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 .3دانشکده علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
نشریه پایش
سال هجدهم ،شماره اول ،بهمن ـ اسفند  1397صص 7-21
تاریخ پذیرش مقاله1397/12/27 :
[نشر الکترونيك پيش از انتشار 18 -فروردین ]98

چكيده
مقدمه :کارایی بيمارستان های ایران پایين اسـت .بنـابراین ،بـا توبـه بـه متـدودیت منـابگ ،بکـارايری ابـداماتی بـرای افـزایش کـارایی
بيمارستانهای کشور ضرور ی است .هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران است.
مواد و روش کار :این پژوهش با روش مـرور یيهـه ای انجـام شـد .کليـه مقـانت منتشـر شـده در زمينـه راهکارهـای افـزایش کـارایی
بيمارستانهای ایران در بازه زمانی سالهای 1376تا  1396در هفت پایگاه اطالعـاتی و دو موتـور بتـتجوار بـا کليـد وا ههـای مناسـ
بتتجو و بمگ آوری شد .در نهایت ،تعداد  123مقاله انتخاب و با روش تتليل متتوا بـا اسـتفاده از نتـخه  10نـرمافـزار MAXQDA
تتليل شدند.
یافته ها :بيشترین مهالعات راهکارهای افزایش کارایی در تهران ،اصفهان و خوزستان انجام شده بود .تعداد  41راه کار برای افزایش کارایی
بيمارستان های ایران شناسایی شدند که در چهار سهح متا (وزارت بهداشت) ،ماکرو (دانشگاه علوم پزشـکی) ،مـزو (بيمارسـتان) و ميکـرو
(ارائهکننداان خدمات بيمارستانی) اروه بندی شدند .ابرای مدیریت کيفيت ،توانمندسـازی مـدیران ،تخصـيص تخـتهـای بيمارسـتانی
متناس با نياز بامعه ،بلوايری از توسعه غير ضروری بيمارستانها ،ارزیابی ابتصادی عملکرد بيمارستانها و ارائه بـازخورد بـه مـدیران و
توزیگ صتيح تختها بين بيمارستانها از مهمترین راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران بودند.
بحث و نتيجه گيری :سياستگذاران و مدیران نظام سالمت باید ابداماتی را به طور هماهنگ و همزمان در سهوح وزارت بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی ،بيمارستان و ارائهکننداان خدمات بيمارستانی بکار ايرند تا منجر به افزایش کارایی بيمارستانها شود.
کليدواژه :بيمارستان ،عملکرد ،کارایی ،راهکارها ،مرور یيههای
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راهکارهای افزایش کارایی بیمارستانهای ایران :یک مرور حیطهای

هزینه های نظـام سـالمت در یـال افـزایش اسـت .بـا افـزایش یـك
درصدی سرانه توليد ناخالص داخلی ،هزینههای سالمت  0/4درصـد
افزایش مییابد ] .[1کشورهای دنيا در سال  2015ميالدی به طـور
ميانگين یـدود  6/3درصـد توليـد ناخـالص داخلـی خـود را صـرف
هزینه های سالمت کردند .این ميـزان در منـاطم مدیترانـه شـربی،
آفریقا ،آمریکا و اروپای سازمان بهداشت بهانی بـه ترتيـ برابـر بـا
 6/9 ،6/2 ،5/3و  7/9درصد بود .هزینـههـای سـالمت ایـران از 4/5
درصد توليد ناخالص داخلی در سال  2000ميالدی بـه  7/6درصـد
در سال  2015ميالدی افزایش یافت .یدود  22/6درصد هزینههای
عمومی دولت ایران در سال  2015ميالدی صرف هزینههای سالمت
شد .ميانگين این ميزان در دنيا برابر با  9/9درصد بود ].[2
بيمارستان یکی از مهم ترین ابزای نظام سـالمت اسـت کـه بخـش
بابل توبهی از بودبه نظام سالمت را به خود اختصاص میدهد ].[3
یدود  50تا  80درصد هزینههای بخش سالمت دولت در کشورهای
در یال توسعه ،به بيمارستانها اختصاص دارد ] .[4افزایش بمعيت
ســالمند ،افــزایش بيمــاریهــای مــزمن ،اســتفاده از فنــاوری هــا و
روشهــای بدیــد تشخيصــی و درمــانی ،تقاضــای روزافــزون بــرای
خدمات بيمارستانی و خهاهای پزشکی منجر به افزایش هزینههـای
بيمارستانی شده است ] .[5ارائـه خـدمات تشخيصـی و درمـانی بـا
کيفيت ،ایمن ،اثربخش و کارآمد به منظور تـممين ،یفـو و ارتقـای
سالمتی مردم بامعه یکی از اهداف مهم بيمارستانها اسـت ].[6-7
بنابراین ،دسترسی ،کيفيـت و هزینـه خـدمات بيمارسـتانی بایـد از
اهداف مهم مدیران بيمارستان ها باشد .مدیران برای افـزایش بهـره-
وری بيمارستان هـا بایـد بـه طـور همزمـان بـه اثربخشـی و کـارایی
خدمات بيمارسـتانی توبـه داشـته باشـند .عـدم توبـه بـه کـارایی
بيمارستانها ،منجر بـه افـزایش هزینـههـای بيمارسـتانهـا شـده و
دسترسی به خدمات آنها را متدود میکنـد .از طـرف دیگـر ،اتـالف
منابگ ،کيفيت خدمات بيمارستانی را کـاهش داده و در بلنـد مـدت
موب کاهش اثربخشی خدمات بيمارستانی و افـزایش بيمـاریهـا،
ناتوانیها و معلوليتها در بامعه خواهد شد .مهالعاتی بين نا کارایی
بيمارستانها و مرگ و مير بيمارستانی رابهه آمـاری معنـادار نشـان
دادند ] .[8-10یدود  20تا  40درصـد منـابگ نظـام سـالمت تلـ
میشوند ] .[11در اـزارش سـال  2010مـيالدی سـازمان سـالمت
بهان از کارایی به عنوان عنصـر یيـاتی پایـداری پوشـش همگـانی
سالمت یاد شده است ] .[12بنـابراین ،مـدیران بایـد بـرای افـزایش
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کارایی بيمارستانها تالش کنند .کارایی در یقيقـت ،انجـام درسـت
کارها بوده و نتبت ستادهها به دادههـا را نشـان مـیدهـد کـه بایـد
بيشتر از یك باشد .کارایی بـه یـداک ر رسـاندن منفعـت در مقابـل
هزینه انجام شده یا به یدابل رساندن هزینه بـرای بـهدسـت آوردن
یك منفعت مشخص است ] .[13بنابراین ،کارایی بيمارستان نتـبت
ارزش خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به منابگ اسـتفاده شـده
است .اتالف منابگ در سازمانهای کارآمـد کـم اسـت .سـازمانهـای
کارآمد از انعهاف پذیری و تاب آوری بيشـتری برخـوردار بـوده و بـه
سرعت می توانند نتبت به تغييرات متيهـی واکـنش نشـان دهنـد.
سازمانهای کارامد از چابکی بيشـتری برخـوردار بـوده و بـه خـوبی
برنامه ریزی شدند تا بـه طـور اثـربخش فراینـدهای کـاری را بهبـود
بخشند .پژوهشهایی رابهه آمـاری معنـادار بـين کـارایی و رضـایت
بيماران در بيمارستانها پيدا کردند ].[14-15
روشهای تتليل پوششی دادهها ،تتليل مـرزی تصـادفی ،اینـدک
مالم کویيتـت  Malmquist indexو نمـودار پـابن نسـو بـرای
سنجش کارایی بيمارستانها استفاده میشـوند .یـك مهالعـه مـرور
نظام منـد در سـال  1396بـا بررسـی  91مقالـه پژوهشـی ،کـارایی
بيمارســتانهــای ایــران را در دو دهــه اخيــر بــين  0/584و 0/998
بــرآورد کــرد .بــه عبــارتی ،بيمارســتانهــای کشــور از کــارایی نزم
برخوردار نبودند .این مهالعات در  23استان کشور انجام شـدند .بـه
ترتي بيشتر از روشهای تتليل پوششی دادهها ( 63درصد) ،پـابن
نسو ( 33درصد) و تتليل مرزی تصادفی ( 4درصد) برای ارزشيابی
کارایی بيمارستانهای ایران استفاده شد ] .[16مهالعـه مـرور نظـام
مند دیگری در سال  1397با بررسی  162مقاله پژوهشی اصـيل بـه
ارزشيابی عملکرد بيمارستان های ایران در دو دهـه اخيـر پرداخـت.
این پژوهش نشان داد که مهالعات ارزشيابی عملکرد بيمارسـتانهـا
در ایران بيشتر بر بعد کارایی تمرکز داشـته و شـاخصهـای درصـد
اشغال تخت ،متوسـ ابامـت بيمـاران و اـردش تخـت بيمارسـتان
پرکاربردترین شاخص های عملکردی بودند .کارایی بيمارستانهـا در
بيشتر مهالعات کم تا متوس ازارش شده بود ].[17
ابرای طرح تتول سالمت و بيمه کردن تعداد زیادی از افـراد فابـد
بيمه منجر به افزایش بار مرابعه بيماران به بيمارستانهـا بـه ویـژه
بيمارستان های دولتی دانشگاهی شد که فشار زیادی به سازمانهای
بيمه سالمت وارد ساخت ] .[18بنابراین ،سازمان های بيمه سـالمت
با بکارايری ابداماتی نظير کاهش افقی و عمودی بتتههای یمایتی
بيمــه ،اعمــال کتــورات بيشــتر بــر صورتتتــابهــای ارســالی

مهناز افشاری و

راهکارهای افزایش کارایی...

بيمارستانها ،تمخير در بازپرداخت صورتتتابهـای بيمارسـتانهـا،
بکارايری روش های پرداخت ثابت و خرید مبتنی بر ارزش خـدمات
سالمت سعی در کنترل هزینهها خواهند داشـت ] .[19بـه عبـارتی،
سازمان های بيمـه سـالمت پرداختـی بـه بيمارسـتانهـا را کـاهش
خواهند داد .از طرف دیگـر ،هزینـه داروهـا ،تجهيـزات ،ملزومـات و
کارکنان بيمارستان ها در یال افزایش است .در نتيجه ،بيمارستانها
با متدودیت منابگ موابه خواهند شد .از طرفی ،تقاضا برای خدمات
بيمارســتانی افــزایش خواهــد یافــت .در نتيجــه ،افــزایش منــابگ
بيمارستانی با توبه به متدودیت شدید مـالی بيمارسـتانهـا بـرای
پاسخگویی به افزایش تقاضا برای خدمات بيمارستانی کـار دشـواری
است .بنابراین ،مدیران بيمارستان ها باید بـه کـارایی بيمارسـتانهـا
توبه ویژه ای داشته باشند .دنیـل مختلفـی ماننـد فقـدان سيتـتم
اربــا مناســ  ،سيتــتم پرداخــت نامناســ  ،انــدازه نامناســ
بيمارستانها ،بدمت بيمارستانها ،پيچيدای خدمات سالمت ،نقـص
در هماهنگی و ارائه خدمات سالمت ،استفاده بيش از ید از خدمات
سالمت ،کمبود کارکنان یرفهای ،خرید تجهيـزات و ملزومـات غيـر
ضروری ،نقص تجهيزات بيمارستانی ،پذیرشهای غيرضروری ،طـول
مدت ابامت زیاد بيماران ،فقدان ربابت ،پيچيدای اداری بيش از ید
و تخل و تقل میتواند منجر به عدم کـارایی بيمارسـتانهـا شـود
] .[20-22برای افزایش کارایی بيمارستانهـا بایـد تغييـر ارزشـی و
فرهنگی در نظام سالمت کشور ایجاد شود .سه تفکر غل سياه چاله
 ،Black holeبعبه سياه  Black boxو فهرست کلی Laundry
 listدر مورد بيمارستانها منجر به کارایی پـایين آنهـا شـده اسـت.
برخی افراد معتقدند که بيمارستان ماننـد سـياه چالـهای اسـت کـه
انر ی بتيار زیادی دریافت میکند ،ولی نوری از آن ایجـاد و خـار
نمی شود .آنها معتقدند که هيچ مقدار پولی برای دستيابی بـه نتـای
مهلوب در بيمارستان کافی نيتت .بنابراین ،ابدامی برای سـنجش و
افزایش کارایی بيمارستانها به عمل نمیآورند .در یالیکه ،مدیریت
صتيح کمك می کند تا با استفاده از منابگ متدود به نتـای بهتـری
دست یافت .برخی هم بر اساس تفکر بعبه سياه اعتقـاد دارنـد کـه
بيمارستان بتيار پيچيده و غير بابل درک اسـت .بنـابراین ،منـابگ و
دادهها باید بکار ارفته شود تا ستادهها به نتـوی یاصـل شـوند .در
یالی که ،اتتره دانـش سياسـتگذاری ،مـدیریت و ابتصـاد سـالمت
کمك میکند تا این بعبه سياه را باز کرد و با بکـارايری مـداخالت
مناس  ،کارایی بيمارستانها را افزایش داد .در نهایت ،فهرست کلـی
تصور غل سوم است .برخـی اعتقـاد دارنـد کـه بيمارسـتان شـامل

برای انجام این پژوهش ،از یك مهالعـه مـرور یيهـهای Scoping
 reviewبا تمرکز بر مهالعات منتشر شـده در زمينـه راهکارهـای
افزایش کارایی در بيمارسـتانهـای ایـران در بـازه زمـانی  1376تـا
 1396/07/30استفاده شد .مرور یيههای در موابعی کـه پژوهشـگر
به دنبال پاسخ به سوانتی در زمينه "چه چيزی" و "چـرا" در یـك
یيهه موضـوعی خـاص باشـد ،ازینـه مناسـبی در بـين روشهـای
مختل مهالعات مروری است .با توبه به اینکه مرور یيههای برخی
از متدودیتهای مرور نظام مند نظير ارزشـيابی کيفيـت مقـانت را
ندارد ،سرعت بانتری به کار پژوهش بخشـيده و تعـداد بيشـتری از
منابگ را مورد بررسی برار میدهد .بنابراین ،زمانی که سياستگذار یـا
مدیری به شواهد کلی فوری در یـك یيهـه موضـوعی خـاص نيـاز
داشته باشد ،مرور یيههای مناس است .برخالف یك مهالعه مـرور
نظام مند که به آزمون یك فرضيه میپردازد ،مرور یيههای به توليد
فرضيههای پژوهشی منجر مـی شـود .برخـی از دنیـل انجـام مـرور
یيهه ای عبارتنـد از نشـان دادن کليـت یـك موضـو و شناسـایی
مفاهيم کليدی آن ،ترسيم نقشه ادبيات موضوعی مربوطـه ،بررسـی
ماهيت و وسعت پژوهشهای انجام شده ،تعيين ضرورت انجام مـرور
نظاممند ،تخليص و انتشار یافتههای پژوهش و شناسایی شکافهـای
پژوهشی در ادبيات موضوعی مربوطه ].[28
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ليتتی از وایدها ،اـروههـا و افـرادی اسـت کـه در توليـد خـدمات
سالمت مشارکت دارند ،بدون اینکه نياز به هماهنگی بين این ابزا و
اشخاص باشد .عدم هماهنگی منجر به ارائه خـدمات غيـر ضـروری،
تکراری و در نهایت ،کاهش کارایی بيمارستان میشود .با اسـتفاده از
اصــول سياســتگذاری و مــدیریت ســالمت مــیتــوان فعاليــتهــای
بيمارستان را به طور اثربخش و کارآمد هماهنگ کرد و بهرهوری آن
را افزایش داد .افزایش کارایی با توبه به افزایش هزینههـا و کمبـود
منــابگ ،مــیتوانــد منجــر بــه دســتيابی بهتــر و پایــدار بــه اهــداف
بيمارستانها شود .در سالهای اخير پژوهشهای متعدد پراکنـدهای
در زمينه راه کارهای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران انجام شده
است ] .[23-27تجميگ و یکپارچه کردن راهکارهای افزایش کارایی
ارائــه شــده بــرای تصــميمايــریهــای مبتنــی بــر شــواهد مــدیران
بيمارستان ها ضروری اسـت .بنـابراین ،هـدف پـژوهش یاضـر ارائـه
راهکارهایی برای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران بـا اسـتفاده از
روش مرور یيههای است.

تعـــداد  123مقالـــه در زمينـــه راهکارهـــای افـــزایش کـــارایی
بيمارستانهای ایران در بازه زمانی سالهای  1376تـا  96/7/30بـه
چاپ رسيد .تعداد  73مقاله بـه زبـان فارسـی ( 59/3درصـد) و 50
مقاله به زبان انگليتی ( 40/7درصـد) بودنـد .بيشـترین مقـانت در
مجــالت مــدیریت ســالمت ( 14مقالــه) ،بيمارســتان ( 10مقالــه)،
مدیریت اطالعات سالمت ( 8مقالـه) و International Journal
 5( of Health Policy and Managementمقالــه) چــاپ
شدند .یدود  85درصد ( 105مقاله) مهالعـات راهکارهـای افـزایش
کارایی در بيمارسـتانهـای دانشـگاهی10 ،درصـد ( 12مهالعـه) در
بيمارســتانهــای تــممين ابتمــاعی 2/5 ،درصــد ( 3مهالعــه) در
بيمارستانهای خصوصـی و  2/5درصـد ( 3مهالعـه) در بيمارسـتان
های نظامی صورت ارفته است .بيشـتر نویتـنداان در رشـتههـای
مدیریت خـدمات بهداشـتی و درمـانی و ابتصـاد سـالمت تخصـص
داشتند .مصدقراد (از دانشگاه علوم پزشـکی تهـران) بـا  5مقالـه و
یاتم (از دانشگاه علوم پزشکی شيراز) و اودرزی (از دانشگاه علـوم
پزشکی کرمان) هر کدام با  4مقالـه بيشـترین مقـانت را در زمينـه
راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانها نوشتند (بدول .)2
نمودار شماره  2سيکل زندای مهالعات راهکارهای افزایش کـارایی
بيمارستان های ایران شامل شرو  ،رشـد ،بلـوو و افـول آن را نشـان
مــیدهــد .اولــين مقالــههــای ارائــه راهکارهــای افــزایش کــارایی
بيمارستان های ایران در سال  1376منتشر شـد ] .[30-31یـدود
 74درصد مقانت از سال  1390تـاکنون نگاشـته شـدند .بيشـترین
تعداد مقانت مربـوب بـه سـال  1392بـا  20مقالـه بـود .مهالعـات
راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانها در  24اسـتان ایـران انجـام
شده بود .بيشترین پژوهشهای مرتب با ارایـه راهکارهـای افـزایش
کارایی در استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان ،آ ربایجـان شـربی،
فارس و کرمان انجام شده بود (نمودار شماره  .)3تعداد  111مهالعه
( 90/2درصد) به روش کمـی 7 ،مهالعـه ( 5/7درصـد) بـه صـورت
کيفی و  5مهالعـه ( 4/1درصـد) بـا روش ترکيبـی انجـام شـد .بـه
ترتي  29/2 ،54/5و  4/9درصد مهالعـات بـرای سـنجش کـارایی
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بــرای انجــام ایــن مهالعــه مــرور یيهــهای از پروتکــل  Arkseyو
 O’Malleyشامل شش مریله  -1شناسایی سـوانت پـژوهش-2 ،
شناسایی مهالعات مرتب با استفاده از پایگاههای اطالعـاتی معتبـر،
نامـههـا ،مقـانت مـروری و رفـرن
بررسی متون خاکتتری ،پایـان 
مهالعات در یيهه مورد پژوهش -3 ،انتخاب مهالعات مرتب بـرای
مرور از بين مهالعات اوليه -4 ،استخرا دادهها به صـورت نمـودار و
بدول-5 ،بمگآوری ،خالصه سازی و ازارش یافتههـا و  -6مشـاوره
اختياری با صایبنظران در مورد یافتههای بدست آمده استفاده شـد
] .[29سوانت پژوهشی برای مهالعـه یاضـر عبـارت بودنـد از :چـه
راهکارهایی برای افزایش کارایی بيمارستانهـای ایـران وبـود دارد
کدام راهکارها بيشتر برای افـزایش کـارایی بيمارسـتانهـای ایـران
اســتفاده مــیشــود راهکارهــای افــزایش کــارایی بيشــتر در کــدام
بيمارستانها بکار ارفته میشوند
چهار پایگاه اطالعاتی انگليتی ( Medlineبدول شمارهWeb ،)1
 Embase ،Scopus ،Of Scienceو سه پایگاه اطالعاتی فارسـی
 SID ،Iranmedex ،Magiranو موتورهای بتتجوار Google
و  Google scholarمورد بتتجو برار ارفت .کليدوا ههای مورد
استفاده برای این بتتجو شامل اصهالیات  Meshو کليدوا ههای
رایــ مــرتب بــا موضــو مــورد مهالعــه شــامل ،efficiency
،hospital ،performance ،inefficiency ،productivity
 strategies ،solutionsو  Iranبه زبان انگليتی و کارایی ،عدم
کارایی ،بهره وری ،عملکرد ،بيمارستان ،راهکارها ،راهبردها و ایران به
زبان فارسی بود .فهرست منابگ مقانت به دسـت آمـده و همچنـين،
مجالت تخصصی در این زمينـه نيـز بـه صـورت دسـتی بتـتجو و
مقانت مرتب استخرا شدند .معيارهـای خـرو از مهالعـه شـامل
مهالعات منتشر شده به زبانهای مختل به بز فارسی و انگليتـی،
موارد منتشر شده ببل از سال  1376و بعد از  30مهر  1396بود.
به طور کلی تعداد  1395مقاله استخرا شد .ابتدا عنوان مقانت با
توبه به معيارهای ورود و خرو ارزشيابی و غربـالگری شـد .تعـداد
 953مقاله راهکارهای کارایی در بيمارستان در ایـن مریلـه بدسـت
آمد .سپ  ،با بررسی چکيده مقانت  839مقاله غير مـرتب یـذف
شد و  114مقاله بابی مانـد .تعـداد  23مقالـه بـه دليـل عـدم کـر
راهکارهای افزایش کارایی یـذف شـد .تعـداد  32مقالـه از بررسـی
رفرن مقانت یافت شد .در نهایت 123 ،مقاله برای بررسـی نهـایی
انتخاب شد .روند غربالگری و نتای بتتجو در نمودار  1نشـان داده
شده است.

تتليل داده های پژوهش با رویکرد کيفی و بـا روش تتليـل متتـوا
انجام شد .در این مریله اطالعات به دست آمده با اسـتفاده از نـرم
افزار MAXQDA10کداذاری و تمها و ساب تمهـای مربـوب بـه
هر مقاله برای شناسایی ارتباب ميان درونمایـه ،تشـخيص الگوهـا و
معانی اصلی استخرا شد.

مهناز افشاری و

راهکارهای افزایش کارایی...

بيمارستانهـا از روشهـای تتليـل پوششـی دادههـا ،پـابن نسـو و
تتليل مرزی تصادفی استفاده کردند .یدود  5/7 ،1/6و  4/1درصـد
از مهالعـات از روشهــای پرسشــنامه ،مصــایبه و مداخلــه اســتفاده
کردنــد .بــه طــور کلــی ،تعــداد  41راهکــار بــرای افــزایش کــارایی
بيمارستان های ایران در مهالعات مورد بررسی پيشـنهاد شـده بـود.
ابرای مدیریت کيفيت ،توانمندسازی مدیران ،تخصيص تخـتهـای
بيمارستانی متناس با نياز بامعه ،بلوايری از توسعه غير ضروری
جدول  :1راهبرد جستجو در پایگاه اطالعاتی  Medlineازدرگاه PubMed

“(((Efficiency”[mesh] OR “Productivity”[mesh] OR “performance”[mesh] OR “Organizational Efficiency”[tiab] OR
“Productivity, Organizational”[tiab] OR “Organizational Productivity”[tiab] OR “Program Efficiency”[tiab] OR “Efficiency,
Program”[tiab] OR “Efficiency, Administrative”[tiab] OR “Administrative Efficiency”[tiab] OR “Efficiency”[tiab] OR
“Productivity”[tiab] OR “performance”[tiab] OR “inefficiency”[tiab])) AND iran) AND (“Hospital”[mesh] OR
)]“hospital”[tiab

جدول:2راهكارهای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران به تفكيک سطوح
متا -وزارت
بهداشت

ماکرو -
دانشگاه

مزو-
بيمارستان

ميکرو -ارائه
دهنده
خدمت

راهكار افزایش کارایی بيمارستان
 .1ابرای سيتتم اربا
 .2بلوايری از توسعه غير ضروری بيمارستانها
 .3تخصيص تختهای بيمارستانی متناس با نياز بامعه
 .4تغيير تعرفههای پزشکی به الوبال
 .5پرداخت مبتنی بر عملکرد به پزشکان و ارائهکننداان خدمات سالمت
 .6هدایت منابگ به خدمات سالمت پر تقاضا
 .7افزایش فرانشيز بيمار
 .8عدم تمرکز و دادن اختيار بيشتر به دانشگاههای علوم پزشکی
 .1توزیگ صتيح تختها بين بيمارستانها
 .2توسعه خدمات سرپایی بيمارستانهای تابعه
 .3اصالح ساختار بودبهای بيمارستانها
 .4عدم تمرکز و دادن اختيارات بيشتر به مدیران بيمارستانها
 .5ارزیابی ابتصادی عملکرد بيمارستانها و ارائه بازخورد
 .6ارزیابی عملکرد مدیران بيمارستانها و ارائه بازخورد
 .1استخدام کارکنان متناس با نياز بيمارستان
 .2صرفه بویی در منابگ ورودی بيمارستان
 .3بایگزین کردن منابگ به بای بکارايری منابگ بدید
 .4یضور تمام وبت پزشکان در بيمارستان
 .5یذف انبار کانهای مصرفی بيمارستانها
 .6برون سپاری خدمات بيمارستانی
 .7ابرای مدیریت کيفيت
 .8ابرای مدیریت مشارکتی
 .9مدیریت فرایند پذیرش و ترخيص بيمار
 .10مدیریت ارتباب با مشتریان
 .11استفاده از کارسنجی برای متاسبه تعداد بهينه کارکنان بيمارستان
 .12استفاده از زمان سنجی برای متاسبه تعداد بهينه کارکنان بيمارستان
 .13اصالح سياستهای دریافت وبه بيمارستانی
 .14کنترل عفونتهای بيمارستانی
 .15تنو بخشی به ستادههای بيمارستان
 .16استفاده از مدیران با تجربه در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 .17توانمندسازی مدیران
 .18آموزش کارکنان
 .19کاهش بروکراسی
 .20پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان
 .21ایجاد امنيت شغلی برای کارکنان
 .22شفاف سازی وظای کارکنان
 .1توسعه دانش و مهارت فردی کارکنان
 .2ارتقای نگرش کارکنان به بهبود کارایی
 .3توسعه خالبيت فردی کارکنان
 .4تقویت رویيه همکاری و یل مشکالت در کارکنان
 .5تقویت تعهد و مشارکت کارکنان در بهبود کارایی
 .6افزایش انگيزه و رضایت شغلی کارکنان
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بيمارستانها ،ارزیابی ابتصادی عملکرد بيمارستانها و ارائه بـازخورد
به مدیران ،توزیگ صتيح تختها بين بيمارستانها پر تکرارتـرین راه
کارهای افزایش کارایی بيمارستانهای ایران بودند (نمودار .)4
راهکارهای افزایش کـارایی بيمارسـتانهـای ایـران در چهـار سـهح
وزرت بهداشت (متا) ،دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی
درمانی (ماکرو) ،بيمارستان (مزو) و ارائه کننده خـدمات بيمارسـتان
(ميکرو) دستهبندی شدند.

تعداد مقاالت تکراری خارج شده از مطالعه = 442
مطالعات باقیمانده برای بررسی عنوان و چکیده = 953
مقاالت غیر مرتبط خارج شده از مطالعه= 839
مقاالت حذف شده به دلیل عدم ذکر راهکارهای افزایش کارایی
=23

مطالعات بدست آمده برای بررسی کامل مقاله= 114

مطالعات وارد شده از فهرست منابع مقاالت= 32

مطالعات وارد شده به مرحله تحلیل محتوا =123

نمودار  :1روند بررسی پایگاهها و یافتن مقاالت

نمودار  :2توزیع فراوانی مطالعات افزایش کارایی بيمارستانهای ایران به تفكيک سال انتشار

نمودار  :3توزیع فراوانی مطالعات افزایش کارایی بيمارستانهای ایران به تفكيک مكان انجام مطالعه
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تعداد مقاالت حاصل از جستجو در پایگاهها= 1395

مهناز افشاری و

راهکارهای افزایش کارایی...

ارتقــای کيفيــت خــدمات بيمارســتان و ارزشــيابی دورهای عملکــرد
پزشکان را برای افزایش کارایی بيمارستان بکار ارفت .این راهکارهـا
هماهنگ با برنامههای اصالیات دولت کوبا نظيـر پزشـك و پرسـتار
خانواده ،توسعه پلی کلينيك ها و بيمارستان در خانواده بود و منجر
به افزایش کـارایی اتـاق عمـل ،کـاهش زمـان انتظـار بـرای اعمـال
برایی ،افزایش بيماران برایی و کاهش مـدت ابامـت بيمـاران در
بيمارستان شد ].[32
بيمارستانها سازمان های ابتماعی بروکراتيك بتيار پيچيـده چنـد
تخصصی هتتند .برای نهادینهسازی تغييرات سازمانی برای افـزایش
کارایی بيمارستان هـا بایـد رویکـرد سيتـتمی بکـار ارفتـه شـود و
تغييراتی در سهوح کالن سيتتم ،سيتتم و خرده سيتـتم صـورت
ايرد .بنابراین ،راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانها باید در چهار
سهح وزرت بهداشت ،دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی
درمانی ،بيمارستان و ارائه کننـده خـدمات بيمارسـتان بکـار ارفتـه
شوند تا نتای بهتـری داشـته باشـند .دو نـو کـارایی تخصيصـی و
کارایی فنی وبود دارد .کارایی تخصيصـی هـدایت منـابگ بـه سـوی
مصارفی با بيشترین تقاضا است .در کارایی تخصيصی تنها خـدماتی
باید ارائه شوند که بيشترین مهلوبيت و تقاضـا را دارنـد .در کـارایی
تخصيصی به اطالعاتی در زمينه بيمت نتبی دادهها و ستادهها نيـاز
است .در مقابل ،کارایی فنی توليد یداک ر ستاده با استفاده از مقدار
معين نهادهها یا استفاده از یدابل نهادهها برای توليد ميـزان معـين
ستادهها است ] .[16وزارت بهداشت و دانشگاههای علـوم پزشـکی و

بحث و نتيجهگيري

این مهالعه با هدف تعيين راهکارهای افزایش کارایی بيمارستانهای
کشور در دو دهه اخير صورت ارفـت .تعـداد  123مهالعـه در ایـن
مدت به ارائه راهکارهای افزایش کارایی در بيمارسـتانهـای کشـور
پرداختند .مهالعات کمی در یوزه کارایی بيمارستانهـای ایـران در
دهه  70خورشيدی انجام شدند؛ اما از اواس دهه  80مهالعـات بـا
رشد خوبی موابه شدند و در اوایل دهه  90به او خـود رسـيدند و
از سال  1393سير نزولی را طی کردنـد .ابـرای مـدیریت کيفيـت،
توانمندسازی مدیران ،تخصيص تختهای بيمارسـتانی متناسـ بـا
نياز بامعه ،بلوايری از توسعه غير ضروری بيمارستانهـا ،ارزیـابی
ابتصادی عملکرد بيمارستان ها و ارائه بازخورد بـه مـدیران و توزیـگ
صتيح تختها بين بيمارستانهـا از مهمتـرین راهکارهـای افـزایش
کارایی بيمارستانهای ایران بودند.
بيمارستان در صورت وبـود یـك نظـام سـالمت خـوب ،مـی توانـد
اثــربخش و کارآمــد باشــد .بنــابراین ،راهکارهــای افــزایش کــارایی
بيمارستان ها باید توس اصالیاتی در نظام سالمت تقویت شود .بـه
عنوان م ال ،یك بيمارستان دولتـی دانشـگاهی  640تختخـوابی در
استان سينفيواوس کوبا در دهه  1990ميالدی به خاطر بترانهای
شدید مالی و تتریمهای امریکا عليه کوبا با مشـکالت بتـيار بـدی
موابه شد .مدیر بيمارستان ابـداماتی نظيـر ابـرای سيتـتم تریـا
بيماران در اور ان بيمارستان ،افـزایش بهـرهوری اتـاقهـای عمـل
بيمارستان ،بکارايری راهنماهای بالينی و طبابت مبتنی بر شـواهد،
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نمودار  :4توزیع فراوانی راهكارهای کارایی

خدمات بهداشتی درمانی با رعایت کارایی تخصيصی ،زمينه افـزایش
کارایی فنی بيمارستانها را فراهم خواهنـد سـاخت .در صـورتیکـه،
کارایی تخصيصی رعایت نشود ،دستيابی به کارایی فنی برای مدیران
بيمارستانها دشوار خواهد بود.
وزارت بهداشت با اصالح نظام سالمت و توسعه شبکه مراببـتهـای
اوليه بهداشتی ،ابرای سيتتم صتيح اربا بيماران ،هدایت منـابگ
به خدمات سالمت پر تقاضا ،اصالح تعرفه خدمات سالمت ،اسـتفاده
از روشهای پرداخت ثابت و مبتنی بـر عملکـرد بـه بيمارسـتانهـا،
توزیگ بهينه تختهای بيمارستانی ،کاهش تختهای بيمارسـتانی در
برخی از استان ها و توسعه مراکز مراببـت هـای پرسـتاری و ویزیـت
بيمار در منزل و عدم تمرکز و دادن اختيار بيشتر به دانشـگاههـای
علوم پزشکی میتواند زمينه افزایش کارایی بيمارسـتانهـا را فـراهم
کند .در طرح تتول نظام سالمت ایران یدود  11ميليون نفر تتـت
پوشش بيمه سالمت برار ارفتند .در پاسخ به افـزایش تقاضـا بـرای
خدمات بيمارستانی تعداد تختهـای بيمارسـتانی و نيـروی انتـانی
افزایش یافت .تعداد تختهای بيمارستانی کشور از  106،450تخـت
در سال  1392به  125،955تخـت در سـال  1396افـزایش یافـت
(افزایش  18/3درصدی) .تعداد بيماران بتـتری از  8،757،798نفـر
در سال  1392به  11،194،345نفر در سال  1396رسيد (افـزایش
 27/8درصدی) .در نتيجه ،فشار مالی زیادی به سـازمانهـای بيمـه
سالمت و به دنبال آن به بيمارستانها وارد شد .درصد اشغال تخـت
بيمارستانهای ایران  59درصد در سال  1392و  61درصد در سـال
 1396بود .اردش تخت بيمارستان های کشور در سال  1396برابـر
با  89بار بود ] .[33ميزان  85درصد ميزان مهلـوب اشـغال تخـت
یك بيمارستان است .به عبارتی ،از یدود  30هزار تخت بيمارستانی
کشور به درستی استفاده نمی شود .با افزایش کارایی میتوان ضری
اشغال تخت بيمارستانها را به یدود  80تا  90درصـد رسـاند و بـه
نيازهای این تعداد افراد بيمه شده پاسـخ داد ،بـدون اینکـه نيـاز بـه
افزایش تخت بيمارستانی باشد .با افزایش کارایی بيمارستانها بهتـر
و با هزینه کمتر میتوان به تقاضای مردم پاسخ داد.
در سه دهه اخير ،تعداد بيمارستانهـا و تخـتهـای بيمارسـتانی در
بتياری از کشورهای توسعه یافته برای افزایش کارایی نظام سالمت
کاهش یافت ] .[34-35در مقابل ،تقویت نظام مراببتهای بهداشتی
اوليه ،استفاده از پزشك خانواده و ارائـه خـدمات یکپارچـه سـالمت
مورد تمکيد برار ارفت .به عنوان م ال ،کـاهش  50درصـدی تعـداد
تخت فعال در آلبرتا کانادا در دهـه  1990مـيالدی موبـ کـاهش
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 83/3درصدی مـدت ابامـت بيمـاران در بيمارسـتانهـا شـد ].[36
کاهش  30درصدی تخت های فعال بيمارستانی در اسـتان بـریتيش
کلمبيا کانادا در بازه زمانی  1991تا  1996مـيالدی ،کـاهش 12/9
درصدی مدت ابامت بيماران را به دنبال داشت ] .[37توسعه شـبکه
مراببت های اوليه بهداشتی و ارائه خدمات منتجم ارتقـای سـالمت
موب کاهش بتتری های غير ضـروری بيمـاران در بيمارسـتانهـا
میشود ] .[38-39افزایش کارایی در مراببتهای اوليه بهداشتی بـه
مراتـ رایــتتــر از خــدمات بيمارســتانی اســت .همچنــين ،ادغــام
مراببت های بهداشتی و خدمات ابتماعی منجر به کـاهش پـذیرش
بيماران در بيمارستان میشود .ارائه مراببتهای پرسـتاری در خانـه
برای بيمـارانیکـه نيـاز بـه خـدمات تخصصـی پزشـکان و خـدمات
تشخيصی ندارند ،یا استفاده از خـدمات خانـههـای پرسـتاری بـرای
بيمارانی که به دنیلی امکان مراببت در منزل برای آنها یـا خـانواده
آنها وبود نـدارد ،از اشـغال غيـر ضـروری تخـتهـای بيمارسـتانی
بلوايری می کند .خدمات این موستات به مرات کـم هزینـهتـر از
خدمات بيمارستانها است ].[40
توزیگ صتيح تختهای بيمارستانی در استانهای کشور بـر کـارایی
بيمارستانهـا تـمثير دارد .در سـال  1396بـه ترتيـ  47/7و 43/7
درصد بيمارستانها و تختهای فعال کشور در اسـتانهـای تهـران،
خراسان رضوی ،فارس ،اصـفهان و خوزسـتان بـرار داشـتند .یـدود
 21/5درصد بيمارستانها و  16/7درصد تختهـای بيمارسـتانی در
استان تهران برار داشتند .استانهای ایالم ،کهگيلویه و بـویر ایمـد،
بوشهر ،خراسـان شـمالی ،خراسـان بنـوبی ،سـمنان ،چهـار متـال
بختياری و زنجان یدود  10درصد تختهای بيمارسـتانی کشـور را
دارا هتتند ] .[33توزیگ ناعادننه تختهـای بيمارسـتانی منجـر بـه
عدم استفاده بهينه از بيمارسـتانهـای کشـور و در نتيجـه ،کـاهش
کارایی آنها خواهد شد.
اندازه بيمارستان با کارایی آن رابهـه دارد .یـك بيمارسـتان کارامـد
بين  200تا  400تخت دارد ] .[16بيمارسـتانهـای بـزرگ اارچـه
منابگ زیادی دارند ،وليکن ،از کارایی پایين تـری برخـوردار هتـتند.
بروکراسی و بیتفاوتی نتبت به تغيير در بيمارستانهای بزرگ زیـاد
است .آنها از چابکی کمتری برخـوردار بـوده و نتـبت بـه تغييـرات
متيهی کندتر واکنش نشان می دهنـد ] .[41ميـانگين تخـتهـای
فعال بيمارستان های کشور در سال  1396برابر با  130تخـت بـوده
است .یدود  50/5و  32/3درصد بيمارستان هـای کشـور زیـر 100
تخــت و بــين  101تــا  200تخــت داشــتند .فقــ  13/4درصــد

مهناز افشاری و

راهکارهای افزایش کارایی...

بيمارستانهـا بـين  200تـا  400تخـت داشـتند .بيمارسـتانهـای
مجهزی در برخی از شهرهای کوچك کشور ساخته شده کـه اـاهی
اوبات منابگ انتانی نزم را برای ارائـه خـدمات تخصصـی خاصـی را
ندارند ] .[33در سـاخت ایـن نـو بيمارسـتانهـا بایـد بـه کـارایی
تخصيصی توبه بيشتری شود.
روش پرداخت متغير نظير کارانه ،افـزایش ارائـه خـدمات سـالمت و
یتی خدمات غير ضروری را به دنبال دارد .بـهعنـوان م ـال ،دولـت
چين به خاطر متدودیت منابگ مالی ،برنامه اصـالیات بودبـه را در
بيمارستان های دولتی در اوایل دهه  1990ميالدی بکار ارفـت .بـه
مدیران بيمارستانها اختيار بيشتری برای کت درآمد داده شـد تـا
کمبود بودبه دولتـی را ببـران کننـد .در برخـی از بيمارسـتانهـا
اهداف کمی برای درآمد هر بخش تعری شده و کارکنان در صورت
افزایش درامد بخشها ،کارانه خوبی دریافت میکردنـد .در برخـی از
بيمارستان ها به پزشکان مبلغ  10یوان برای تجویز سی تـی اسـکن
داده میشد ] .[42مهالعهای بر روی  3000بيمارستان عمومی چين
نشان داد که درآمد خام بيمارستانهاییکه از سيتتم کارانه مبتنـی
بر درامد استفاده کردند ،یدود  27درصد افزایش یافت ،در یالیکه،
تعداد ویزیـت بيمـاران  3/8درصـد کـاهش و درصـد اشـغال تخـت
بيمارستانها  4/3درصد کاهش یافت ] .[43بيمارستانهـای چـين
برای فروش داروها  15درصد سود دریافت میکردند کـه منجـر بـه
افزایش تجویز داروها و مصرف بیرویه آن شده بود .مهالعهای نشـان
داد که  60درصد درامد بيمارستانهـا از متـل فـروش داروهـا بـود
] .[44یدود  30تا  40درصد داروهای مصـرفی ضـرورتی نداشـت و
هر سال یدود  30ميليارد یوان اتالف منابگ به دنبال داشت .مصرف
سرانه دارو در بازه زمـانی  1979تـا  1985مـيالدی از  5/3بـه 7/3
یوان افزایش یافت .این ميزان با معرفی طرح پرداخت کارانه از سـال
 1985تا  1992ميالدی تقریباً سه برابـر شـد کـه از  7/3بـه 20/8
یوان رسيد ] .[45در مقابل ،بکارايری روش پرداخت ثابت آیندهنگر
برای بيمارستانها نظير روش اروههای تشخيصی وابتـته ( DRG:
 )Diagnostic Related Groupsمنجر بـه افـزایش شـفافيت و
کارایی بيمارستانها می شود .بکـارايری روش پرداخـت اـروههـای
تشخيصی وابتته در  32بيمارستان ایتاليـا منجـر بـه کـاهش 21/1
درصدی روز بتتری بيماران شد ] .[46اسـتفاده از روشهـای ثابـت
پرداخت موب میشود که بيمارستانها به سـمت افـزایش کـارایی
روی آورند و خدمات را در چارچوب تعرفه تعيين شده ارائـه کننـد.
در آلمان ،بيمهها تا سال  2004ميالدی به بيمارستانها به ازای روز
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خدمت پرداخت می کردنـد کـه منجـر بـه افـزایش متوسـ ابامـت
بيماران در بيمارستان ها شده بود .دولـت فـدرال آلمـان اـروههـای
تشخيصی وابتته را در دسامبر  1999ميالدی معرفی کرد و از سال
 2004ميالدی برای افزایش کارایی بيمارستانها از آن استفاده شـد
] .[47البته روش های پرداخت به ارائهکننداان خدمات سالمت باید
متناس با نو نظام سالمت و ساختار و فرهنگ بيمارستانهـا بکـار
ارفته شود .به عنـوان م ـال ،بکـارايری روش پرداخـت اـروههـای
تشخيصی وابتته به دنبال استفاده از روش کارانه برای پرداخـت بـه
بيمارستانها در آمریکا ،منجر به کاهش هزینههای بيمارستانها شد
][48؛ ولــيکن ،در انگلتــتان بکــارايری روش پرداخــت اــروههــای
تشخيصی وابتته به دنبال استفاده از روش بودبه الوبال ،منجر بـه
افزایش ارائه خدمات و در نتيجه افزایش هزینههای بيمارستانی شـد
].[49
پراکنــدای  Fragmentationدر ارائــه خــدمات ســالمت موب ـ
تخصيص ناکارآمـد منـابگ بخـش سـالمت شـده و اثـرات منفـی بـر
کيفيت ،هزینه و نتـای سـالمت دارد ] .[50ارائـه خـدمات سـالمت
یکپارچه باید یکی از اهداف نظام سالمت متتوب شـود و کارکنـان
نظام سالمت آن را ارزش تلقی کنند و نتـبت بـه ارائـه خـدمات بـا
کيفيت ،ایمن ،بابـل پرداخـت و منتـجم متعهـد باشـند .اطالعـات
بيماران باید بين ارائه کننداان خدمات سالمت بـه رایتـی تبـادل
شود تا آنها بتوانند خدمات متتمر و یکپارچه ارائه دهند .استفاده از
اتوماسيون و سيتتم های مدیریت اطالعات در بيمارستان منجـر بـه
افزایش کارایی ] [51و همچنين نتـای بـالينی بهتـر بـرای بيمـاران
میشود ] .[52نظام سـالمت بـه بـای تمرکـز بـر بيمـاران بایـد بـر
بيماریها و مدیریت صتيح آنها متمرکز شود .برنامـههـای مـدیریت
بيماری  Disease management programsدر آلمان منجر
به دستيابی به نتای بهتر و کاهش هزینههـای سـالمت شـد .وبتـی
بيماران مشاوره های منظم از پزشکان می ايرند یا پرستاران به طـور
منظم با بيمار تماس تلفنی دارند ،ميزان پذیرش بيمارستانی کاهش
یافته و مرگ و ميرها نيز کاهش مییابد .مراببتهای مدیریت شـده
در امریکا نقش بتزایی در کاهش هزینهها و افزایش کيفيت خدمات
بهداشتی و درمانی داشته است.
اصالیات مالی نظام سالمت باید با اصالیات ارائه خـدمات سـالمت
همراه باشد تا نتای اثـربخش و کارآمـدی بـه دنبـال داشـته باشـد.
افزایش بودبه نظام سالمت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات
سالمت ،در صورتی که با مداخالتی برای هماهنگی و کنتـرل عرضـه

خدمات سالمت همراه نباشد ،موب اتـالف منـابگ ارزشـمند نظـام
سالمت خواهد شد .به عنوان م ال ،با عقد برارداد مبتنی بر نتـای و
پرداخت مبتنی بر عملکرد به بيمارستانها و ارائه کننداان خـدمات
سالمت ،ض من دستيابی بـه نتـای مـورد انتظـار ،اتـالف منـابگ نيـز
کاهش خواهد یافت .عـالوهبـراین ،پاسـخگویی و متـیوليت پـذیری
ارائهکننداان خدمات سالمت نيز افزایش خواهد یافت.
دانشگاه های علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی در سـهح
استان ها متیوليت برنامه ریزی و کنترل بيمارستانهای استان را بـر
عهده دارند .ابداماتی در سهح دانشگاههای علوم پزشـکی و خـدمات
بهداشتی درمانی برای تقویت کارایی بيمارستان ها باید بکـار ارفتـه
شود .برخی از این ابدامات عبارتند از توزیگ صـتيح تخـتهـا بـين
بيمارستان ها ،توسعه خدمات سرپایی بيمارستان های تابعـه ،اصـالح
ســاختار بودبــهای بيمارســتانهــا ،دادن اســتقالل بيشــتر بــه
بيمارستان های دولتی ،تقویت ربابت بين بيمارسـتانهـای دولتـی و
خصوصی ،دادن اختيارات بيشتر به مدیران بيمارستانهـای دولتـی،
ارزیابی ابتصادی عملکرد بيمارسـتانهـا و ارائـه بـازخورد و ارزیـابی
عملکرد مدیران بيمارستانها و ارائه بازخورد .دادن اسـتقالل بيشـتر
بــه بيمارســتانهــای دولتــی منجــر بــه افــزایش اختيــارات مــدیران
بيمارســتانهــا و در عــين یــال یفــو مالکيــت و ســاختار دولتــی
بيمارستان ها ،و در نتيجه ،ایجاد سـازمان هـای نيمـه متـتقل ارائـه
خدمات سالمت میشود .استقالل بيمارستانها مـیتوانـد منجـر بـه
افزایش کارایی و پاسخگویی بيشتر آنها نتبت به نيازهـای متلـی و
دستيابی به نتای بهتر شود .به عبارتی ،با بکـارايری عـدم تمرکـز و
دادن استقالل و اختيار بيشتر به بيمارستانهای دولتی بدون نياز به
خصوصی سازی بيمارستانها ،میتوان بهرهوری آنها را افـزایش داد و
مممور یت دولتی بودن و ارائه خدمات ارزان به مردم را هم یفو کرد
].[53
ربابت بين سازمانها میتوانـد منجـر بـه بهبـود کيفيـت و افـزایش
کارایی فنی آنها شود .ولـيکن ،بـازار سـالمت بـهدليـل ناملموسـی و
ناهمگونی خدمات سالمت ،عدم تقارن اطالعاتی و وبـود بيمـههـای
سالمت یك بازار ربابتی کامل نيتـت و نارسـاییهـایی دارد ] .[5در
نتيجه ،ارائهکننداان خدمات سالمت بر پایه فناوری هـای پيشـرفته
تشخيصی و درمانی و خدمات رفاهی بـرای بيمـاران بـا هـم ربابـت
می کنند که منجر به افزایش هزینه خدمات سالمت خواهـد شـد .از
طرفی ،یدود  78درصد بيمارستان های ایران دولتی یا نيمه دولتـی
هتتند و در نتيجه ،ربابت کمی بين آنها وبود دارد .از طرف دیگـر،
16
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نارســاییهــای بــازار ســالمت و نقــش کليــدی پزشــکان بــه عنــوان
کارازاران بيماران ،منجر شده است که مدیران بيمارستانها کمتر از
ربابت برای افزایش کارایی و بهرهوری بيمارستان استفاده کنند.
پيچيدای خدمات منجر به کاهش کارایی میشـود .هـر بـدر تعـداد
خدمات ارائه شده در سـازمانی افـزایش یابـد ،همـاهنگی بـين آنهـا
مشــکل تــر شــده و کــارایی کــاهش خواهــد یافــت .بيمارســتانهــا
سازمان های ابتماعی بتـيار پيچيـده چنـد تخصصـی هتـتند .بـه
عبارتی ،ماهيت خدمات بيمارستانها بـه اونـهای اسـت کـه آنهـا را
متتعد کاهش کارایی میکند .مدیران بيمارستانها نقش بتزایی در
بهبود کارایی بيمارستانها دارنـد .بهـرهوری بيمارسـتانهـا تـا یـد
زیادی به عملکرد مدیران آنهـا بتـتگی دارد .عملکـرد مـدیران بـه
شخصيت ،دانش ،نگرش ،ارزشها ،مهارتها ،تواناییها و انگيزه آنها
بتتگی دارد .همچنين ،عوامـل سـازمانی ماننـد سـاختار و فرهنـگ
سازمان بر عملکرد مدیران اثر دارد ] .[5مدیران بيمارستانها باید بـا
بهره ايری از دانش ،تجربه و مهارتهای تفکـر فنـاوری ،سيتـتمی،
خالبانه ،بانبی و انتقادی ،اولویـتهـای سـازمانی را تعيـين نمـوده،
اهداف بيمارستانهـا را مشـخص کننـد و برنامـههـا ،فنـاوری هـا و
ابدامات نزم را تدوین کرده ،کارکنان را برای دسـتيابی بـه اهـداف،
هدایت و رهبری کنند و در نهایـت ،بـا نظـارت و کنتـرل بـه موبـگ
دستيابی به اهداف را تتهيل کنند .مـدیران بـا بکـارايری مـدیریت
استراتژیك ،مدیریت مشـارکتی ،مـدیریت کيفيـت ،زمـان سـنجی و
کارسنجی برای متاسبه تعداد بهينه کارکنـان ،کنتـرل هزینـههـا و
صرفه بویی در منـابگ ورودی بيمارسـتان و بـرون سـپاری خدمات
بيمارستانی میتوانند کارایی بيمارستانها را افزایش دهند.
استفاده از مدیریت مشارکتی اثربخشی و کارایی بيمارستانهـا را بـه
دنبال دارد .مشـارکت و یمایـت پزشـکان بـرای افـزایش کيفيـت و
کارایی بيمارستان ها ضروری است .ابرای مـدیریت مشـارکتی (فـن
نظام پيشنهادها) در یك بيمارستان تممين ابتماعی در شهر تهـران
منجر به افزایش  1/6و  5/6درصدی ميزان اشـغال تخـت و اـردش
تخت بيمارستان و کاهش  7/1و  5/6درصدی مدت ابامـت بيمـار و
فاصله اردش تخت بيمارستان شده بود ] .[54ظهيری و همکاران با
ابرای مدیریت مشارکتی (فن اـروه هـای بهبـود کيفيـت) در یـك
بيمارستان دانشگاهی دولتی در شهر تهران ،درصـد اشـغال تخـت و
اردش تخت را به ترتي  6/3و  8درصـد و مـدت ابامـت بيمـار در
بيمارستان را به ميزان  20درصـد کـاهش دادنـد ] .[55بکـارايری
مدیریت مشارکتی در بيمارستانی در بزوین هـم منجـر بـه کـاهش
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 26/5درصدی زمان انتظار بيمار بـرای دریافـت خـدمات سـرپایی و
افزایش  16/5درصدی زمان ویزیت پزشکان و در نتيجـه بهبـود 14
درصدی رضایت بيماران سرپایی شد ].[56
مدیریت کيفيت با بهينه سـازی فرآینـد پـذیرش و تـرخيص بيمـار،
بهبود فرآیندهای کاری و کاهش خهاهای پزشکی منجر به افـزایش
کيفيت خـدمات بيمارسـتان ،کـاهش هزینـه هـا و افـزایش کـارایی
می شود .ابرای یك مدل بومی مدیریت کيفيت برای بيمارستانهای
ایــران ] [57-58در یــك بيمارســتان دولتــی دانشــگاهی در شــهر
اصفهان منجر به افزایش  7و  31/5درصدی ميـزان اشـغال تخـت و
اردش تخت و کاهش  25/3و  30/4درصدی مدت ابامت بيماران و
فاصله اردش تخت بيمارستان شد ] .[59همچنين ،ابرای مدیریت
کيفيت منجر به افزایش  2/8و  19/2درصدی ميزان اشغال تخـت و
اردش تخت و کاهش  %14/1مدت ابامت بيماران و  %35/6فاصـله
اردش تخت بخش مراببت های ویژه تنفتی یك بيمارستان تـممين
ابتماعی در شهر تهران در سال  1392شد ] .[60استفاده از راهبرد
مدیریت ناب و شش سيگما نيز منجر به بهبود فرآینـدهای کـاری و
همچنــين افــزایش کــارایی و کــاهش اتــالف منــابگ مــیشــود
] .[61-62استفاده از راهنماها و پروتکل های بالينی و طبابت مبتنی
بر شواهد نيز منجر به استفاده بهينه از منـابگ کميـاب بيمارسـتانی
می شود .استفاده از پزشکی مبتنی بر شـواهد موبـ کـاهش ارائـه
خدمات غير ضروری در بيمارستانها میشود.
برونتپاری برخی از وایدهای پشتيبانی بيمارستان نظير کاخـداری،
رختشویخانه و تغذیه عالوه براینکه منجـر بـه کـاهش هزینـههـای
بيمارستان می شود ،فرصت را برای ارائه خدمات تخصصـی درآمـدزا
فراهم می دارد .به عنوان م ال ،مهالعه ای در سـال  1392نشـان داد
که یذف انبار کانهای مصـرفی در بيمارسـتان دانشـگاهی هاشـمی
نژاد تهران موب افزایش کارایی آن شد .این مهالعه نشـان داد کـه
استفاده از فن توليد ناب و یذف انبار مصرفی موب کاهش نيـروی
انتانی از  8نفر به یك نفر ،کاهش فضـای فيزیکـی از  220بـه 12
مترمربگ و کاهش زمان هماهنگی برای درخواست ،تـممين و تتویـل
کانها شد .بعـد از یـذف انبـار بـه مـدیران هـر بخـش بيمارسـتان
کارتهای خرید داده شد که بر اساس برآورد هزینههای مصرفی هـر
بخش به صورت فصلی شار میشد .مدیران بخشها با توبه به نيـاز
و سالیم خود کانهای مصرفی را خریـداری مـیکردنـد .در نتيجـه،
رضایت آنها از کيفيت و تنو کانها افزایش یافت ].[63
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مــدیران بيمارســتانهــا بایــد روشهــای مختلفــی را بــرای کــاهش
هزینه های غير ضروری بيمارستان بکار ايرند .مدیران باید در زمينه
روش های افزایش کارایی فنی آموزش ببيننـد و ترکيـ درسـتی از
منابگ بيمارستانی را بکار ايرند که منفعـت و ارزش بيشـتری را بـه
دنبال داشته باشد .مـدیران بـا طرایـی مجـدد مشـاغل کارکنـان و
استفاده از روش هایی نظير اردش شغلی ،توسـعه شـغلی و اغتنـای
شغلی میتوانند کارایی آنها را افزایش دهند.
در نهایت ،در سهح خرد ،باید دانش و نگرش کارکنان بيمارستانهـا
را نتبت به افزایش کارایی بيمارستانها و کاهش اتالف منابگ تغييـر
داد .کارکنان بيمارستانها باید از انگيزه کـافی بـرای بهبـود کـارایی
برخوردار باشند .دانشـجویان علـوم پزشـکی در دانشـگاههـای علـوم
پزشکی باید در زمينه انوا روش هـای افـزایش کـارایی و بهـرهوری
سازمان های بهداشتی و درمانی آموزش ببيننـد .بهبـود روابـ بـين
کارکنان بيمارستانهـا بـه ویـژه بـين پزشـکان و پرسـتاران و کـادر
تشخيصی نيز به ارتقای کارایی بيمارستانها کمك میکند ].[60
اارچه مقانت متعددی در ایران در دو دهه اذشته در زمينه کارایی
بيمارستانها نوشته شده است؛ اما ،بيشتر آنهـا بـه سـنجش کـارایی
بيمارستان ها پرداختنـد و در نهایـت ،راهکارهـایی را بـرای افـزایش
کـارایی بيمارسـتانهـا ارائـه کردنــد .مهالعـات کمتـری بـه ابــرای
راهکارها برای افزایش کـارایی بيمارسـتانهـا پرداختنـد .همچنـين،
مهالعات متدودی به ارزشـيابی اثربخشـی ایـن راهکارهـا در بالـ
مهالعات مورد-شاهدی یا مهالعات ببل و بعـد پرداختنـد .بنـابراین،
پيشنهاد میشود که پژوهشگران با ابرای راهکارهای افزایش کارایی
بيان شده در این مهالعه ،اثربخشی آنهـا را ارزشـيابی کننـد .تعـداد
زیادی از مهالعات با استفاده از روشهای تتليل پوششـی دادههـا و
پابن نسو به ارزشيابی کارایی بيمارستانها پرداختند .بنابراین ،انجام
مــرور نظــام منــد و فــرا تتليــل بــر روی ایــن مهالعــات ،اطالعــات
ارزشمندی را در اختيار سياستگذاران و مدیران نظـام سـالمت بـرار
میدهد .بيشتر مهالعات در بيمارستانهای دانشگاهی دولتـی انجـام
شده اسـت .انجـام مهالعـاتی در زمينـه سـنجش و ارتقـای کـارایی
بيمارســتانهــای خصوصــی ،تــممين ابتمــاعی و نظــامی پيشــنهاد
میشود.
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ABSTRACT
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Objective (s): Iran hospitals suffer from inefficiency. Thus, managers should take necessary actions to improve hospitals’
efficiency. The purpose of this study was to provide a comprehensive overview of relevant research regarding hospital
efficiency strategies in Iran and to identify the gaps in the literature to inform future studies.
Methods: The six-stage scoping review framework developed by Arksey and O'Malley was followed. Seven electronic
databases and two search engines were examined using appropriate key words to find documents published on hospital
efficiency in Iran between March 1997 and October 2017. Bibliography section of the retrieved papers and related journals
were also searched for papers that were not yet indexed. A total of 1395 publications were identified, of which 123
publications met inclusion criteria and were reviewed. Data was analyzed using MAXQDA software.
Results: The most studies on hospital efficiency strategies were conducted in Tehran, Isfahan and Khuzestan provinces. Fortyone strategies for improving hospital efficiency were found and were clustered into four categories: Meta (Ministry of Health),
Macro (university), Mezo (hospital) and Micro (provider). The most frequently mentioned strategies to improve hospital
efficiency were quality management, need-based hospital beds allocation, preventing unnecessary hospital beds expansion,
economic assessment of hospital performance and providing feedback to managers, appropriate distribution of beds among
hospitals and participative management.
Conclusion: Policymakers and managers should take necessary coordinated actions at Meta, Macro, Meso and Micro levels to
achieve sustained desirable outcomes.
Key Words: Hospital, Performance, Efficiency, Strategies, Scoping review
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