بررسی کارایی اقتصادی بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مهدیه عابدی ،1محمد امین بهرامی ،2حسن یوسف زاده ،3محمد مهدی کیانی ،1مریم

پذیرش مقاله99/2/32 :

چکیده
مقدمه :بیمارستانها به عنوان پر هزینهترین واحد عملیاتی نظام سالمت به شمار میروند .بنابراین توجه به کارایی هزینههای این واحددها
اهمیت ویژه دارد .هدف از این مطالعه بررسی کارایی اقتصادی بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علدوم پزشد ی
یزد بود.
روش بررسی :ایددن پددژوهش ،مطالعهای توصددیﻔی -تحلیلددی بددود که در سال  1292انجام شد .بخدشهدای مراقبت ویژه در هشت
بیمارسدتان تحت پوشش دانشگاه علوم پزش ی یزد انتخاب شدند که بر اساس روش تحلیل فراگیر دادهها به ارزیابی کارایی اقتصادی در آن
بخشها پرداخته شد .متﻐیرهای نﻬاده مطالعده شامل تعداد پزشک ،تعداد پرستار ،تعداد تخت فعال و تعداد تجﻬیزات (ونتیالتور) و متﻐیرهدای
ستانده شامل درصد اشﻐال تخت و تعداد بیماران ترخیص شده سالم و اطالعات قیمتی نﻬادهها نیز شامل میزان دریدافتی پزشدک و پرسدتار،
قیمت تخت و هزینه استﻬالک تجﻬیزات (ونتیالتور) بودند.
یافتهها :نتایج نشان داد از میان  8بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای مورد بررسی ،کارایی اقتصادی  9بخدش معدادل یدک و کدارایی
اقتصادی این بخش در سایر بیمارستانها به ترتیب برابر  0/249 ،0/174و  0/899بودند .میانگین نمره کارایی اقتصادی بخشهای مراقبدت
ویژه بیمارستانها در سال  1292برابر با  0/824بود.
بحث و نتیجهگیری :با اصالح تخصیص منابع تخصیص یافته بیمارستان شامل منابع انسانی و تجﻬیزات موجدود مدیتدوان بده افدزایش
سطح کارایی در بیمارستانهای مورد اشاره کمک کرد.
واژگان کلیدی :کارایی اقتصادی ،بیمارستانهای آموزشی ،تحلیل فراگیر دادهها
ارجاع :عابدی مهدیه ،بهرامی محمد امین ،یوسف زاده حسن ،کیانی محمد مهدی ،معینی مریم .بررسی کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد .مجله پژوهشهای سالمت محور 5921؛ .92-93 :)5(9

 .5دانشجوی کارشناسی ارشد  ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .9استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .9استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .4استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
* نویسنده مسؤول :اص فهان ،هزارجریب ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
تلفن تماس09592291530 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

فاکس0959۷۷34222 :
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دریافت مقاله94/13/32 :



دریافت مقاله اصالح شده99 /2/19 :



معینی*4

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

در حال حاضر جامعه بشرری علریرغرم ححرو و

اساداده کنندگان عمرده منرابع مرالی بلرش بهداشرت

پیشرفتهای چشرم یر در کلیره زمینرههرای علرو

محسرروب م ریشرروند .برره رغررم حجررم بررا ی منررابع

فنون ،همچنان با محد دیت منابع ر بهر است .اندازه

اخاصاص یافاه به بیمارساانها بلش بهداشت ،بین

گی رری ارزی رابی مررن م کررارایی بهررره ری باع ر

منابع در دسارس مورد نیراز شرکا

اسرراداده بهینرره از امکانرراو موجررود جلرروگیری از

مواردی چون مدیریت ضعیف بیمارسراانی کره منجرر

افزایش ناماعادل هزینهها موجر

ارحاراک کیدیرت

جرود دارد

به ناکارایی میشود ،این نکاره را حشردید مریکنرد .در

کمیت کا ها خدماو حولیدی خواهد شد .با حوجره

ایران بیش از  6/4درصد حولیرد ناخرال

به جمعیت ر ز افز ن جهان محد د بودن امکانراو

هزینههای بلش بهداشت سرتمت حعلرق دارد در

حولید ،حای برای کشورهای پیشرفاه صنعای ،اسراداده

حد د  %05ملارج بلش بهداشت درمان د لای بره

بهینه از امکاناو موجود راهی برحر به من رور افرزایش

مراابتهرای بیمارسراانی مربرو اسرت  .)3اگرچره

حولید کا ها خدماو در نایجه افزایش رفاه جامعه

بیمارساانها هزینه با یی را بره خرود اخاصراص مری

بشری حلای میگردد .کشور ما نیز نه حنها از این مورد

دهند اما مادار زیادی از هزینههرای مرذکور بره دلیرم

داخلری بره

مساثنی نیست بلکه بره علرم ملالرف از جملره عرد

عد عملکرد مناسر

کدایت درآمدهای ارزی ،ابسا ی نامطلوب به درآمرد

عواملی ن یر پذیر

ندت سهم ناچیز صادراو غیر ندای عرد راابرت

درصد اشغال حلت ،حمایم به بساری طرو نی مردو،

پذیری کا ها خدماو کشور در بازارهرای جهرانی،

عد حلصیصر

صرحی منرابع د براره کراری در

بایسای با دید گساردهحر عمیقحرری بره ایرن ماولره

ایجاد هزینههای با ی بیمارساانی نارش دارنرد .سرهم

حوجرره کرررد  .)1سررتمای ،محررور حوسررعه پایرردار

عمده بیمارسراانهرا از هزینرههرای جراری اندیشره

اجاماعی ،اااصادی ،سیاسی فرهن ری کلیره جوامرع

کاهش احت

شده حا ارزیرابی کرارایی بره

بشررری برروده اسررت دارای اهمیررت یررژهای در

عنوان امری غیراابم اجانراب در بیمارسراانهرا مرورد

زیرساخت بلشهای ملالف جامعره مریباشرد ،لرذا

حوجه ارار گیرد .اژه کارایی در سازمانهای بهداشای

ارحاای ستمت صرر ن رر از یرک ظیدره اختاری،

ماون مربو بره آن مسسسراو برینالمللری جرای

ماولهای اجاماعی اااصادی است هر نرو برنامره

خود را به طورکامم باز کرده است .این اژه در پاسخ

ریزی خدماو بهداشای ،درمانی باید جزیی از ن رر

به این معضم که هزینه بیمارساانی بیش از حد مرورد

جامع سیاست بهداشای بروده در نهایرت بلشری از

نیاز است ،مطرح میگرردد  .)4بلرش مراابرتهرای

طرح حوسرعه پایردار را حشرکیم دهرد  .)2از اجرزای

یژه از بلشهای پرسااری مراابرت از بیمراران بره

بیمارسراانهرا احدرام مریافارد.
نامناسر

منابع باع

بیمراران ،پرایین برودن

ملالررف سیسررامهررای بهداشررای– درمررانی ،خرردماو

شمار میر د .این بلش به من ور پذیر

بیمارساانی عمدهحرین عامم رشد هزینه در بسیاری از

زندگی آنان در معرض خطر جدی ارار گرفاه طراحی

کشورها هساند این رشد در بلرش عمرومی بسریار

شررده اسررت .بهررره ری کررارایی ،مهررمحرررین

سریعحر از سایر اسمتها بوده است .در اررن بیسرام،
90

معمولحررین سراز کارهای ارزیرابی
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مقدمه

بیمارساانها سرازمانهرای برجسراه ن را سرتمت

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

پرذیر

ا رژانرﺲ

عملکرد یک بن اه اااصرادی از جملره بیمارسراان بره

شد .در حالی کره در مردل د

شررمار مریر د البارره بیمارسرراانهررای آموزشری برره

سرپایی نیز جزک ساانده در ن ر گرفاره شرد در ایرن

مسرراثنی نمرریباشررد  .)0در ا اخر دهه  05میتدی،

در مطالعه رضاپور آصف زاده که کرارایی اااصرادی

Data

را در مراکز آموزشی -درمانی دانش اه علرو پزشرکی

 DEA )Analysisبرای حعیین کارایی نسبی احدهای

از ین طی سالهای  1300حرا  1386بررسری کردنرد،

ححلیم پوششی دادهها

حصمیم گیرنده ماجانﺲ مطرح شد .این ر
اغل

به عنوان ر

که

ارزیابی کارایی در جهان اساداده

ناایج نشان داد که ماوسرﻂ کرارایی فنری ،مردیریای
مایاس برای مراکز آموزشی -درمانی به حرحیر

،5/55

میشود ،عت ه بر اندازهگیری کارایی ،نو برررررررازده

5/53 5/56بود .در حد د  05درصد مراکز به علرت

نسبت به مایاس حولید را نیز ارایه مینمایرد  .)6علت

اساداده مسثر از دادهها در راساای برر ن دادههرا ،کرارا

 DEAنسبت به سایر

عمم کررده بودنرد لری  05درصرد بایره مراکرز غیرر

مابولیت گساردهحر
ر

ر

ها ،امکان بررسی ر ابﻂ پیچیده

بین چندین

ر دی

اغل

نامعلو

خر جی است که در این

فعالیتها جود دارد .این ر

کارآمرد بودنرد میرزان کرارایی مراکرز در طری د ره
مطالعه ر ند من می نداشت مدا دسرالو

حغییرر

امکان حعبیر حدسریر

شده بود  .)15در مطالعره گرودرزی همکراران ،برا

بهار دادهها را فراهم میکند  .)6کارایی فنری خرود از

اسرراداده از ر

ححلیررم مرررزی حصررادفی ،ماوسررﻂ

د جزک کارایی مایاس کارایی مدیریای حشکیم شده

میان ین کارایی بیمارساانهای اساان کرمران بره طرور

است یعنی کارایی فنی حاصمضررب کرارایی مایراس

کلی  5/648بوده است  .)11هرد

مطالعره حاضرر،

در کارایی مدیریت مریباشرد .کرارایی مایراس میرزان

بررسی کرارایی اااصرادی بلرش مراابرتهرای یرژه

حوانایی احد مربوطه برای جلروگیری از هردر رفرت

بیمارساانهای آموزشی دانشر اه علرو پزشرکی یرزد

منابع از طریق عمم کردن در سودآ رحرین یا نزدیرک

جهت ارائه راهکارهایی بررای ارحاراک کرارایی در ایرن

به سودآ رحرین مایاس میباشد  .)0حاکنون مطالعراو

بلش حساس میباشد.

زیر رادی در زمینررره سرررنجش کرررارایی بهرررره ری
بیمارساانها در کشورهای ملالف صرورو گرفاره از

روش بررسی

جمله مطالعره  Gannonکره برر ر ی  65بیمارسراان

پررژ هش حاضر مطالعهای حوصرریدی -ححلیلرری بود

ایرلند انجا شد میان ین کرارایی بیمارسراان هرا 50

کره برره صررورو ماطعرری در سررال  1353انجررا شررد.

درصد بیران شرد  .)8در مطالعره دی رری برا عنروان

کارایی فنی ،نشان دهنده میزان حوانایی یک بن اه برای

اندازهگیری کارایی بیمارساان با نسربتهرای سراده در

حداکثر سرازی محصرول برا حوجره بره عوامرم حولیرد

ماایسه با نسربتهرای مررزی ،حوسرﻂ Mortimer

مشل

 Peacockصررورو گرفررت .در ایررن مطالعرره برررای

محصول معین بوده که مادار عرددی آن برین صردر

محاسبه کارایی از د مردل اسراداده گردیرد .در مردل

یک میباشد .کارایی حلصیصی نیرز عبرارو اسرت از

بساری به عنوان سااده در ن ر گرفاه

منابع محد د بین نهادههای ملالف به گونه

ا ل فاﻂ پذیر

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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خصروص بلررش مراابررتهررای یرژه از ایرن ااعررده

ر

Envelopment

کارایی  86درصد به دست آمد .)5

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

بیمارسرراانهررای مررورد پررژ هش ،هشررت بیمارسرراان

بازدهی نسبت بره مایراس ثابرت ،احردهای کرارایی

آموزشی ححت پوشش دانش اه علرو پزشرکی شرهید

کماری را در بر میگیرد مادار کارایی نیز کمار مری

صد ای یزد بودند .از هشت بیمارساان مرورد مطالعره

گردد .علت این امر ،حالت خاص بودن بازدهی ثابرت

یک بیمارسراان حلصصری هدرت بیمارسراان دی رر

نسبت به مایراس از مردل برازدهی ماغیرر نسربت بره

عمومی بودند کره بره عنروان نمونره در این پژ هش،

مایاس میباشد .مدل بازدهی ثابت نسبت بره مایراس

جهت انالاب نهادهها ساادههای مناس  ،به بررسی

زمانی مناس

است که همه احدها در ماایسره بهینره

مطالعرراو صررورو گرفارره در ایررن زمینرره )13،14

عمم کنند  .)10حجزیره ححلیرم دادهها حوسرﻂ نرر

اساداده از ن ر اساحید ایرن حروزه پرداخاره شرد .برای

افزار  Deap2.1انجا شد .ححلیم دادهها طی مراحلی

جمعآ ری اطتعراو از مطالعرره اسررناد ،مرردارك

بره شرررح زیررر انجررا گردیررد :ابادا کلیه دادهها

آمرررار فعالیتهای احدهای مورد بررسی اساداده شد

اطتعراو ز از سرط بیمارسراانها جمعآ ری شد

دادههررا از طریررق چررک لیسررت گررردآ ری شرردند.

در فر هرای طراحری شرده ارد گردید .سپﺲ کلیه

ماغیرهای نهاده موجررود در چررک لیسررت برره حرحی ر

دادهها ماغیرهرررای ثبرررت شرررده در فرررر هرررای

شامم حعداد پزشک ،حعداد پرساار ،حعداد حلت فعال

مربوطه ،به حدکیک هر ماغیررر در نررر افرزار Excel
ارد شر ردند مورد پرداز

ارار گرفاند .پررﺲ از آن

حعداد حجهیزاو

نایتحور) بودند .ماغیرهرای سراانده

شامم درصد اشغال حلت حعرداد بیمراران حررخی

دادهها ماغیرهای پررررداز

شرررده برره نررر افزار

شده سالم گردیدند .اطتعاو ایمای نهادهها نیز شامم

 Deap2.1ارد شرررررد حرررررابع حولید بلرررررش

میزان دریافای پزشک پرساار ،ایمت حلت هزینره

مراابرتهرای یرژه Intensive Care Unit)ICU

اساهتك حجهیزاو نایتحور) بود.

بیمارسراانهرای ححت پوشش دانش اه علو پزشرکی

کارایی اااصادی به معنای حلصی
حوجه به ایمت با هد

منرابع حولیرد برا

یرررررزد در سررررررال  1353حلمین زده شد کارآیی

بیشارین حولیرد مریباشرد بره

اااصادی ،فنرری حلصیصری بلررش مرورد ن رر در

عبارحی کارایی اااصادی ،با حرکیبری از کرارایی فنری

بیمارساانهای مرورد مطالعره مررورد پژ هش محاسبه

کارایی حلصیصی مرحبﻂ است .یرک سرازمان حنهرا در

گردید.

صورحی دارای کارایی اااصادی است که هم از لحرا
فنی هرم از لحرا حلصیصری کرارا باشرد .کرارایی

یافتهها

اااصادی به صرورو حاصرم ضررب باررداری مارادیر

ناایج نشان داد که محد ده کارایی مایاس بلشهرای

کارایی فنی حلصیصری محاسربه مریشرود .در ایرن

مراابررت یررژه بررین  5/045حررا  1محررد ده کررارایی

مطالعه جهت حلمین میزان کارایی با اساداده از ححلیم

مدیریای این بلشها بین  5/288حا  1بود .بلشهرای

بررازدهی ماغیررر نسرربت برره

مراابت یژه بیمارساانهای  8 0 ،4 ،3در طی د ره

مایراس )Variable return to scale (VRSاسراداده

مورد مطالعه هم از ن ر کارایی مایراس هرم از ن رر

شد .بازدهی به مایاس ثابت ،محد دکننردهحر از مردل

کارایی مدیریای ،کارا عمم نموده بودند .در ااع ایرن

پوششرری دادههررا از ر
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ای کررره بیشرررارین حولیرررد حاصرررم شرررود .)12

های بازدهی بره مایراس ماغیرر مریباشرد زیررا مردل

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

چهار بلش مراابت یژه ،دارای بازدهی ثابت نسربت
به مایاس بودند این مطل

بررسی ،دارای بازده نسبت به مایاس از نو کاهنده

در این سال در مایاس بهینه ،فعالیت نمودند .کماررین

میان ین کرارایی مایراس بلرشهرای مراابرت یرژه،

میزان کارایی مایاس مربو به بیمارساان شرماره  1برا

 5/500میان ین کارایی مدیریای فنی خال

) برابرر

مادار  5/045کمارین میزان کارایی مدیریای مربرو

با  5/803بود .در مرحله بعد برا لحرا کرردن ایمرت

به بیمارساان شماره  2برا میرزان  5/288برود .از برین

نهادهها ،کارایی اااصادی ،فنی حلصیصی بره دسرت

هشت بلش مراابتهای یژه در بیمارساانهای مورد

آمد که ناایج حاصم از این مرحله پژ هش بررای هرر

مطالعه ،چهار بلرش در مایراس بهینره عمرم کردنرد.

بلش مراابتهای یژه به صورو جداگانه در جد ل

همچنین از برین هشرت بلرش مراابرت یرژه مرورد

 1نشان داده شده است.

جد ل  :1نمره رحبه کارایی فنی ،کارایی حلصیصی اااصادی بلشهای مراابت یژه بیمارساان های مورد مطالعه
کد بیمارستان

رتبه کارایی اقتصادی

1

5

5/000

2

9

0/933

3

5

5/000

5/000

4

5

5/000

5/000

5/000

5

5

5/000

5/000

5/000

6

9

0/344

0/2۷4

0/۷41

7

9

0/311

5/000

0/311

8

5

5/000

5/000

5/000

0/329

0/295

0/394

میانگین

نمره کارایی
کارایی فنی

کارایی تخصیصی

کارایی اقتصادی

5/000

5/000

0/۷0۷

0/524
5/000

حد د  5/16 5/50 ،5/12هزینههای خرود را

طبررق ناررایج جررد ل  1میرران ین کررارایی فنرری،5/803

حرحی

میان ین کارایی حلصیصری 5/521میران ین کرارایی

کاهش دهند به همین مادار ساانده دست یابنرد .در

اااصادی بلشهای مورد مطالعه برابر برا  5/830برود

جد ل  ،2درصد مادار مازاد نهادهها در جهت حداام

که نشان داد اگر این احدها از کرارایی کامرم در هرر

سازی هزینه بلشهای مراابت یژه نشران داده شرده

سه حرالت کارایی بررخوردار برودند ،میحوانساند به

است.

جد ل :2مادار مازاد نهادههای بلشهای مراابت یژه بیمارساانهای آموزشی مورد مطالعه
نهاده اول

نهاده دوم

نهاده سوم

نهاده چهارم

(تعداد پزشک)

(تعدادپرستار)

(تعداد تخت)

(تعداد ونتیالتور)

کد بیمارستان
5

0

0

0

0

9

2/599

92/09۷

59/199

59/199

9

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

۷

0/۷94

۷/443

0/29۷

9/29۷

2

5/3

5/۷

5/9

5/9

3

0

0

0

0
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د لت بر این داشت کره

دارای بازده نسربت بره مایراس از نرو فزاینرده برود.

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

با حوجه به ناایج جد ل ،به عنوان مثال احد مراابرت

پرسررراار را از  02ندرررر به  10ندر نهاده حجهیرررزاو

های یژه در بیمارساان شماره  2دارای مازاد در نهاده

حعداد نایتحرور) حلت فعال را از  15به  0کراهش

رسیدن به حداکثر کارایی فنی یک

حلت فعالی را که در حولید آن ناش ندارند ،حذ

بیمارساان برای

نماید.

باید نهاده پزشک خود را از  15ندررررر به  3ندر ،نهاده

جد ل :3ضعیت موجود مطلوب نهادهها در بلشهای مراابت یژه بیمارساانهای آموزشی مورد مطالعه
وضعیت نهادهها
کد بیمارستان

وضعیت موجود
نهاده اول نهاده دوم

نهاده سوم

وضعیت مطلوب
نهاده چهارم

نهاده دوم

نهاده اول

نهاده سوم

نهاده چهارم

1

1

45

90

91

1

45

90

91

2

50

19

52

52

9/323

54/243

1/4۷3

1/4۷3

3

9

1۷

5۷

5۷

9

1۷

5۷

5۷

4

4

55

9

9

4

55

9

9

5

4

55

3

3

4

55

3

3

6

4

94

۷

3

9/92۷

52/119

1/0۷4

1/0۷4

7

1

55

۷

۷

9/9

2/4

4/3

4/3

8

9

2

4

4

9

2

4

4

میانگین

4/۷93

در جد ل  3ضعیت موجود

9۷/321

50/591

55

9/4995

95/95

3/5۷۷

3/225

نیز ضعیت مطلوب

کردند  .)10حراحم همکراران در مطالعره خرود برا

نهررررادهها نشان داده شده است .بر اساس این جد ل،

عنوان بررسی کارایی بیمارساانهای د لای عمرومی

مجدد منابع با اساداده از میزان مطلوب

ححلیم پوششری دادههرا کره در

حلصی

اساان فارس به ر

سرالهررای  1384 80در 21

نهررادهها برای رسیدن به کارایی در هر بلش مشل

شرش ماهرره ا ل د

شد .در ااع این ماادیر معرین نمرود کره سراانده هرر

بیمارساان انجا داد به این نایجه رسرید کره میران ین

بلرش با چه سطحی از نهرادهها میحواند به دست آید

کارایی مایاس در  4د ره مطالعه  5/60ر ند نز لری

حا آن بلش به کارایی برسد که خود به نوعی بیان ر

داشت .حدا و این پژ هش با مطالعره حاضرر در ایرن

میزان کاهش نهادهها بود.

بود که در انجا آن از نر افزار  GAMSبرنامهریزی
غیر خطی اسراداده شرده برود  .)16میران ین کرارایی

بحث و نتیجهگیری

مدیریای نیرز در ایرن مطالعره برابرر برا  5/803برود

مدل این پژ هش با فرض برازدهی ماغیرر نسربت بره

محد ده این نو کارایی بین  5/288حا  1حلمرین زده

مایاس بر مبنای حرداامسرازی ر دیهرا طراحری

شد .این نو کارایی میحواند نشان ر مدیریت صرحی

شده است .یافاههای این مطالعره نشران مریدهرد کره

حرکی

صرحی عوامرم حولیرد باشرد کره موجبراو

میان ین نمره کارایی مایاس احدهای  ICUدر سرال

افزایش ایرن کرارایی را فرراهم آ رده اسرت .در سرال

 1352برابر با 5/500برود .در مطالعره نروحی نیرز کره

 1352حد د  05درصد از بلشهای مراابت یرژه در

میزان کارایی را در بیمارسراانهرای حرأمین اجامراعی

این بیمارساانها کارایی کامم را در این زمینره کسر

سنجیدهانرد میرزان کرارایی مایراس را  5/504بررآ رد

کردند .در مطالعه صدیآریان شاهحسینی که بر ر ی
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پزشک ،پرسرراار ،حجهیررزاو حلت فعال بررود .این

دهد  0ندر پزشک 30،ندر پرساار  14نایتحرور

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی

مهدیه عابدی و همکاران

میزان این نو کارایی را معادل  5/884بررآ رد کردنرد

حایات میحوان گدت کارایی اااصادی زمرانی محارق

که حاریباً در محد ده مطالعه حاضرز اررار دارد .)10

میگردد کره عرت ه برر عرد احرت

منرابع ،بهاررین

در میان پژ هشهای صورو گرفاه مطالعاو اندکی به

اساداده از آنها صورو گیرد .طبرق گرزار

حدسرریر کررارایی حلصیصرری پرداخاررهانررد .کررارایی

بهداشت جهانی ،بیش از  05درصد منابع بیمارسراانی

حلصیصی از حاسیم کارایی اااصادی بر کارایی فنی برا

کارایی ز را ندارند .در این میان از بین بلرشهرای

فرض بازدهی ماغیر نسبت به مایاس حاصم میشرود.

مراابررت یررژه مررورد مطالعرره  62درصررد برره لحررا

در ااع پﺲ از این که ایمت نهادهها در مردل حعیرین

اااصادی کارا بودند .میان ین نمرره کرارایی اااصرادی

شد ،بح

کارایی حلصیصی مطررح مریگرردد .عرد

کررارایی حلصیصرری برره حوزیررع نامناس ر

سرازمان

بلشهای مراابت یژه  5/834میباشرد کره کمارر از

منررابع بررین

میان ین نمره کارایی فنی حلصیصی میباشد .نارایج

مرداختو شریوههرای مادرا و درمرانی اسراداده

مطالعه زها ی همکاران ححت عنوان حعیین کرارایی

ناصحی از حکنولوژیهرای گونراگون اشراره دارد .در

اااصرادی بلررش Coronary Care Unit )CCU

این مطالعه حد د  00درصرد از بلرشهرای مراابرت

بیمارساانهای دانش اه علو پزشکی حهران با اسراداده

یژه دارای کارایی حلصیصی کامرم بودنرد .میران ین

از د ر

حرحلررریم مرررزی حرصادفررری )SFA

نمره کارایی حلصیصی در بین  8احرد مراابرتهرای

 Stichastic Frontier Analysisححلیرم فراگیرر

یژه برابر برا  5/521برود .کشراکاران همکراران در

دادهها  )DEAدر طی سالهای  1388حا  1380نشان

مطالعرره خررود بررا عنرروان بررسرری کررارایی اااصررادی

داد میان ین کارایی اااصادی بلشهای  CCUدر طی

بلشهای رادیولوژی در بیمارساانهای دانش اه علو

چهررار سررال  1380-1388در ر

ححلیررم مرررزی

معیرار  )5/10در ر

پزشکی شیراز در سال  ،1351بیان میکند کره از میران

حصادفی 5/05 ،با انحررا

 20احد رادیولروژی حنهرا  10درصرد دارای کرارایی

ححلیم فراگیر دادهها  5/50با انحرا

حلصیصی کامم بودهاند میان ین کارایی حلصیصری

دست آمد  .)15کمارین نمره کارایی اااصادی مربو

معیار  )5/63به

احدها برابرر برا  5/802بروده اسرت  .)13میران ین

به بلش مراابت یرژه بیمارسراان شرماره  2برا نمرره

کارایی فنی در مطالعه حاضر برابر برا  5/803برود کره

 5/104میباشرد .ایرن عرد کرارایی اااصرادی بیشرار

 5/35بیشار از میان ین کارایی اااصادی احدهرا برود.

مربو به کارایی فنی میباشد حا حلصیصی .بیشرارین

در مطالعه بهرامپور همکاران که کرارایی فنری را در

نمررره کررارایی اااصررادی یعنرری  ،1مربررو برره بلررش

بلشهای مراابت یژه بیمارساانهای دانش اه علرو

مراابررت یررژه بیمارسرراانهررای شررماره 1،3،4،0 ،8

پزشررکی کرمرران بررا اسرراداده از ر

ححلیررم مرررزی

حصادفی محاسبه نمودند ،میزان کارایی فنری را معرادل
 5/080بررآ رد نمودنرد کره بره میرزان  5/86کمارر از

میباشد که  62درصد احدها را حشکیم می دهد .این
احد هرا هرم از لحرا کرارایی فنری هرم از لحرا
کارایی حلصیصی کامتً کارا بودهاند.

مادار این کارایی در مطالعه حاضر بود  .)18کرارایی

نکاهای که باید به آن حوجه کرد ،میزان مازاد نهادهها

اااصادی احدهرای مراابرت یرژه از حاصرمضررب

است که در بیمارساانهای غیرکارا جود دارد .به ن ر
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بیمارساانهای دانش اه علو پزشکی همدان انجا شد

کارایی فنی در کارایی حلصیصی حاصم میگرردد .در

کارایی اقتصادی بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی
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مهدیه عابدی و همکاران

آن افررزایش هزینررههررای بیمارسرراان برره دلیررم کمبررود

عملکرد به حبرع

 علت پایین بودن شاخ،صدایانی

 بره، برنامهریزی جامع با در ن ر گرفان کلیه جوان

نیست بلکه بیشرار بره نبرود بهرره

نیر های مالص

حعداد مازاد های خود از ماادیر ا لیه نهادهها کم کننرد

 حدظ به کارگیری صحی نیر ی انسرانی،برداری

.حا به سط کارایی مطلوب دست یابند

حجهیزاو مربو میشود که اهمیت نارش مردیران را
 از جملره.)25 در این زمینه مورد حأیید ارار میدهرد

سپاسگزاری

نویسررندگان ماالرره بررر خررود ز مرریدانن رد از کلیرره
مسئو ن اساحید محار دانش اه شهید صرد ای یرزد

مشکتحی که پژ هش ر به هن ا جمعآ ری دادهها برا
در ثبرت

آن مواجه بود عد ثبت یا جرود نرواا
.برخی از اطتعاو بود

همچنررررین از ریاسررررت مسررررئولین محاررررر
بیمارساانهای دانش اه علو پزشرکی یرزد بره خراطر

پیشنهادها

زحماو راهنمراییهرای صرمیمانه کمرال حشرکر را

در پایان پیشنهاد میگردد کره بیمارسراان هرای ناکرارا

.نماید

ی رک

 در اال ر،برررای رس ریدن برره حررداکثر کررارایی
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Abstract
Introduction: Hospitals as the most expensive health care system is an operational unit,
considering the cost efficiency of this unit is very important. The aim of this study was to
evaluate the performance of the intensive care units of hospitals affiliated with Yazd
University of Medical Sciences.
Methods: This is a descriptive - analytic study performed in 2014. Intensive care units of 8
hospitals affiliated with Yazd University of Medical Sciences were included in this study.
Data envelopment analysis (DEA) was used to evaluate the economic efficiency of intensive
care units. Input variables included the number of physicians, nurses, and active beds, as well
as the number of equipment (ventilator), and output variables included bed occupancy rate
and the number of patients discharged healthy. Input prices contained the doctors and nurses
income, bed price, and depreciation cost of equipment (ventilator).
Results: The findings show that among 8 studied hospitals, the efficiency of 5 hospitals were
1 and the efficiencies of the other hospitals were 0.174, 0.645, and 0.855. The mean economic
efficiency of intensive care units of all hospitals was 834.0 in 2014.
Conclusion: By ameliorating the allocation of resources allocated for hospitals including
human resources and equipment, the efficiency level of hospitals can be improved.
Keywords: Economic Efficiency, Educational Hospital, Data Envelope Analysis (DEA).
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