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مقدمه:
کارایی بیمارستان ها به روش های مختلفی قابل محاسبه است از جمله :روش
غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها یا به اختصار

Data (DEA

 )Envelopment Analysisو روش پارامتری تحلیل مرزی تصادفی یا به

اختصار . )Stochastic Frontier Analysis(SFA

اکثر پژوهش های انجام شده با توجه به روش  DEAانجام شده استDEA .

مبتنی بر حداقل استفاده از ورودی و حداکثر تولید خروجی است.

معیار سنجش اندازه بیمارستان ها:
معیار اندازه بیمارستان ها همان تعداد تخت های موجود در آنها می باشد.

نویسندگان

بیمارستان های
کوچک

بیمارستان های
متوسط

بیمارستان های
بزرگ

سال انتشار

Watcharasriroj et al

>500

-

<=500

2004

Roh et al

]130و[1

]250و[131

<250

2010

Gok et al

]99و[1

]199و[100

<=200

2013

اثر اندازه بر کارایی بیمارستان
نوع رابطه

رابطه مستقیم

رابطه معکوس

نویسندگان

نام کشور

سال انتشار

Eakin

آمریکا

1991

Yu et al

ایالت تگزاس-آمریکا

1995

Watcharasriroj et al

تایلند

2004

Tiemann et al

آلمان

2009

Roh et al

آمریکا

2010

Vogel et al

ایالت فلوریدا-آمریکا

1993

عدم رابطه مشخص
Asmild et al

کانادا

2013

اثر اندازه بر کارایی بیمارستان (رابطه  Uمعکوس)
مزیت مقیاس )(economics of scale
بازه زمانی

تعداد بیمارستان ها

نویسندگان

نام کشور

Carr et al

آمریکا

Hefty

مقاله مروری

1952-1969

Wilson et al

آمریکا

1984-1996

36963

Novosadova et al

چک

2005

119

Azevedo et al

پرتغال

2003-2009

Varabyova et al

ایتالیا و آلمان

2010

تعداد
تخت سال انتشار
مناسب

3147

ایتالیا ()920
آلمان ()1381

1967
200-300

1969

200-300

2004
2007

230

2014

150-400

2016

اثر ادغام بیمارستان ها بر کارایی:
ادغام :تمامی بیمارستان ها تحت مدیریت یک مرکز قرار می گیرند و سرویس
های بالینی خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند .سطح کارایی به ازای محدوده

خاصی از افزایش اندازه بیمارستان ،افزایش می یابد.

علل عدم کارایی بیمارستان های ادغام شده بزرگ:

استفاده زیادی از منابع ورودی (تعداد پرسنل و تخت)
استفاده از ترکیب نادرست منابع
منحنی  uشکل میزان هزینه متوسط بر اساس اندازه

اصالح بیمارستان های ناکارآمد :
 Chenyuan Wangو همکاران در بررسی کارایی  19بیمارستان در شانگهای-
چین ،میزان الزم حذف ورودی هاجهت کارایی بیمارستان های ناکارآمد را بررسی
کردند.

سایر عوامل موثر بر کارایی:

 -1نقش مالکیت بر کارایی بیمارستان ها:
نویسندگان

نام کشور

بازه زمانی

تعداد بیمارستان ها

بیمارستان کارا

سال انتشار

Herr

آلمان

2001-2003

بیش از 1500

دولتی

2008

Tiemann et al

آلمان

1991-2006

1046

دولتی

2009

Werblow et al

آلمان

-

-

خصوصی

2010

Tiemann et al

مروری (آلمان)

1982-2007

-

نتایج متفاوت

2012

Varabyova et al

ایتالیا و آلمان

2010

ایتالیا ( )920آلمان ()1381

خصوصی

2016

از علل کارایی بیمارستان های خصوصی:
بیمارستان های خصوصی انگیزه بیشتری برای کنترل هزینه دارند.

مالکیت دولتی ،ظرفیت مالی محدودی برای سرمایه گذاری جهت امکانات بیمارستان ،تکنولوژیهای
بزرگ و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای دولتی دارد.

سایر عوامل موثر بر کارایی:
 -2تاثیر محل قرارگیری بیمارستان بر کارایی آن:
از لحاظ موقعیت ،بیمارستان های شهری کارایی بیشتری دارند زیرا از منابع موجود به
صورت کارآمدتری استفاده می کنند.
نویسندگان

نام کشور

بازه زمانی

تعداد بیمارستان ها بیمارستان کارا سال انتشار

Athanassopoulos et al

یونان

1992

98

شهری

2001

Roh et al

آمریکا (مروری)

1999-2003

118

شهری

2010

Asmild et al

کانادا

1998-2004

114

شهری

2013

سایر عوامل موثر بر کارایی:
 -3اثر فناوری اطالعات بر کارایی بیمارستان ها:
فناوری اطالعات در هر دو بیمارستان بزرگ و کوچک اثر مثبتی در کارایی دارد.
با استفاده از فناوری اطالعات به منظور خودکار نمودن فرآیند ها و روش های دستی موجود
همانند مدیریت مالی ،بالینی و دیگر تراکنشهای اجرایی ،زمان و هزینه پردازش کاهش یافته و
دقت افزایش می یابد.
استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته ،روش کار یا ارتباط پرسنل را تغییر می دهد و یا روش
عملکردی بیمارستان ها را منتقل می کند .استفاده از ویدئو کنفرانس یا تکنولوژی ارتباط از راه
دور به عنوان مثال باعث می شود متخصصان بتوانند بیماران را از فاصله دور معاینه کنند.

کیفیت و کارایی بیمارستان ها:
کیفیت و کارایی بیمارستان ها رابطه معکوس دارند .هر بیمارستان می تواند سطح
کیفیت خود را با افزایش تکنولوژی پزشکی ،استفاده از امکانات بیشتر یا استخدام پرسنل

بیشتر افزایش دهد بدون اینکه لزوما هزینه یا عدم کارایی را در نظر بگیرد .از طرفی
دیگر ،سطح کارایی ممکن است با استفاده موثر از منابع افزایش یابد بدون اینکه لزوما
کیفیت در نظر گرفته شود.

بهترین راه حل با ایجاد تعادل بین کارایی و کیفیت به دست می آید.

کیفیت و سطح رضایت بیماران:
اگرچه بیمارستان های بزرگ سطح کیفیت باالتری دارند ،سطح رضایت بیماران در بیمارستان
های کوچک بیشتر است:

بیماران در بیمارستان های کوچک ،مراقبتهای شخصی تری دریافت می کنند.

مردم همچنین انتظارات کمتری از بیمارستان های کوچک دارند.

بیمارستان های بزرگ پروسه های درمانی پیچیده تری دارند و بیماران سطح انتظار بیشتری
از آنان  -نسبت به بیمارستان های کوچک -دارند.

نتیجه گیری:


عموماً ،رابطه بین اندازه بیمارستان و کارایی آن به صورت  uمعکوس است .بنابراین ،از
لحاظ اندازه بیمارستان ،دستیابی به حداکثر کارایی به ازای محدوده خاصی از اندازه ها صورت
می پذیرد.



در برخی از موارد به منظور گسترش بیمارستان ،از ادغام دو یا چند بیمارستان بهره می برند.
در این حالت توجه به اندازه بیمارستان بر اساس رابطه بین تعداد تخت ها و کارایی حائز
اهمیت است.



اندازه یک بیمارستان ،تنها عامل موثر بر کارایی نبوده بلکه عوامل مختلفی بر این امر
تاثیرگذارند .با آگاهی از این موارد ،عالوه بر درک علت تفاوت کارایی بیمارستان های
مختلف ،می توان شرایطی جهت بهبود کارایی فراهم کرد.



کیفیت و کارایی در بیمارستان ها دو موضوع بسیار مهم و در عین حال متقابل یکدیگر
هستند .بهترین راه ،ایجاد تعادل بین این دو عامل است.

