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گروه آموزشی مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان

خالصه

مسئله بصورت مدلسازی بیماران در مراکز پزشکی است که
به عنوان یک جریان کارگاهی ترکیبی غیرمستقیم مدلسازی
می شود و فرض بر این است که ارائه دهندگان دوره های
خاصی از عدم دسترسی را دارند .که با تمرکز بر مسائل با
مدلسازی چند هدفه با توابع اهداف کمینه سازی زمان
بیکاری خدمت دهندگان در برنامه کاری آن ها و بیشینه
سازی زمان درمان هر بیمار که به طبع سبب افزایش کیفیت
بهره وری از خدمات و امکانات مراکز درمانی می شود مدل
بهینه ای را ارائه می دهیم ،که این مدل سبب افزایش
رضایت بیماران با درنظر گرفتن محدودیت هایی همچون
محدودیت منابع ،محدودیت ترتیب انجام روش ها و
محدودیت هایی از این قبیل می شود .برخی از محدودیت ها
را برای واقعی تر کردن و شدنی بودن مدل لحاظ می کنیم و
فرضیاتی را نیز در نظر میگیرم تا مدل واقعی و شدنی حاصل
شود

کلمات کلیدی

زمانبندی مراکز درمانی ،جریان کارگاهی ترکیبی ،محدودیت
منابع



مقدمه

در گذشته مدل هایی متفاوت با مدل ارائه شده اینجانب
تعریف شده است که بصورت تک هدفه و یا چند هدفه می
باشند اما رویکردهای آنها و محدودیت ها و فرضیاتی متفاوت
دارند و همچنین استراتژی های متفاوتی برای مواجهه با
شرایط عدم قطعیت دارند ]1[ .ارائه خدمات و دسترسی به
بیماران مبتال به بیماری های حساس را بررسی می کند.
مقاله چارچوبی را برای روش شناسی و برای استفاده کارآمد
از منابع کمیاب از جمله جراحان ،اتاق های عمل جراحی و
شکاف های انتصاب کلینیک با هدف هماهنگی قرار دادن
کلینیک ها و جراحی ارائه می دهد .در [ ]2هدف اصلی و
مورد اهمیت این است که با توجه به احتمالی بودن زمان
پذیرش و درمان و زمان بهبودی نابرابر بتوان بطور موثر از
تخت های بیمارستان ،اتاق های عمل و سایر تجهیزات
استفاده کرد.برای دنبال کردن اهداف فوق الذکر یک مدل
انبار داری کارآمد و انعطاف پذیر ارائه شده است ]3[ .برای
انجام تجزیه و تحلیل های گسترده از منابع و ظرفیت های
بیمارستان های عمومی ،یک رویکرد بهینه سازی چند
منظوره پیشنهاد داده است ]4[ .یک بخش از اورژانس را
مدلسازی می کند که مدل آن بر اساس نظریه ماشین های
موازی و محیط کار انعطاف پذیر برای بر نامه ریزی تخصیص
منابع یکپارچه می باشد.دارای مدل چند هدفه وزنی با توابع
اهداف کمینه سازی زمان بیکاری منابع و کمینه سازی زمان
تکمیل تمامی کارها می باشد.




مجموعه ها
)(i=1,2,….,Mبیماران
M
)(j=1,2,….,nروش های درمانی
Pi
) (t=1,2,….,Tتایم اسالت های زمانی
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 پس از معرفی متغیر ها و پارامتر ها به بررسی مدل می پردازیم.
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در این تحقیق به دنبال مدلسازی پذیرش بیماران در مراکز
درمانی هستیم و مشخص است که رضایت بیمار یکی از
مهمترین عواملی است که در مراکز بهداشتی درمانی مد نظر
می باشد؛این رضایت و اعتماد سبب مراجعه بعدی بیمار می
گردد.در مدل پیشنهادی این پژوهش ،هدف افزایش رضایت
بیمار و بهره وری بیشتر و کامل تر از امکانات مراکز درمانی
می باشد.در این مدل برای هر بیمار چندین روش درمانی
وجود دارد که هر بیمار می تواند در صورت نیاز از آن ها بهره
مند گردد و همچنین خدمت دهندگان همگی در زمان های
دسترسی آماده خدمت رسانی هستند.فرضیاتی که برای
مدلسازی لحاظ کرده ایم به صورت محدودیت منابع
ودسترسی همیشگی به نیرو های خدمت دهنده می باشد،
همچنین محدودیت توالی و انجام کارهارا نیز دارا می باشد.
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( )1تابع هدف اول را نشان میدهد که به دنبال ماکزیمم سازی زمان درمان هر بیمار
برنامه ریزی شده است؛که به طبع به دنبال ماکزیمم سازی بهره وری از امکانات
بیمارستانی نیز می شود )2(.تابع هدف دوم مینیمم سازی زمان بیکاری را در برنامه کاری
خدمت دهندگان مرکز درمانی نشان می دهد که برای خدمت دهندگان مختلف یک
ضریب وزنی  μpرا درنظر گرفته ایم )3(.این محدودیت نشان می دهد که هر بیمار هر
درمانی را تنها یک بار دریافت می کند )4( .هر روش برنامه ریزی شده باید منابع واجد
شرایط انجام آن را در زمان مورد نظر را داشته باشد؛عالوه بر این ،ترکیب ( )3و ( )4قرار
مالقات ساختگی را برای کاهش زمان بیکاری کارکنان برنامه ریزی شده تضمین می کند.

( )5این محدودیت تضمین می کند که منابع در دسترس است و
فقط برای یک روش با یکی از بیماران در زمان برنامه ریزی شده
می باشد )6(. .محدودیت های اولویت را نشان می دهد که باید
برخی از درمان ها به ترتیب داده شده انجام شوند )7(.این
محدودیت بیان می کند که باید همه ی مراحل روش های
درمانی باید تکمیل شوند )8(.این محدودیت نشان میدهد که در
هر بازه زمانی تنها یک بیمار زمانبندی میشود و مثال اگر روشی
نیاز به  3بازه زمانی دارد باید حتما در زمانی اجرا شود که  3بازه
زمانی خالی پیوسته وجود داشته باشد )9(.این محدودیت عدم
انقطاع را برای روش های درمانی نشان می دهد.



نتایج عددی

نتایج عددی حاصل از این مدل در نرم افزار گمز و در مقیاس
کوچک با  4بیمار و  3روش درمانی در  26بازه زمانی و با 2
خدمت دهنده مقادیر زیر برای توابع اهداف به طور جداگانه
حاصل شده است:
Z1 *=24
z2 *=-127
حال برای حل مدل با توابع اهداف به صورت همزمان در نرم افزار
گمز از روش معیار جامع بهره گرفتیم که مقدار عددی زیر حاصل
شده است:
Z*=0.835
 الزم به ذکراست که بقیه پارامتر های اصلی مدل با رعایت
برخی الزامات به صورت کامال تصادفی لحاظ شده اند.



نتیجه گیری

دراین پژوهش با هدف قرار دادن دو تابع هدف مورد اهمیت برای
بیماران یک سری محدودیت های واقعی ساز همچون عدم
دسترسی به موقع به خدمت دهندگان کمبود منابع خدمت رسانی
وفذضیات ترتیب انجام کارها را نیز در نظر گرفته ایم که کمتر در
ادبیات موضوع همزمان با هم مورد بحث قرارگرفته اند اما در عین
حال بسیار پر اهمیت هستند.
انجام این پژوهش سبب بهبود کیفیت خدمات و بهره وری بیشتر
از امکانات در مراکز بهداشتی و جلب رضایت بیشتر در سیستم
های سالمت میشود و از سوی دیگر باتوجه به حساس و حیاتی
بودن خدمات در سیستم های و درمانی لذا انجام این پژوهش و به
کارگیری آن می تواند کمک شایانی در این زمینه نماید.
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