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چکیده
مديريت درآمد شاخهای از تحقیق در عملیات است که هدف آن حداکثرسازی درآمد حاصل
از فروش ظرفیت به مشتريان مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب میباشد .در اين
مقاله مسئله تخصیص ظرفیت بهینه اتاق عمل بخش جراحی عمومی بیمارستان به
کالسهای مختلف اعمال جراحی ،که هر يک نیازمند مدت زمان (ظرفیت) متغیر هستند،
با استفاده از مکانیزم مديريت درآمد بررسی شده است .تصمیمگیری در مورد پذيرش يا رد
درخواست بیمار برای عمل جراحی با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به فرصت حفظ و
بهره برداری از ظرفیت اتاق عمل برای درخواستهای ارزشمند آتی بر اساس درآمد تعديل
شدۀ حاصل از فروش ظرفیت (با دخالت دادن ضريب اهمیت اعمال جراحی بدست آمده
از اجماع نظر خبرگان توسط روش  ) AHPصورت گرفته است؛ نه صرفاً بر اساس مالحظات
مالی که نوعاً مورد توجه تحقیقات گذشته بوده است .مدلسازی رياضی مسئله بر اساس
داده های جمعآوری شده از بیمارستان صیاد شیرازی گرگان و بر اساس برنامهريزی پويای
قطعی و احتمالی صورت گرفته است .همچنین يک روش ابتکاری تقريبی بر اساس
برنامهريزی خطی قطعی نیز برای حل مسئله ارائه شده است .تعداد تقاضاهای پذيرفته شده
برای کالسهای با اولويت مالی باال با استفاده از مديريت درآمد ،با سیاست ورود زودتر-
خدمت زودتر ( )FCFSکه سیاست فعلی بیمارستان است مقايسه شده و نتايج داللت بر
دستیابی به کارايی بیشتر ،از طريق تکنیکهای مديريت درآمد به کار گرفته شده در اين
تحقیق دارند .بعالوه کارايی استفادۀ از ضريب اهمیت پزشکی در پذيرفته شدن درخواست
کالسهای تقاضا نیز بررسی شده است که مزيت استفاده از رويکرد ارائه شده در اين مقاله
را نشان میدهد.

1

مديريت درآمد ) (RMشکل پیچیدۀ مديريت عرضه و
تقاضاست که به شرکت کمک میکند تا با ايجاد توازن میان
قیمتگذاری و کنترل موجودی درآمد خود را بیشینه کند.
اگرچه اکثر تحقیقات مديريت درآمد بر روی صنايع خطوط

هوايی و هتلداری تمرکز داشتهاند ،ويژگیهای اجرايی که
مديريت درآمد را قابل کاربرد در صنايع مذکور کرده است،
آن را قابل اجرا در صنايع خدماتی ديگر مانند بیمارستانها
نیز میکند .اگرچه اکثر بیمارستانهای عمومی با تقاضای
سنگین برای تختهای بستری روبرو هستند ،اما روشی

* پست الکترونیک نويسنده مسئولa.kashan@modares.ac.ir :
 .1دانشیار ،دانشکده مهندسی صنايع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنايع-سیستمهای سالمت ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاديار ،دانشکده مهندسی صنايع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس
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علمی برای کنترل ظرفیت تختها ندارند .تمام بیمارستان-
های عمومی از قانون ورود زودتر -خدمت زودتر ()FCFS
برای تخصیص تختها در بخشهای عمومی و ويژه استفاده
میکنند [ .]1بعد از گذشت حدود سه دهه از شروع پژوهش
در حوزۀ مديريت درآمد ،درحالی که  RMبه خوبی در
خطوط هوايی ،هتلها و صنايع خدمات کرايهای اجرا شده
است ،هنوز يک صنعت بسیار مهم وجود دارد که در آن
روشهای  RMبه کندی يا با اکراه به کار گرفته شدهاند؛
صنعت سالمت و به ويژه بخشهای جراحی داخل
بیمارستان .ممکن است چنین استدالل شود که
بیمارستانها سازمانهايی هستند که برای هدفی غیر از
ازدياد سود فعالیت میکنند و بنابراين نیازی به حداکثر
کردن درآمد بخشهای مختلف در بیمارستان احساس
نمیشود .اين امر لزوم ًا درست نیست .بیمارستانها تنها در
صورت بازيابی و سودآوری و سرمايه گذاری مجدد درآمد
تولید شده توسط ارائه گسترهای از خدمات به گسترهای از
بیماران ،میتوانند به حیات خود در ارائۀ خدمات با کیفیت
و ضروری ادامه دهند ].[2
بیشتر مقاالتی که به مديريت درآمد در حوزۀ سالمت می-
پردازند ،اکثراً به بحث کنترل ظرفیت میپردازند و اين ناشی
از ماهیت سیستمهای سالمت است .در ايران نیز از آنجا که
عموم مردم از خدمات بیمارستانهای عمومی استفاده می-
کنند و قیمتگذاری تقريباً به وسیلۀ دولت انجام میگیرد،
بحث کنترل ظرفیت نسبت به قیمتگذاری مطلوبتر به
نظر میرسد .در [ ،]3محققان مسأله زمانبندی بیماران در
فرآيند استفاده از دستگاه تشخیصی  MRIرا تحلیل کرده
و سیاست های حد آستانه را برای مديريت تقاضای بیمار و
تخصیص ظرفیت با يک افق محدود ،با استفاده از
برنامهريزی پويا مشخص کردند .در [ ،]4مسأله مديريت
درآمد با چند کالس تفاضا مورد مطالعه قرار گرفته است که
در آن میزان مصرف منبع برای هر کالس تصادفی بوده و
تنها در هنگام خروج بیمار مشخص میشود .در اين مطالعه،
محققان نشان دادهاند که چگونه توزيع مصرف متغیر از
ظرفیت منبع بر سود بهینۀ مورد انتظار تأثیر میگذارد و
اولويت پذيرش سفارش برای کالسها چگونه مشخص
میشود .در [ ،]5محققان مساله زمانبندی و تخصیص اتاق
عمل به اعمال جراحی را با در نظر گرفتن زمان تصادفی
برای هر عمل جراحی ،مورد بررسی قرار داده و يک ساختار
عمومی برای برآورد هزينههای مازاد و کمبود را در محیط
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مسأله پسرک روزنامه فروش با درنظر گرفتن امکان رزرو
اتاق عمل ارائه دادند .به طور خاص ،تصمیم تخصیص
ظرفیت اتاق عمل به يک مورد عمل جراحی (اورژانسی يا
انتخابی) ،از منظر عواملی که بر تقاضا تأثیر میگذارند مورد
بررسی قرار گرفته است.
در [ ]6تعدادی روش ابتکاری برای کمک به کلینیکها
جهت تصمیمگیری در مورد اينکه چگونه بازههای زمانی
موجود میان بیمارانی تقسیم شود که يا از پیش رزرو
کردهاند و يا بدون رزرو در يک روز خاص وارد میشوند،
ارائه شده است .در [ ،]7دشواری مسأله کنترل ظرفیت اتاق
عمل ،در قالب تعیین سطح محافظت برای هر کالس از
بیماران ذکر شده است به گونهای که درآمد مورد انتظار
واحد جراحی طی دورۀ زمانبندی حداکثر شود .اين سطوح
محافظت میتوانند به عنوان بازههای زمانی در نظر گرفته
شوند .در [ ]8يک مدل کنترل ظرفیت پويای تکبخشی
ارائه شده است که در آن از تعداد تقاضای پذيرششده از
هر يک از کالسها به عنوان متغیر حالت استفاده شده است.
در [ ،]9سطح محافظت با فرض تقاضای تصادفی برای
خدمات جراحی و استفادۀ تصادفی از منابع بدست آمده
است .در [ ،]10بدون در نظر گرفتن هیچ پیش فرض خاصی
در ارتباط با الگوی ورود مشتريان ،يک مدل برنامهريزی
پويای زمان گسسته ،به منظور تخصیص بهینه ظرفیت به
کالسهای مختلف تقاضا پیشنهاد شده است .در اين مدل
مشتريان مطابق با يک توزيع پواسون در دورههای زمانی
گسسته وارد سیستم میشوند .در اين مدل تابع ارزش به
صورت درآمد انتظاری سیستم تحت ظرفیت موجود در کل
سیستم تا انتهای دوره برنامه ريزی تفسیر میشود.
در اين مقاله مسأله کنترل ظرفیت اتاق عمل در بیمارستان
با هدف حداکثرسازی درآمد تعديل شده در شرايط
بهرهبرداری متغیر از ظرفیت ،موردبررسی قرار میگیرد .در
عملهای جراحی انتخابی/الکتیو مانند جراحیهای زيبايی،
استفاده از مديريت درآمد به منظور حداکثر سازی درآمد
منطقی به نظر میرسد .اما در عملهای غیر انتخابی نمی-
توان تنها از منظر مالی به رزرواسیون بیماران پرداخت .لذا
برای استفاده از مديريت درآمد در بیمارستانی که عملهای
غیر انتخابی در آن صورت میگیرد (اين نوع اعمال جراحی
عمدت ًا در بیمارستانهای دولتی انجام می شوند) عوامل
ديگری همچون اورژانسی بودن ،دسترسی به متخصص
مربوطه و ريسک جانی باال ،عالوه بر فاکتور قیمت در نظر
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گرفته شده است تا يک سیستم رزرواسیون کارا برای
عملهای غیر انتخابی در اتاق عمل ارائه گردد .بدين منظور
مفهومی تحت عنوان درآمد تعديل شده معرفی شده است
که ضمن آن از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره برای
دخالت دادن فاکتورهای غیر مالی استفاده شده است .برای
ارائه روشی مبتنی بر مديريت درآمد که مناسب اجرا برای
بیمارستانهای عمومی باشد ،نخست با استفاده از روش
 ،AHPبه کالسهای تقاضای عمل جراحی از جنبۀ عوامل
پزشکی وزن/ضريب اهمیت داده میشود .سپس با استفاده
از مفهوم درآمد تعديل شده (که از حاصلضرب ضريب
اهمیت هر عمل جراحی در درآمد حاصل از انجام عمل
جراحی بدست میآيد) ،مدلسازی رياضی مسئله با استفاده
از برنامهريزی پويا و برنامه ريزی عدد صحیح خطی انجام
می شود .از اين طريق می توان کالس بیماران اضطراری را
نیز در مديريت درآمد مدنظر قرارداد که در خدمتدهی به
آنها مالحظات مالی در کمترين درجه از اهمیت است .برای
اينکه بخواهیم بیماران خواهان اعمال جراحی که میزان
اورژانسی بودن آنها نسبت به ديگر کالسها باالتر است را
بپذيريم ،میتوانیم با اعمال ضريب اهمیت آنها در تابع هدف
اين کار را انجام دهیم.
ادامه مقاله به صورت زير سازماندهی شده است .در بخش
دوم ،مسأله کنترل ظرفیت در بخش جراحی عمومی ارائه
میگردد .در ادامه ،فرموالسیون برنامهريزی پويای مسأله
معرفیشده و در بخش چهارم ،با استفاده از روش AHP
برای وزندهی به کالسهای مختلف از منظر پزشکی و
سپس انجام آزمايشهای شبیهسازی ،عملکرد روش ارائه
شده مورد ارزيابی قرار میگیرد .در بخش آخر ،نتايج حاصل
از اين تحقیق به همراه پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی
ارائه میشود.

بهرهوری مالی ،میبايست فاکتورهای پزشکی نیز مد نظر
قرار گیرد.
در اين تحقیق مسأله کنترل ظرفیت اتاق عمل بخش
جراحی عمومی در شرايط بهرهبرداری متغیر از ظرفیت و
ضريب اهمیت برای کالسهای مختلف عمل جراحی با
هدف حداکثرسازی درآمد تعديل شده مورد بررسی قرار
میگیرد .برای مدلسازی مسأله از برنامهريزی پويا استفاده
میشود .از برنامهريزی عدد صحیح خطی ( )DILPبرای
ارائه کرانی برای تابع هدف مسأله استفاده میشود .اما
 DILPشرايط احتمالی دنیای واقعی را در نظر نمیگیرد.
در اين تحقیق نتايج حاصل از سیاستهای برنامهريزی پويا،
برنامهريزی پويای قطعی و  DILPبا سیاست FCFS
مقايسه میگردد .بخش جراحی عمومی بیمارستانی با
ظرفیت  Tواحد زمانی را در نظر بگیريد .بیماران از کالس-
های مختلف عمل جراحی برای انجام عمل جراحی مورد
نظر درخواست میدهند .دورۀ رزرواسیون برای عملهای
جراحی به  nدورۀ گسسته تقسیم میشود و در هر يک از
اين دورهها حداکثر يک تقاضا برای عمل جراحی وارد می-
شود .يعنی ممکن است در دورهای تقاضايی برای عمل
جراحی از هیچ کالسی وارد نشود .دورۀ زمانی در نظر گرفته
شده به صورت عقبگرد است ،يعنی دورۀ زمانی  t=Tابتدای
دورۀ رزرواسیون برای اتاق عمل میباشد .فرض میکنیم که
 mنوع کالس عمل جراحی برای رزرواسیون وجود دارند و
هر درخواست برای کالس نوع  iدر دورۀ رمانی  tبا احتمال
𝑡𝑖𝑝 وارد میشود .همچنین احتمال عدم ورود درخواست
عمل جراحی در دورۀ زمانی  tبرابر 𝑡𝑖𝑝 𝑖∑ 𝑞0𝑡 = 1 −
میباشد .هدف تعیین چگونگی تخصیص ظرفیت اتاق عمل
به اعمال جراحی مختلف با در نظر گرفتن مالحظات مالی
و مالحظات پزشکی است.

 -2بیان مسأله

 -3روش حل

يکی از مشکالتی که بیمارستانها با آنها روبرو هستند عدم
وجود سیاست مناسب برای تخصیص ظرفیت اتاقهای عمل
میباشد .تخصیص ظرفیت در بیمارستانها به صورت ورود
زودتر-خدمت زودتر صورت میگیرد که اين امر باعث می-
شود کنترلی بر روی نوبت دهیها برای اتاق عمل وجود
نداشته باشد .با استفاده از سیستم مديريت درآمد میتوان
يک سیستم رزرواسیون مناسب برای افزايش بهرهوری اتاق
عمل بیمارستانها ايجاد نمود .البته در کنار هدف ازدياد

 -1-3روش برنامهریزی پویا
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در مدل برنامه ريزی پويا ،متغیر حالت مسأله مقدار زمان
باقی مانده برای استفاده از اتاق عمل تا زمان  tاست .رابطۀ
بازگشتی برنامه ريزی پويا به صورت زير خواهد بود:
𝑖𝑟 𝑉𝑡 (𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝑡 . 𝑚𝑎𝑥{ 𝑉𝑡−1 (𝑥),
()1

}) 𝑖𝑎 + 𝑉𝑡−1 (𝑥 −
)𝑥( + 𝑞0𝑡 . 𝑉𝑡−1

𝑖
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()2

𝑉0 (𝑥) = 0

()3

𝑉𝑡 (0) = 0

سیاست بهینه برای پذيرش درخواست رزرواسیون در
دوره  tوقتی که حالت سیستم  yاست برابر است با
()4

) 𝑖𝑎 𝑟𝑖 ≥ 𝑉𝑡−1 (𝑥) − 𝑉𝑡−1 (𝑥 −

در مدل فوق 𝑡𝑖𝑝 احتمال ورود مشتری کالس جراحی 𝑖 ام
در دورۀ 𝑡 ام میباشد و همچنین 𝑡 𝑞0بیان میکند که در
دورۀ 𝑡 ام هیچ مشتری وارد نشده است .عبارات ( )2و ()3
شرايط مرزی را تعريف میکنند .براين اساس ارزش منابع
باقیمانده صفر است .که اين امر به معنی از بین رفتنی بودن
ظرفیت میباشد .سمت راست عبارت ( )4نشاندهنده
هزينه فرصت ناشی از پذيرش يک درخواست و سمت چپ
هم درآمد حاصل از پذيرش يک درخواست عمل جراحی از
نوع  iاست .بنابراين نامساوی ( )4اينطور بیان میکند که
سیاست بهینه برای پذيرش يک درخواست از نوع  iبزرگتر
يا مساوی بودن درآمد حاصل از پذيرش آن درخواست از
هزينه فرصت نپذيرفتن آن میباشد .برخالف ماهیت ساده
عبارت ( ،)4فرآيند تصمیمگیری مارکوفی و بالطبع آن مدل
برنامهريزی پويای مسأله فوق دارای پیچیدگی ناشی از
افزايش بعد است .زيرا در اين مسئله بايستی تمامی مقادير
ارزش يا به عبارت بهتر ارزش )𝑥( 𝑡𝑉 برای هر حالت )𝑥 (t,
ذخیره شود.
 -2-3روش برنامهریزی عدد صحیح خطی قطعی
با وجود جذابیت مدل برنامهريزی پويای ارائه شده در بخش
قبل از نظر تئوری ،کارايی اين روش در عمل به علت
پیچیدگی ناشی از افزايش بعد مسأله مطلوب نیست.
بنابراين در اين بخش از روش تقريب خطی برنامهريزی پويا
که برنامهريزی عدد صحیح خطی قطعی نام دارد و متعلق
به روشهای تقريبی برای برنامهريزی پويا است استفاده
میشود .برای پیادهسازی اين روش ،در گام اول ،تمام اثرات
احتمالی سیستم ،يعنی تقاضا برای کالسها و میزان منبع
مورد نیاز با امید رياضی اين متغیرها جايگزين میشود .در
مسأله فوق ،مجموع تقاضای مورد انتظار تا زمان حال به
صورت 𝑖̅
𝐷 و ضريب استفاده از ظرفیت با ̅𝑖𝑡 بیان میشود.
در اين مدل از متغیر تصمیم  xiبهعنوان تعداد تقاضاهای
پذيرفتهشده برای کالس نوع  iاستفاده میشود .مدل
بهینهسازی را میتوان به صورت زير فرموله کرد:
مجله مدلسازی در مهندسی

𝑚

()5

𝑖𝑥 𝑖𝑟 ∑ 𝑥𝑎𝑚
𝑖=1

()6

𝑚∑ S.t:
𝑇 ≤ 𝑖𝑥 ̅𝑖𝑡 𝑗=1

()7

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

] 𝑖𝐷[𝐸 ≤ 𝑖𝑥

()8

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑥𝑖 ≥ 0 ,

بر اساس محدوديت ( )6استفاده از منبع برای مشتريان
کالسهايی که درخواست آنها پذيرفته شده است نبايد از
کل زمان در دسترس تجاوز کند .رابطۀ ( )7بیان میکند که
تعداد کل درخواستهايی که از کالس iام پذيرش میشوند
نبايد از کل تقاضاهای کالس iام تجاوز کند و در نهايت
عبارت ( )8عدد صحیح بودن متغیر تصمیم را نشان میدهد.
 -4تجزیه و تحلیل عددی
در اين بخش عملکرد روشهای پیشنهادی با استفاده از
شبیهسازی مورد ارزيابی قرار میگیرد .در ابتدا فرضیات و
پارامترهای مدل شبیهسازی توصیف میشود و سپس
توضیحات مختصری در مورد نحوه پیادهسازی روشها بیان
میشود .در انتهای اين بخش نیز نتايج حاصل از
شبیهسازی ،مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد.
جدول -1ضريب اهمیت پزشکی کالسهای مختلف عمل
جراحی
ضريب اهمیت

نام بیماری
-1سزارين
-2آپاندکتومی
-3شالدون گذاری
-4چست تیوپ گذاری
-5الپراسکوپی کیسۀ صفرا
-6کلسیستکتومی
-7آنترولیز
-8هیسترکتومی
 -9تیروئیدکتومی
-10سرکالژ

0.279
0.062
0.139
0.113
0.051
0.097
0.082
0.042
0.038
0.097

ضريب ناسازگاری کل 0.09 :

 -4-1توصیف فرآیند شبیهسازی
در اين بخش آزمايش عددی برای ارزيابی عملکرد مکانیزم-
های پیشنهادی ارائه میشود .اين تحقیق در بخش جراحی
عمومی بیمارستان صیاد شیرازی گرگان و با همکاری
متخصصان مديريت بیمارستانی صورت گرفته است 10 .نوع
عمل جراحی مختلف در نظر گرفته شده است و قیمتهای
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هر عمل جراحی بر اساس  Kجراحی در سال  1394تعیین
گرديده است .همچنین میزان استفاده از ظرفیت و متوسط
تقاضاهای ورودی در طی يک دوره از بخش جراحی عمومی
بیمارستان استخراج گرديده است .طی جلسهای با  4نفر از
خبرگان حوزه سالمت شامل مدير بیمارستان ،پزشک،
مترون و پرستار ،با استفاده از روش طوفان ذهنی معیارهايی
برای اولويت بخشی به کالسهای عملهای جراحی مطرح
گرديد و خبرگان بر روی  3معیار مؤثر بر انجام عملهای
جراحی عالوه بر معیارهای مصرف منبع (زمان عمل
جر احی) و درآمد حاصله به اجماع رسیدند که به قرار زير
است:
 -1اورژانسی بودن :اورژانسی بودن به دسته بیماری-
هايی اطالق میگردد که به تعويق افتادن آنها
میتواند باعث آسیب جدی به بیمار و حتی مرگ
گردد .عملهای اورژآنسی در مقابل عملهای
انتخابی/الکتیو قرار میگیرند.
 -2دسترسی به متخصص جراح مربوطه :دسترسی
به متخصص مربوطه به معنای میزان در دسترس
بودن پزشک متخصص برای انجام عمل جراحی
مربوطه در بیمارستان میباشد.

 -3ريسک جانی باال :میزان ريسکی که در صورت
پذيرش بیمار برای بیمارستان ايجاد میشود .اين
میزان برای بیمارستانهای خصوصی بسیار حائز
اهمیت است.
بر اساس اين سه معیار ،درخت سلسله مراتبی برای
وزندهی به کالسهای مختلف اعمال جراحی مطابق شکل
( )1تهیه گرديد .سه عامل شناسايی شدۀ باال برای تعیین
ضريب مؤثرغیر مالی برای هر عمل جراحی محاسبه شدهاند.
 10نوع عمل جراحی در نظر گرفته شده با توجه به  3معیار
با روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPامتیازدهی
شدهاند و ضريب اهمیت هر يک از کالسها با نرم افزار
 Expert Choiceمحاسبه گرديده است .ضريب اهمیت
های عملهای جراحی در جدول  1نشان داده شدهاند .بدين
منظور در جلسهای ديگر با خبرگان ،پرسشنامهای جهت
اولويت بخشی به کالسهای عملهای جراحی با توجه به
سه معیار مذکور و شامل  135سؤال بین آنها توزيع گرديد
و تمامی خبرگان امتیازدهی برای اولويت بخشی به
کالسهای جراحی را تأيید نمودند.
از آنجا که شاخص ناسازگاری کمتر از  0.1میباشد ،در
مقايسات زوجی سازگاری وجود دارد .تمامی ورودیهای
مسأله در جدول  2نمايش داده شدهاند.

شکل  -1ساختار فرايند تحلیل سلسله مراتبی مسئله

مکانیزمهای پیشنهادی در قسمتهای قبل به همراه
سیاست  FCFSبه وسیله شبیهسازی مونت کارلوی فرآيند
ورود تقاضا و مدت زمان انجام عمل جراحی مورد ارزيابی
مجله مدلسازی در مهندسی

قرار میگیرد .تعداد  200دوره زمانی در نظر گرفته شده به
طوری که در هر دوره زمانی حداکثر يک درخواست وارد
شود .در جدول  λi ،2نرخ تقاضا برای کالس جراحی نوع i
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میباشد که تقاضای هر کالس طبق توزيع پواسون وارد
سیستم میشوند ti .توزيع مدت زمان عمل جراحی نوع i
میباشد که از توزيع لوگ نرمال پیروی میکند Ri .نیز
قیمت عمل جراحی نوع  iمیباشد که بر حسب  Kجراحی
در سال  1394بیان گرديده است .الزم به ذکر است که اين
قیمتها در ضريب اهمیتهای به دست آمده از جدول 1
ضرب میگردند و به عنوان فاکتور تصمیمگیری برای رد يا
پذيرش درخواست های وارد شده به سیستم مورد استفاده
قرار میگیرند .همانگونه که ذکر شد ،برای شبیهسازی
الگوی ورود از فرآيند پواسون و برای شبیهسازی مدت زمان
عمل جراحی از توزيع لوگ نرمال استفاده شده است .اعداد
تصادفی متناظر با هر يک از اين توزيع ها توسط نرم افزار
 MATLABتولید و شبیهسازی شدهاند.
پیاده سازی مدل ها و مکانیزم های پیشنهادی در اين
بخش ،در نرم افزار  MATLABنسخه  2013و همچنین
نرم افزار  GAMSنسخۀ  23.5انجام شده است .به طور
خاص برای حل مسأله برنامهريزی عدد صحیح خطی قطعی
( )DILPاز نرم افزار  GAMSو برای اجرای الگوريتم
برنامهريزی پويا ( )DDPو  FCFSمکانیزم نیز از محیط
 MATLABاستفاده شده است .نتايج حاصل از  10بار
شبیهسازی پارامترها و حل مسأله با مکانیزمهای
برنامهريزی پويا ،برنامهريزی عددصحیح خطی قطعی و
 FCFSدر جدول  3آمده است.
جدول -2پارامترهای ورودی مسأله
10

تعداد کالسها

200

تعداد دوره

40×K

R1

)Lognormal(60,10

t1

31×K

R2

)Lognormal(60,8

t2

9×K

R3

)Lognormal(27,2

t3

10×K

R4

)Lognormal(30,8

t4

×47.8
K
56×K
50×K

R6
R7

47×K

R8

85×K

R9

10×K

R5

R1

Lognormal(100,1
)6
)Lognormal(90,15
)Lognormal(89,14
Lognormal(150,1
)8
Lognormal(150,2
)0
)Lognormal(90,13

0

2
0
4
1
6
1
0

λ1
λ2
λ3
λ4

t5

9

t6
t7

9
4
1
5

λ6
λ7

t9

5

t1
0

6

λ8
λ9
λ1
0

جدول -3مقايسه نتايج حاصل از مکانیزمهای کنترلی مختلف
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0.1

2261600

3767200

4012000

3280800

0.2

4477440

6235200

6547200

6045600

0.3

6268000

8460320

9069280

8245600

0.4

8732320

12372800 15807360 11448800

0.5

14039840 17813120 15308480 11865280

0.6

18421920 18348000 17907680 14313280

0.7

19777120 21104800 20188960 16368000

0.8

20769120 22716160 22113600 18224000

0.9

21264320 23406240 23015520 20701120

1

25216542 25666400 26410560 24698400

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

DILP/FCFS

α

DP/FCFS

DDP/FCFS

شکل -2مقايسۀ نسبت جوابهای ارائه شده توسط مکانیزمهای
کنترلی پیشنهادی با روش FCFS

 -5تحلیل نتایج

λ5

t8

α

FCFS

DDP

DP

DILP

نتايج جدول  3نشان دهندۀ عملکرد به مراتب بهتر مکانیزم-
های کنترلی ارائه شده نسبت به روش  FCFSمیباشند .در
واقع همانطور که جدول  3نشان میدهد ،درآمد تعديل
شدۀ حاصل از تمامی مکانیزمهای ارائه شده در اين تحقیق
بیشتر از روش  FCFSمیباشد.
برای مکانیزم کنترلی برنامه ريزی پويای قطعی ،از آنجا که
تنها پارامتر احتمالی لحاظ شده تعداد درخواستهای
ورودی از هر کالس تقاضا است و برای مدت زمان استفاده
از منبع از مقادير مورد انتظار آنها استفاده میشود ،در نتیجه
پويايی سیستم به طور نسبی در نظر گرفته میشود ،که
انتظار میرود نتايج آن مقداری کمتر از مقدار حاصل از
برنامهريزی پويا باشد .همانطور که در جدول  3نیز مشاهده
میشود ،برنامهريزی پويای قطعی يک حد پايین نسبت به
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برنامهريزی پويا ارائه میدهد .در مکانیزم برنامهريزی عدد
صحیح خطی قطعی ( )DILPنیز پارامتر احتمالی وجود
ندارد و ماهیت احتمالی مسئله در نظر گرفته نشده است.
يعنی امید رياضی تقاضای کالسها و زمان عمل جراحی
جايگزين مقادير احتمالی شدهاند .طبق جدول  3نتايج
حاصل از  DILPدر برخی از موارد بیشتر از برنامهريزی پويا
و برنامهريزی پويای قطعی شدهاند .اين موضوع را میتوان
اين طور تفسیر کرد که در برنامهريزی پويا هر بیمار در هر
کالس عمل جراحی مقداری تصادفی از زمان را به خود
اختصاص میدهد .بنابراين ،دلیل اختالف درآمد تعديل
شدۀ حاصله بین برنامهريزی پويا و  DILPو بیشتر و کمتر
شدن اين مقادير نسبت به يکديگر در جدول  3اين است
که در  DILPمیانگین زمان مورد انتظار لحاظ میشود.
يعنی ممکن است زمان عمل جراحی بیماران ورودی کمتر
از زمان میانگین باشد ،در اين صورت زمان بیشتری ممکن
است برای استفاده از ظرفیت اتاق عمل به بیماران در يک
دوره برسد .از طرفی گفتیم که پیچیدگی برنامه ريزی پويا
با افزايش ابعاد مسئله افزايش میيابد .بنابراين میتوان به
عنوان تقريبی برای نتیجه حاصل از برنامه ريزی پويا از
 DILPاستفاده نمود .شکل ( )2درآمدهای تعديل شدۀ
حاصله از مکانیزمهای  DDP ،DPو  DILPرا نسبت به
روشی که هیچ کدام از سیاستهای ما اعمال نشدهاند
) (FCFSرا به ازای نسبتهای مختلف ظرفیت در دست به
مجموع تقاضاهای همۀ کالسها ( )αنشان میدهد .در واقع
محور عمودی بیانگر نسبت درآمدها و محور افقی  αرا
نمايش میدهد .مطابق اين نمودار ،به ازای αهای کوچکتر،
يعنی جايی که مجموع تقاضا خیلی بیشتر از ظرفیت در
دست میباشد ،نسبت درآمد حاصل از مکانیزمهای ارائه
شده به مقدار قابل توجهی بیشتر از روش  FCFSاست و
اين کارايی مکانیزمهای ارائه شده را نشان میدهد .اين
نسبتها در کمترين میزان  αبه حداکثر مقدار خود
میرسند .هرچه روی نمودار به سمت αهای بزرگتر حرکت
میکنیم نسبت درآمدها کوچکتر میشود .تا جايی که در
 ،α =1يعنی جايی که نسبت تقاضاهای کل با ظرفیت در
دست برابر است ،نسبت درآمدهای حاصله به درآمد ناشی
از  FCFSبه  1نزديک میشود .جدول ( )4تعداد تقاضا و
تعداد تقاضای پذيرفته شده را برای مهمترين عمل جراحی
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،تعداد
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پذيرشهای درخواست شده توسط سیاست  FCFSبرابر 7
درخواست است .در صورتی که  22درخواست وجود داشته
است .دلیل اين امر اين است که هر کالس جراحی که زودتر
درخواست داده است ،عمل جراحی آن زودتر انجام شده و
اين روال تا جايی که ظرفیت تمام شود ادامه میيابد.
بنابراين ظرفیتی برای تخصیص به ديگر درخواستهای اين
کالس که سرويسدهی به آن برای ما حائز اهمیت است
باقی نمانده است .اما در ساير مکانیزمهای ارائه شده می-
بینیم که درخواستها برای عمل جراحی که پذيرش آن
حائز اهمیت است به خوبی پذيرش شده است.
جدول  -4عملکرد مديريت درآمد در پذيرفته شدن
درخواستها
DP

FCFS

DILP

Accept Demand Accept Demand Accept Demand
19

19

18

18

22

7

جدول ( ،)5پنج کالس از اعمال جراحی مهم (کالسهای
جراحی با بیشترين قیمت و کالس جراحی با بیشترين
اهمیت) ،تعداد تقاضای ورودی از هر کالس ،تعداد
تقاضاهای پذيرفته شده ،قیمت و ضريب اهمیت هر کالس
را برای حالت صرفاً مالی و نیز حالت به کارگیری ضريب
اهمیت برای هر کالس ،نشان میدهد.
در حالت اول که تنها معیار درآمد کالسها و میزان مصرف
منابع توسط آنها مد نظر است ،تقاضا برای عمل سزارين که
از نظر عوامل سه گانه برای ما بسیار حائز اهمیت است به
درستی پوشش داده نمیشود .اما در حالت دوم که
معیارهای سه گانه نیز در پذيرش کالسها دخیل شدهاند،
عمل سزارين که از ضريب اهمیت بااليی برخوردار است
تمام ًا پذيرفته شده است .تأثیر اين عوامل در پذيرش
کالسهای ديگر نیز مشهود است .میتوان از مقايسۀ باال به
اين نتیجه رسید که به کارگیری ضريب اهمیت عالوه بر
بحث مالی و استفادۀ از ظرفیت ،کاربرد مديريت درآمد در
بیمارستان را منطقی مینمايد .زيرا در بیمارستان ،تنها
داشتن ديد مالی برای اولويتبندی در پذيرش برای عمل
جراحی کاری غیر انسانی میباشد .البته برای انجام اين
تحقیق ،بیمارستانهای خصوصی نیز عالقۀ زيادی برای
استفاده از مکانیزمهای ارائه شده از خود نشان داده اند .اما
درخواست آنها صرفاً استفاده از معیارهای مالی بود.
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جدول  -5تأثیر فاکتورهای پزشکی در پذيرفته شدن
درخواستها
کالس بیماری

سزارين

کیسۀ صفرا

الپراسکوپی

کلسیستکتومی

آنترولیز

ضريب
اهمیت

تیروئیدکتومی

قیمت

748000 440000 492800 420640 352000
0.279

0.051

0.097

0.082

0.038

تعداد درخواستهای پذيرفته شده برای  5بیماری با قیمت باال در
حالت صرفاً مالی
تقاضا

27

13

17

9

12

پذيرفته
شده

12

1

16

1

12

تعداد درخواستهای پذيرفته شده برای  5بیماری با قیمت باال در
حالت تأثیر ضريب اهمیت
تقاضا

28

17

12

5

11

پذيرفته
شده

28

7

12

5

1

 -6جمع بندی نتیجه گیری
در اين تحقیق مسأله مديريت درآمد بخش جراحی عمومی
بیمارستان در شرايط بهرهبرداری متغیر از ظرفیت زمانی
مورد بررسی قرار گرفت .در اين راستا يک مدل برنامهريزی

پويا برای مساله ارائه شد .عالوه بر اين ،يک روش ابتکاری
بر اساس برنامهريزی عدد صحیح خطی قطعی نیز ارائه
گرديد .از آزمايشهای مبتنی بر شبیهسازی نیز برای
ارزيابی عملکرد مکانیزم های کنترلی ارائه شده استفاده شد
که بر اساس آن عملکرد روشهای ارائه شده با روش معمول
ورود زودتر-خدمت زودتر ) (FCFSمقايسه گرديد .عالوه
بر اين ،به ازای نسبتهای مختلف ظرفیت در دست به
تقاضای مورد انتظار ( ،)αعملکرد روش های فوق مورد
ارزيابی قرار گرفت .نتايج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد
که به ازای  α ≤ 0.5اختالف قابل توجهی بین مکانیزمهای
پیشنهادی و سیاست  FCFSوجود دارد و با افزايش مقدار
 αاين اختالف کاهش میيابد به طوری که در حالت = α
 1نسبت درآمدهای حاصل از مکانیزمهای مديريت درآمد
ال به  1نزديک میشود .همچنین نشان داده
به  FCFSکام ً
شد که با دخالت ضرايب اهمیت فاکتورهای پزشکی از جمله
اورژانسی بودن ،دسترسی به متخصص جراح مربوطه و
ريسک جانی باال ،میتوان ظرفیت را به عملهای جراحی
مهمتر تخصیص داده و از میزان رد تقاضای آنها کاست.
به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی میتوان مکانیزمهای
ارائه شده در اين تحقیق را در کاربردهای ديگر که میزان
بهرهبرداری از ظرفیت منابع در آنها متغیر است به کار برد.
عالوه بر اين میتوان امکان رزرو مضاعف را نیز برای
بیمارستان در نظر گرفت.

مراجع
[1] L. Garrow, Discrete Choice Modelling and Air Travel Demand, Georgia Institute of Technology, USA,
Ashgate Publishing Company, 2010.
[2] F. de Véricourt, and M.S. Lobo, "Resource and revenue management in nonprofit operations", Operations
research, Vol. 57, No. 5, 2009, pp. 1114–1128.
[3] L.V. Green, S. Savin, and B. Wang, "Managing patient service in a diagnostic medical facility", Operations
Research, Vol. 54, No. 1, 2008, pp. 11–25.
[4] W. Zhuang, M. Gumus, and D. Zhang, "A single-resource revenue management problem with random resource
consumptions", Journal of the Operational Research Society, Vol. 63, No. 9, 2012, pp. 1213–1227.
[5] M. Olivares, C. Terwiesch, and L. Cassorla, "Structural estimation of the newsvendor model: an application
to reserving operating room time", Management Science, Vol. 54, No. 1, 2008, pp. 41–55.
[6] D. Gupta, and L. Wang, "Revenue management for a primary-care clinic in the presence of patient choice",
Operations Research, Vol. 56, No. 3, 2008, pp. 576–592.

مجله مدلسازی در مهندسی

سال شانزدهم ،شماره  ،54پائیز 1397

265

 رحمانی و استادی،حسینزاده کاشان

[7] A. Ratcliffe, W. Gilland, and A. Marucheck, "Revenue management for outpatient appointments: joint capacity
control and overbooking with class-dependent no-shows", Flexible Services and Manufacturing Journal, Vol. 24,
No. 4, 2012, pp. 516–548.
[8] K. Huang, and W. Hsu, "Revenue management for air cargo space with supply uncertainty", Proceedings of
the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, 2005, pp. 570–580.
[9] A. Stanciu, L. Vargas, and J. May, "A revenue management approach for managing operating room jcapacity",
Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference (WSC), 2010, pp. 2444–2454.
[10] D. Zhang, and D. Adelman, "An approximate dynamic programming approach to network revenue
management with customer choice", Transportation Science, Vol. 43, No. 3, 2009, pp. 381–394.

1397  پائیز،54  شماره،سال شانزدهم

مجله مدلسازی در مهندسی

