی

1
2

رویکرد رتبهبندی علل بروز

پنج گزینة با اولویت باالتر

وقفه

رتبه  1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه 5

تاپسیس فازی
 FMEAفازی

C17

C7

C4

C6

C10

C17

C7

C2

C6

C4

همانطور که در جدول  5دیده میشود ،مهمترین علل
بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی به ترتیب شـامل کمبـود
یــا چندوظیفــهایبــودن پرســنل ،غبارآلودشــدن لنــز،
دردسترسنبودن ابزارآالت ،آغشتهشـدن لنـز بـه خـون یـا
سایر مواد ،و بیتجربگی پرسنل است.
میان برخی علل بـروز وقفـه در جراحـی الپاراسـکوپی
روابط علّی دیده میشود .بدین معنا کـه برخـی علـل بـروز
وقفه به طور خا در جراحی الپاراسکوپی باعث وقو علل
وقفة دیگر میشوند .م الً ،آغشتهشدن لنز به خون یا سـایر
مواد میتواند سبب دیگر انوا وقفه ،نظیـر غبـارآلود و تـار
شدن لنز شود .از سوی دیگر ،علت تار و غبارآلود شدن لنز
در بسیاری موارد ناشی از تغییر دمای لنز است .از ایـن رو،
غبارآلودشدن لنز باعث وقو تکرارشـوندة خـود مـیشـود.
جلوگیری از وقو این علتها ،از وقو علتهای معلول این
علتها نیز جلوگیری مـیکنـد .مـ الً ،بـا نگـاهی دقیـقتـر
درمییابیم آغشتهشدن لنز باعث غبارآلودشدن لنز میشود
و برای تمیزکردن لنز آغشته به خون یا سـایر مـواد زمـانی
نسبتاً طوالنی صرف میشود و فرد مسئول با وسواس بسیار
سعی میکند لنـز را تمیـز کنـد کـه ایـن و ـعیت باعـث
میشود لنز در بازة زمانی نسبتاً طوالنی از بدن بیمار خار
و ســرد شــود .بنــابراین ،وقتــی وارد بــدن بیمــار مــیشــود
غبارآلود میگردد و تصویر تار میشـود .پـس ،بایـد دوبـاره
خار و تمیز شود .فرایند خار کردن و تمیزکردن لنـز بـه
دلیل وقو مکرر سردشدن لنز و تارشدن تصویر حاصـل از
آن مــدام تکــرار مــیشــود .بنــابراین ،تغییــر در فعالیــت
تمیزکردن لنز و سرعتبخشیدن بـه آن مـیتوانـد تـا حـد
زیادی از وقو مکرر این وقفهها جلوگیری کند.
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علل مهم بروز وقفه در جراحی الپاراسکوپی منجر به اتالف
 تـا جـای ممکـن طـول آن وقفـه و،زمان جراحی میشـود
 به ایـن.اتالف زمانی با ارائة راهکارهای مناسب کاهش یابد
ترتیب میتـوان مـانع اتـالف وقـت و منـابع در عمـلهـای
جراحــی الپاراســکوپی شــد و بهــرهوری اتــاق عمــل را در
.اینگونه عملهای جراحی افزایش داد
برخی راهکارهای پیشنهادی سـط بـاال جهـت کـاهش
وقو وقفهها در جراحی الپاراسکوپی شـامل افـزایش تعـداد
 آموزش مناسب به، تخصیص صحی وظایف به آنها،پرسنل
پرسنل جهت کاهش الگوهای تکرارشـوندة علـل بـروز وقفـه
 و پـایش، آموزش کـافی بـه پرسـنل،مانند غبارآلودشدن لنز
.آنها برای کاهش خطاهای ناشی از بیتجربگی است

سپاسگزاری 

نویســندگان ایــن مقالــه از کارکنــان بیمارســتان شــهید
هاشمینژاد سپاسگزارند که فرصـت تحقیـق و حضـور در
 را جهــت، بــهویــژه اتــاقهــای عمــل،مح ـیط بیمارســتان
.جمعآوری داده در اختیارشان قرار دادند
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در این تحقیق علـل بـروز وقفـه در جراحـی کـمتهـاجمی
 روابـط علـت و، برای این منظور.شناسایی و رتبهبندی شد
معلولی میان علل بـروز وقفـه شناسـایی شـد و در تنظـیم
.اوزان شــاخصهــا در تصــمیمگیــری دخالــت داده شــد
 طـول، شاخصهـای تصـمیمگیـری شـامل فراوانـی وقـو
 و قابلیـت، قابلیت کـاهش فراوانـی، درجة وخامت،متوسط
.کاهش طول متوسط وقفة ناشی از هر علت است
 مهمترین علل بروز وقفه در جراحـی،بنا بر نتایج این تحقیق
الپاراسکوپی به ترتیـب شـامل کمبـود یـا چندوظیفـهایبـودن
، دردســترسنبــودن ابــزارآالت، غبارآلودشــدن لنــز،پرســنل
 و بـیتجربگـی پرسـنل،آغشتهشدن لنز به خون یـا سـایر مـواد
 علل رتبة اول و سوم و پنجم در همة مراحـل، در این میان.است
جراحی الپاراسکوپی و نیـز در همـة انـوا جراحـیهـای دیگـر
.میتوانند روی دهند
بهتر است با بهکـارگیری راهکارهـای مناسـب از وقـو
علل مهمتر بروز وقفه در جراحـی الپاراسـکوپی جلـوگیری
 اگر یکـی از، در صورتی که این کار امکانپذیر نیست.شود
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