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Abstract
Background and Aim: Lack of attention to hospital efficiency, in addition to increasing medical costs, limits
public access to health care. The purpose of this study was to draw a picture of the resource efficiency status of
inpatient units and its changes over the years 2015 to 2018 in a large specialized hospital in Tehran, Iran.
Methods: This is a multiple cross-sectional and applied study. The efficiency of inpatient services was
evaluated using the Pabon Lasso model in four periods (2015-2018). The study population consisted of all
hospitalized units (36 inpatient units) that all were studied. In this study, hospital performance indicators were
collected using a data collection form. Excel 2019 software was used to draw Pabon Lasso charts.
Results: On average, in 4 years, only 24% of inpatient units were fully efficient. Over the 4-year period, there
were positive changes in the efficacy of internal gynecology, obstetrics, men general surgery, and NICU1. In
addition, the efficacy of vascular and thoracic surgery, kidney transplant, NICU2 and VIP1 units had declined
over the study period. There was no change in the efficiency status of the other units (27 units).
Conclusion: Many of the hospital units are far from the optimal performance point. Given the sporadic
movement of hospital units towards efficiency, it is necessary to study separately the causes of positive and
negative efficiency changes in each hospital unit. In this context, the use of the Pabon Lasso model is suggested
monitoring changes in the efficiency of inpatient units.
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چکیده
زمینه و هدف :عدم توجه به کارایی بیمارستان علاوه بر افزایش هزینه های درمانی ،دسترسی همگانی به خدمات درمانی را نیز محدود
میکند .هدف از این مطالعه ترسیم سیمایی از وضعیت کارایی منابع در بخشهای بستری و تغییرات آن طی سالهای  2930تا  2931در
یک بیمارستان تخصصی-فوق تخصصی بزرگ در شهر تهران بود.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه چند مقطعی ( )Multiple Cross-Sectionalو کاربردی بود .در این مطالعه روند کارایی ارائه
خدمات بخشهای بستری با استفاده از مدل پابن لاسو ( )Pabon Lassoدر چهار مقطع از زمان (سال های  2930تا  )2931ارزیابی شد.
جامعه پژوهش شامل تمام بخشهای بستری بیمارستان ( 93بخش بستری) بودند که همگی بررسی شدند .در این مطالعه شاخصهای
استفاده شد.
یافتهها :به طور میانگین طی  0سال فقط  10درصد از بخش های بستری از کارایی کامل برخوردار بودند .در بازه زمانی  0ساله تغییرات
مثبتی در کارایی بخش های داخلی زنان ،زنان و زایمان ،داخلی اعصاب ،جراحی عمومی مردان و  NICU1وجود داشت .همچنین کارایی
بخش های جراحی عروق و توراکس ،پیوند کلیه NICU2 ،و  VIP1در بازه زمانی مورد مطالعه تنزل داشت .تغییری در وضعیت کارایی سایر
بخش ها ( 11بخش) وجود نداشت.
نتیجهگیری :بسیاری از بخشهای بیمارستانی مورد بررسی فاصله زیادی از نقطه بهینه کارایی دارند .با توجه به حرکت پراکنده
بخشهای بیمارستانی در جهت کارایی ،لازم است تا علل تغییرات مثبت و منفی کارایی در هریک بخشهای بیمارستانی به طور جداگانهای
مورد مطالعه قرار گیرد .در این زمینه استفاده از مدل پابن لاسو برای پایش تغییرات کارایی بخش های بستری توصیه میگردد.
کلیدواژهها :کارایی ،روند ،خدمات بستری ،بیمارستان ،مدل پابنلاسو.
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عملکردی بیمارستان با استفاده از فرم جمعآوری اطلاعات ،جمع آوری گردید .برای ترسیم نمودارهای پابن لاسو از نرمافزار
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بیمارستان ها -به عنوان مهم ترین مراکز ارایه مراقبت -سهم
قابل ملاحظه ای در هزینه های بخش بهداشت و درمان دارند (,2
 .)1در کشورهای در حال توسعه حدود  08درصد هزینه های
بخش بهداشت و درمان به بیمارستانها تعلق دارد ولی متاسفانه
راندمان آنها بالغ بر  18درصد ظرفیت آنها نیست ( .)9بیمارستانها
به عنوان یکی از عمده ترین مصرف کنندگان منابع نظام سلامت
برای آنکه بتوانند رشد هزینهها را کنترل نمایند نیازمند ارتقاء
کارایی هستند ( .)2انگیزه اصلی از به کارگیری شیوه های علمی
و کاربردی در ارزیابی کارایی بیمارستان ها استفاده بهینه از
امکانات فیزیکی و نیروی انسانی موجود و کنترل استراتژیک
هزینه ها است (.)0
عدم توجه به کارایی علاوه بر افزایش هزینه های بیمارستانی،
دسترسی به خدمات را نیز محدود میکند ( .)3 , 1از طرف دیگر،
عدم کارایی کیفیت خدمات را کاهش داده و در بلند مدت موجب
کاهش اثربخشی خدمات بیمارستانی و افزایش بیماری ها،
ناتوانیها و معلولیتها در جامعه خواهد شد ( .)1مطالعات انجام
شده ارتباط آماری معنی دار را بین ناکارایی بیمارستانها و مرگ و
میر بیمارستانی تایید مینمایند ( .)28-0در گزارش سال 1828
میلادی سازمان بهداشت جهانی ،از کارایی به عنوان عنصر حیاتی
پایداری پوشش همگانی سلامت یاد شده است ( .)22در کشورهای
در حال توسعه در صورت رسیدن کارایی به حد قابل قبول حدود
 18تا  08درصد از کسری منابع نظام سلامت را تامین خواهد نمود
و گسترش دسترسی به خدمات سلامت را با هدف پوشش همگانی
خدمات تقویت می نماید .بر این اساس ،مدیران و اقتصاددانان
سلامت در کنار توسعه منابع ،باید برای افزایش کارایی استفاده از
منابع موجود برنامه ریزی نمایند (.)22،21
در سیاستهای کلی سلامت ایران ،که مهمترین سند
بالادستی نظام سلامت میباشد ،کارایی در ارایه مراقبتهای
بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح مورد تاکید قرار گرفته است.
حذف اقدامات زاید و هزینههای غیرضروری در چرخه معاینه،
تشخیص بیماری تا درمان ،اثربخشی ،کارآیی و بهرهوری در قالب
شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع از
مهم ترین موارد مورد تاکید در بندهای هشتم و نهم سیاست های
کلی سلامت ایران هستند ( .)21با این وجود نتایج مطالعات نشان
می دهد فقط حدود یک سوم ( 99درصد) بیمارستان های ایران
از کارایی قابل قبولی برخوردار هستند .همچنین وضعیت عملکرد
کلی بیمارستانهای ایران در زمینه متوسط مدت بستری ،نزدیک
به استانداردهای ملی و در زمینه ضریب اشغال تخت ،کمتر از
استانداردهای ملی است ( .)29،20بر این اساس ،منطقی بـه نظر
می رسد که بخش مهمی از مطالعات اقتصادی مربوط به کارایی
خدمات بهداشتی و درمانی بر بیمارستان ها متمرکز شود .عوامل
مختلفی مانند سیستم پرداخت نامناسب ،عدم توجه به کسورات

بیمهای ،اندازه نامناسب بیمارستانها ،قدمت بیمارستانها ،وجود
تقاضای القایی و استفاده بیش از حد از خدمات ،کمبود کارکنان
حرفهای ،خرید تجهیزات و ملزومات غیرضروری ،نقص تجهیزات
بیمارستانی ،پذیرشهای غیرضروری ،و طول مدت اقامت زیاد،
میتوانند علل احتمالی عدم کارایی بیمارستان ها در ایران باشند
(.)21،23
یکی از روش های ارزیابی نحوه استفاده بیمارستانها از حجم
بالای منابع اختصاص یافته به آنها ،مطالعات مرتبط با کارایی
میباشد .سنجش کارایی ارایه مراقبت و تحلیل آن میتواند
مدیران بخشها ،دپارتمانها ،بیمارستانها ،و سیاست گذاران را
در تعیین این که واحد ها و موسسات تحت نظر آنها چگونه و به
چه میزان کارا عمل می کنند کمک نماید ( .)21در این زمینه
مدل پابن لاسو ( )Pabon-Lassoیکی از کاربردی ترین مدلهای
ارزیابی کارایی بیمارستانها می باشد ( .)20مدل پابنلاسو با بهره
گیری همزمان از ترکیب شاخص های عملکردی بیمارستان
(شامل درصد اشغال تخت ،گردش تخت و میانگین مدت اقامت)
امکان مقایسه و تحلیل عملکرد بیمارستان ها را از طریق ارایه
مدل گرافیکی فراهم می نماید ( .)23مزایای استفاده از مدل
پابنلاسو میتوان به شناسایی سریع مراکز با عملکرد ضعیف،
شناسایی مناطقی که نیاز به پیشرفت دارند و شناسایی راهکارهای
مفید برای بهبود کارآیی مراکز درمانی اشاره کرد ( .)18،12با این
وجود استفاده از این مدل برای تحلیل کارایی بیمارستانهای
نظامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اغلب مطالعات در
بیمارستان های نظامی معطوف به ارزیابی وضعیت شاخص
عملکردی بیمارستان و مقایسه آن با استانداردهای ملی بوده اند
(.)19 ,11
امروزه ارتقاء کارایی بیمارستانها -به عنوان یک ابزار برای
توسعه فضای مالی و تحقق پوشش همگانی -در کشورهای
درحال توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ( .)22در
این زمینه شناسایی وضعیت کارایی و تغییرات آن در بیمارستانها
نقش اساسی در شناسایی وضع موجود کارایی و برنامه ریزی برای
روند تغییرات آتی آن دارد .اگرچه مطالعات متعددی کارایی
بیمارستانها را با استفاده از مدل پابنلاسو مورد ارزیابی قرار
دادهاند ( ،)0،10اما به دلیل ناهمگونی عملکرد بخشهای بستری،
تاکنون از این مدل برای ارزیابی کارایی بخشهای بستری
استفاده نشده است ( .)29مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل سری
زمانی کارایی ( ،)2930-2931ضمن شناسایی تغییرات کارایی
بخشهای بستری ،استفاده از مدل پابنلاسو را برای ارزیابی
عملکرد بخشهای بیمارستانی بسط داده است .هدف از این
مطالعه ترسیم سیمایی از وضعیت کارایی منابع در بخشهای
بستری و تغییرات آن طی سالهای  2930تا  2931در یک
بیمارستان بزرگ تخصصی-فوق تخصصی بود.
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روشها
مقطعی (Multiple Cross-

مطالعه حاضر یک مطالعه چند
 )Sectionalو کاربردی بود که در یکی از بیمارستان های نظامی
شهر تهران با هدف بررسی روند کارایی ارایه خدمات بخشهای
بستری طی سال های  2930تا  2931انجام شد.
جامعه پژوهش شامل تمام بخش های بستری بیمارستان (93
بخش بستری) بودند که همگی مورد بررسی قرار گرفتند و از
نمونهگیری استفاده نشد.
در این مطالعه روند کارایی ارایه خدمات بخشهای بستری
با استفاده از مدل  Pabon Lassoدر چهار مقطع از زمان (سالهای
 2930تا  )2931مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدل پابون لاسو برای اولین بار در سال  2303ارایه شده ()11
و توانایی آن برای برآورد جهت کارایی و تعیین روند افزایشی و
کاهشی کارایی در مطالعات متعدد به اثبات رسیده است (.)13
مدل پابون لاسو یک نمودار سه بعدی است که در برگیرنده سه
شاخص عملکردی درصد اشغال تخت ،میزان چرخش اشغال
تخت و میانگین طول مدت اقامت می باشد .همچنین این مدل،
نمودار های مفیدی برای شناسایی نقاط با عملکرد ضعیف،
مشخصنمودن مناطق نیازمند اصلاح و بکارگیری استراتژیهای
مفید بهمنظور ارتقای کارایی ارایه می دهد .در مطالعه حاضر بر
اساس نمودار پابون لاسو (نمودار ،)2-وضعیت کارایی بخش های
بستری در چهار ناحیه مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت.

جدول 2-شاخص های عملکردی بیمارستان مورد مطالعه را
نشان می دهد .همانطور که ملاحظه می گردد ،میانگین درصد
اشغال تخت ،میانگین گردش تخت و متوسط مدت اقامت در
بخش های بستری بیمارستان مورد مطالعه طی بازه زمانی  0ساله
( ،)2931-2930به ترتیب  11/1درصد 08/3 ،بار و  0/9روز بوده
است.
جدول 1-وضعیت کلی کارایی بیمارستان را طی سال های
 2930تا  2931نشان می دهد .همانطور که ملاحظه می گردد ،در
بازه زمانی  0ساله ،به طور میانگین  10درصد از بخش های
بستری بیمارستان مورد مطالعه از کارایی مناسب برخوردار بوده و
 0درصد از بخش های بستری در ناحیه کاملاً ناکارا قرار داشتند.
در بازه زمانی مورد مطالعه ،تعداد و درصد بخش های کارا در سال
 2930با سال  2931برابر بود و تغییری وجود نداشت .با این وجود
تعداد بخش های ناکارا از  0درصد ( 9بخش) در سال  2931به 1
درصد ( 1بخش) در سال  2931کاهش یافته بود.
جدول  9برآیند تغییرات کارایی را به تفکیک بخش های
بستری را طی سال  2930تا  2931نشان می دهد .همانطور که
ملاحظه می گردد 1 ،بخش روند مثبت و  0بخش روند منفی در
وضعیت کارایی داشتند .در بازه زمانی مورد مطالعه ،تغییرات مثبتی
در کارایی بخش های داخلی زنان ،زنان و زایمان ،داخلی اعصاب،
جراحی عمومی مردان و  NICU1وجود داشت .همچنین تغییرات
منفی در کارایی بخش های جراحی عروق و توراکس ،پیوند کلیه،
 NICU2و  VIP1ملاحظه شد .تغییری در وضعیت کارایی سایر
بخش ها ( 11بخش) مشاهده نشد.
شکل  1وضعیت کارایی بخش های بستری بیمارستان را طی
سال  2930تا  2931به صورت گرافیکی در قالب نمودارهای پابون
لاسو نشان می دهد .در نمودارهای پابون لاسو همگرایی قابل
ملاحظه ای برای تغییر کارایی طی سال های  2930تا 2931
مشاهده نشد .در نمودار سال  2931نسبت به سال  ،2930تعداد
بخش های ناکارا از  9بخش به  1بخش کاهش یافته و تعداد
بخش های کارا ثابت باقی مانده است .در سال  2931دو بخش
پیوندکلیه و  VIP2در ناحیه ناکارایی قرار داشتند.
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در این مطالعه با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات ،اطلاعات
هویتی و عملکردی تمام بخش های بستری بیمارستان (شامل
نام بخش ،موقعیت مکانی بخش ،درصد اشغال تخت ،میزان
چرخش تخت ،و میانگین مدت اقامت بیمار) با مراجعه به واحد
آمار بخش مدارک پزشکی جمع آوری گردید.
پس از گردآوری و جمعبندی ،داده ها با استفاده از نرمافزار
 Excel2019آنالیز و نمودارهای پابون لاسو برای هریک از سال-
های  2930تا  2931ترسیم شدند.

نتایج
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نمودار .9-نمودار پابون لاسو ()11

ملاحظات اخلاقي
این مطالعه در چارچوب یک پژوهش کاربردی و با رعایت
تمامی اصول اخلاق حرفهای و علمی انجام شد و در آن اصول
کلی رازداری در مورد اطلاعات به دست آمده در جریان پژوهش
به طورکامل رعایت شده است.
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جدول .9-میانگین شاخص های عملکردی بیمارستان مورد مطالعه در بخش های بستری
سال

درصد اشغال تخت

9999
9991
9999
9991
میانگین

میزان گردش تخت

میانگین

± SD

میانگین

19/2
19/3
12/2
11/1
11/1

22/1
21/0
29/0
29/3
8/31

10/0
10/2
08/3
03/2
08/3

متوسط طول اقامت
± SD

میانگین

99/3
99/3
91/9
93/1
9/2

0/0
0/1
0/9
9/3
0/9

± SD

9/1
9/2
9/2
1/1
8/19

جدول .2-وضعیت کلی کارایی در بخشهای بیمارستان مورد بررسی
سال
9999
9991
9999
9991
میانگین

ناحیه (9ناکارا)

ناحیه ( 9کارا)

ناحیه 2
درصد

تعداد

درصد

تعداد

9
0
9
1
0/9 ± 2/3

0/9
22/2
0/9
1/3

90/3
20
99/9
21
02/1
21
18
20
08/3 ± 3/81

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0
22
0
0
10/9 ± 9/3

11/1
98/3
11/1
11/1

22
3
28
0
13/0 ± 9/2

98/1
11
11/0
11/1

93
93
93
93
288

288
288
288
288

نمودار پابن لاسو 2931

نمودار پابن لاسو 2931

شکل .2-سیمای کارایی بخش های بستری بیمارستان طی سال  2930تا 2931
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دوره  ،22شماره  ،9آذر 9999
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نمودار پابن لاسو 2933

ناحیه 9
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نمودار پابن لاسو 2930
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جدول .9-تغییرات کارایی بخش های بستری طی سال  2930تا 2931
ردیف

نام بخش

وضعیت کارایی

9

داخلی مردان( 2غدد،عفونی،ریه)

9999
ناحیه 0

9991
ناحیه 0

9999
ناحیه 0

9991
ناحیه 0

2

داخلی زنان( 2غدد،عفونی،ریه)

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

9

داخلی مردان(1خون،گوارش،کلیه)

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

9

داخلی زنان(1خون،گوارش،کلیه)

ناحیه 0

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

1

داخلی مردان( 9قلب)

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

9

داخلی زنان( 9قلب)

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

1

جراحی عمومی مردان

ناحیه 2

ناحیه 2

ناحیه 0

ناحیه 1

8

جراحی عمومی زنان

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

9

جراحی مردان ،ENT( 2چشم ،اعصاب)

ناحیه 1

ناحیه 9

ناحیه 1

ناحیه 1

91

جراحی زنان ،ENT(2چشم ،اعصاب)

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

99

جراحی زنان(1ژنیکولوژی)

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

92

جراحی عروق و توراکس

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 1

99

جراحی و پیوند قلب

ناحیه 1

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 1

99

پیوند کلیه

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 2

91

اورولوژی مردان

ناحیه 1

ناحیه 9

ناحیه 1

ناحیه 1

99

ارتوپدی مردان

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

91

ارتوپدی و اورولوژی زنان

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

98

اورولوژی زنان-جراحی اطفال

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

99

زنان و زایمان

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 9

21

اطفال

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 9

ناحیه 1

29

داخلی اعصاب

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 9

22

نورولوژی و طب فیزیکی

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

29

اعصاب و روان مردان

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

29

اعصاب و روان زنان

ناحیه 0

ناحیه 2

ناحیه 0

ناحیه 0

21

( CCU1زنان)

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 1

ناحیه 9

29

( CCU2مردان)

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

21

( ICU1جنرال)

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

28

( ICU2جراحی)

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

ناحیه 9

29

( ICU3داخلی)

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

91

(ICU4قلب باز)

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

99

NICU1

ناحیه 2

ناحیه 2

ناحیه 2

ناحیه 0

92

NICU2

ناحیه 9

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

99

Post-CCU

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 2

ناحیه 1

99

Post-NICU

ناحیه 1

91

VIP-1

ناحیه 9

99

VIP2

ناحیه 2

ناحیه 9
ناحیه 2

ناحیه 1
ناحیه 2

ناحیه 1
ناحیه 2

با استانداردهای ملی ارایه شده توسط وزارت بهداشت (بیشتر از 18
درصد مطلوب ،کمتر از  38درصد نامطلوب ،بین  38تا  18درصد
متوسط) در حد مطلوب ارزیابی می گردد .همچنین میانگین متوسط
مدت اقامت در بخش های بستری بیمارستان مورد مطالعه طی
سال های  2930تا  2931به ترتیب  0/9 ،0/1 ،0/0و  9/3روز بوده
است .بر این اساس ،متوسط مدت اقامت در بخش های بستری در
2020, Volume 22, Issue 9
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بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،میانگین درصد اشغال
تخت در بخش های بستری بیمارستان مورد مطالعه طی سال های
 2930تا  2931به ترتیب  12/2 ،19/3 ،19/2و  11/1بوده است.
بر این اساس ،درصد اشغال تخت در بخش های بستری در مقایسه

ناحیه 1

ناحیه 1

ناحیه 1

بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر مثبت
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر مثبت
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر منفی
بدون تغییر
تغییر منفی
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر مثبت
بدون تغییر
تغییر مثبت
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر مثبت
تغییر منفی
بدون تغییر
بدون تغییر
تغییر منفی
بدون تغییر
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بحث

تغییر کارایی
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مقایسه با استانداردهای ملی ارایه شده توسط وزارت بهداشت (کمتر
از  9/1روز مطلوب ،بیشتر از  0روز نامطلوب ،بین  9/1تا  0روز
متوسط) در سالهای  2930تا  2933نامطلوب و در سال  2931در
حد متوسط ارزیابی می گردد .نتایج مطالعه حسینی شکوه و
همکاران ( )11نشان میدهد متوسط مدت اقامت بیمار در
بیمارستان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل فرآیندی ،خدماتی،
مقررات سازمانی و نیروی انسانی قرار دارد که برخی از مهم ترین
آنها شامل نسبت پرستار به بیمار ،مهارت بالینی پزشکان و
پرستاران ،فرآیند ترخیص بیمار ،حضور پزشک در بخش ،تعداد
درخواست های پاراکلینیکی ،و هماهنگی های بین بخشی میباشد.
مطالعات انجام شده توسط قربانی نیا و همکاران ( )10و طرسکی
و همکارن ( )13نشان می دهند که اگرچه وضعیت شاخص های
بیمارستانی با توجه به استاندارد کشوری در وضعیت مطلوب قرار
دارد ،ولی لازم است مدیران در جهت افزایش کارایی ،و بهره برداری
هر چه بیشتر و مطلوب تر از منابع بیمارستانی تدابیر لازم را اتخاذ
نمایند .از طرف دیگر در مطالعه رئیسی و همکاران ( )98در
بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری نشان می دهد
شاخص های ضریب اشغال تخت در این استان در مقایسه با
استاندارد کشوری در حد متوسط بوده و شاخص متوسط مدت اقامت
برای برخی از سال ها در وضعیت نامطلوب (بیشتر از  0روز) قرار
دارد .همچنین در مطالعه جنیدی و همکاران ( )19بر روی یک
بیمارستان منتخب در شهر تهران نیز نشان می دهد اگرچه شاخص
درصد اشغال تخت در مقایسه با استانداردهای موجود در وضعیت
مطلوب گزارش شده است ولی متوسط اقامت بیمار ( 0/3روز) در
وضعیت نامطلوب قرار دارد .مرور مطالعات نشان می دهد که
شاخص های عملکردی بیمارستانهای کشور دارای پراکندگی
زیادی هستند .بر این اساس شاخص های عملکردی باید دائماً مورد
پایش قرار گرفته و با مقایسه آن با استانداردهای ملی تدابیری برای
بهبود بهرهوری از امکانات درمان بستری کشور اتخاذ شود.
بر اساس یافته های پژوهش حاضر در بازه زمانی  0ساله
( ،)2931-2930به طور میانگین کمتر از یک چهارم ( 10درصد) از
بخش های بستری در ناحیه کارایی قرار داشتند 0 .درصد از
بخشهای بستری در ناحیه کاملاً ناکارا و  30درصد از بخش ها
بین مرز کارایی و ناکارایی قرار داشتند .بر این اساس  13درصد از
بخش های مورد بررسی فاقد کارایی کامل بودند .تحلیل نتایج
جدول  1نشان میدهد پایین بودن ضریب اشغال تخت در بخش
های بستری یکی از دلایل عمده عدم کارایی بخش های مورد
مطالعه است .به طوری که در سال  2931،18درصد از بخشهای
بستری در ناحیه  1قرار داشتند .این موضوع نشان میدهد در 18
درصد از بخشهای مورد مطالعه ،ضریب اشغال تخت متناسب با
مدت اقامت و گردش تخت نیست .بر این اساس با افزایش ضریب
اشغال تخت-با فرض ثابت ماندن سایر شاخصها 18 -درصد از
بخشهای بستری به کارایی خواهند رسید .همچنین تحلیل نتایج

جدول  1نشان میدهد به طور متوسط  13درصد از بخشها در
ناحیه  0قرار دارند .این بخشها اگرچه ضریب اشغال تخت مطلوبی
دارند اما مدت اقامت در آنها بیش از حد طولانی و گردش تخت
در آنها کم است .این موضوع برای بخشهایی نظیر اعصاب و
روان ،و مراقبتهای ویژه باتوجه به ماهیت مزمن بیماران آن امری
عادی است ولی علت قرار گرفتن بخشهای داخلی مردان و زنان
در این ناحیه باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .مرور نظاممند و
متا آنالیز دو دهه پژوهشهای کارایی بیمارستان در ایران (-2931
 )2913توسط مصدق راد و همکارن ( )10نشان می دهد که اگرچه
مطالعات متعددی بر روی کارایی بیمارستان ها صورت گرفته است،
با این وجود تا کنون مطالعه ای به بررسی کارایی در سطح
بخشهای بستری نپرداخته است .همچنین نتایج این مطالعه نشان
می دهد میانگین کارایی بیمارستان های کشور بین  8/10و 8,330
متغیر است ( .)10مروری نظام مند امام رضایی و بارونی ( )92برای
تحلیل کارایی بیمارستان های کشور نیز نشان می دهد که متاسفانه
تعداد زیادی از بیمارستان های کشور ناکارا هستند .در بازه زمانی
این مطالعه ،بالاترین میزان کارایی در بیمارستان های دانشگاه علوم
پزشکی تبریز و پایینترین میزان کارایی در بیمارستان های منتخب
استان آذربایجان غربی گزارش شده بود ( .)92نتایج مطالعه حاضر
نیز نشان می دهد بیش از سه چهارم ( 13درصد) از بخشهای
بیمارستانی مورد بررسی از عدم کارایی کامل و ناکارایی رنج می
برند .بر این اساس ،بهبود کارایی می تواند نقش عمده ای در
افزایش بهرهوری نظام بستری کشور و در نتیجه کاهش هزینههای
بیمارستانی ایفا نماید .لذا ضروری است سیاستگذاران راهکارهایی
برای ارتقای کارایی بخشهای بستری اتخاذ نمایند.
بر اساس یافته های پژوهش حاضر برآیند قابل توجه ای برای
تغییر عملکرد بخش های بستری به سمت کارایی مشاهده نشد.
طی  0سال پایش کارایی بخش ها 1 ،بخش روند مثبت و  0بخش
روند منفی در وضعیت کارایی داشتند .تعداد و درصد بخش های
کارا در سال  2930با سال  2931برابر بود .با این وجود تعداد بخش
های ناکارا از  9بخش در سال  2930به  1بخش در سال 2931
کاهش یافته بود .بر اساس یافته های مطالعه حاضر ،طی  0سال
مطالعه در بخشهای بستری حرکت همسو و یکپارچه ای به سمت
کارایی وجود نداشته و برخی از بخش های بیمارستانی کاراتر و از
طرفی برخی ناکاراتر شده بودند که برآیند قابل توجه ای برای
مجموعه بیمارستان از لحاظ کارایی ایجاد نمی کرد .نتایج مطالعه
مصدق راد و همکارن ( )10نیز نشان می دهد با گذشت زمان تغییر
محسوسی از نظر کارایی در بیمارستانهای ایران وجود نداشته
است .بر اساس نتایج این مطالعه در گذر زمان ،برخی از
بیمارستانها کاراتر شده ،و برخی از بیمارستان ها نیز ناکاراتر
شدهاند( .)10بر این اساس به نظر می رسد باید حرکت همسویی
در بخشهای بستری و بالتبع آن بیمارستانهای کشور به سمت
کارایی اتفاق بیافتد .در این زمینه پیشنهاد می شود از تجربیات
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نتیجهگیری
بسیاری از بخشهای بیمارستانی مورد بررسی از عدم کارایی
کامل و ناکارایی رنج می برند و فاصله زیادی از نقطه بهینه کارایی
دارند .حرکت همسو و یکپارچه ایی در طول زمان برای حرکت
بخشهای بستری به سمت کارایی وجود نداشته و گذر زمان برآیند
قابل توجه ایی برای مجموعه بیمارستان از لحاظ ارتقاء کارایی
ایجاد نمی نماید .با توجه به حرکت پراکنده بخش های بیمارستانی
در جهت کارایی ،لازم است تا علل تغییرات مثبت و منفی کارایی
در هریک از بخشهای بیمارستانی به طور جداگانهایی مورد مطالعه
قرار گیرد .در این زمینه استفاده از مدل پابن لاسو برای پایش
تغییرات کارایی بخش های بستری و همچنین برای سنجش میزان
تاثیر سیاستها و برنامههای مدیریتی در بهبود کارایی هر یک از
بخشهای بیمارستانی توصیه میگردد.

تشکر و قدرداني :به این وسیله نویسندگان مقاله مراتب
تقدیر و تشکر خود را از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
بقیهالله(عج) اعلام می دارند.
نقش نویسندگان :ارائه ایده و طرح اولیه این تحقیق توسط
دوپیکر و مسگرپور انجام شد .جمعآوری دادهها توسط دوپیکر و
تحلیل و تفسیر دادهها مشترکاً هر دو نویسنده انجام شد .همه
نویسندگان در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند و همه
با تایید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج
در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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نکات کاربردی برای جوامع نظامي
• مدیران بیمارستانهای نظامی باید برنامههای کوتاه مدت و میان
مدتی را برای بهبود کارایی بخشهای بستری ارایه نمایند.
• مدیران بیمارستانهای نظامی برای پایش مستمر تغییرات کارایی
و میزان موفقیت برنامههایشان در ارتقاء کارایی می توانند از مدل
پابنلاسو استفاده نمایند.

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.9.8

بخشها و بیمارستانهایی که رشد مناسبی در کارایی داشته اند
برای ارتقاء کارایی بخشها و بیمارستانهای ناکارا استفاده شود .در
مطالعه حاضر  0بخش شامل داخلی زنان ،جراحی عمومی مردان،
داخلی اعصاب و مراقبت ویژه نوزادان ارتقاء کارایی داشتند که
میتوان از تجربیات این بخشها در بهبود کارایی سایر بخشها
بهره جست.
در مطالعه حاضر برررسی تغییرات کارایی به تفکیک بخشهای
بستری نشان داد طی سال  2930تا  ،2931تغییرات مثبتی در
کارایی بخش های داخلی زنان ،زنان و زایمان ،داخلی اعصاب،
جراحی عمومی مردان و  NICU1وجود داشته است .همچنین
تغییرات منفی در کارایی بخش های جراحی عروق و توراکس،
پیوند کلیه NICU2 ،و  VIP1ملاحظه شد .تغییری در وضعیت
کارایی سایر بخش ها ( 11بخش) مشاهده نشد .بر این اساس لازم
است مدیران بیمارستان علل تغییرات مثبت و منفی کارایی را در
هریک از این بخشها به طور جداگانهایی مورد مطالعه قرار دهند.
اگرچه روند کارایی بخشهای بستری در بیمارستان با استفاده از
مدل پابن لاسو مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است ،اما مطالعه
ابراهیمی و همکارن ( )91روند کارایی مدیریتی را در اتاق های
عمل بیمارستانی مورد بررسی قرار داده اند .نتایج این مطالعه نشان
داد کارایی مدیریتی اتاق های عمل بیمارستان های دانشگاه علوم
پزشکی شیراز طی سالهای مورد مطالعه ( 2932تا  )2939روند
کاهشی داشته و برخی از اتاق های عمل از منابع در دسترس به
طور صحیحی استفاده نکرده اند .در این مطالعه پینهاد شده است
که ارزیابی مستمر و سالیانه تغییرات کارایی بخشهای بیمارستانی
می تواند منجر به شناسایی زودهنگام علل ناکارایی و جلوگیری از
افت آن گردد (.)91
مطالعه حاضر برای اولین بار استفاده از مدل Pabon Lasso
را برای ارزیابی کارایی در سطح بخش های بستری بیمارستانی
بسط داده است .با این وجود محدودیت هایی برای استفاده از مدل
 Pabon Lassoدر این زمینه وجود دارد که در این بخش به آنها
اشاره می شود .با توجه به همگن نبودن نوع خدمات بخشهای
بستری ،امکان مقایسه کارایی یک بخش (مانند زنان و زایمان) با
بخش دیگر (مانند اعصاب و روان) وجود نخواهد داشت .بر این
اساس در این مطالعه تغییرات کارایی یک بخش در طول زمان
مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل کارایی بر اساس تغییرات وضعیت
همان بخش با خودش در طول زمان صورت گرفته است .همچنین
مقایسه کارایی یک بخش با بخشهایی که در یک حوزه مشخص
ارایه خدمت می نمایند (به طور مثال بخشهای داخلی) ،با در نظر

گرفتن ویژگی های خاص برای هر بخش و تنوع خدمات موجود
قابل اجرا خواهد بود.
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