فصلٌاهِ

ارتباط درجِ اعتباربخشی با کارایی فٌی بیوارستاى ّای داًشگاُ علَم پزشکی تْراى

ابراّین جعفری پَیاى ٍ ّوکاراى49 ..

4

ارتباط درجِ اعتباربخشی با کارایی فٌی بیوارستاى ّای داًشگاُ

ابراهیم جعفری پویان ،1طاهره شریفی ،2سارا امامقلی پور ،1میر سعید یکانی نژاد ،3سمانه اسماعیلی

تاریخ دریافت95/5/12 :
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تاریخ پذیزش97/3/1 :

چكیده:
زمینه و هدف :اعتباربخطی بیمارستانی روضی موثر جهت ارزضیابی در نظام سالمت کطورهاست که با هذف
بهبود کیفیت خذمات و ارتقاء عملکرد و کارایی آنها انجام می ضود .پژوهص حاضر ،درصذد تعییی ارتبیا
بی درجه اعتباربخطی با کارایی فنی بیمارستانها می باضذ.
مواد و روش ها  :برای محاسبه کارایی فنی ضاخص های کلیذی درونیذادی و برونیذادی بیمارسیتاا ضیام
مواردی از قبی نسبت پسضک به تخت ،میساا مرگ و میر و عفونت بیمارستانی ضناسایی گردیذ .به منظیور
نسدیک کردا کارایی فنی به عملکرد بیمارستاا ،در کنار ضاخصهای معمول جهت سنجص کارایی ،از ضاخص
کیفیت خذمات نیس استفاده گردیذ .برای انذازه گیری کیفیت نمونه ای ( 554نفر) از بیماراا بیمارستانها بیه
روش تصادفی طبقه ای تحت مطالعه قرار گرفتنذ .ابسار گردآوری اطالعات ،پرسطنامه توسعه یافته کیفییت
خذمات بستری ،چک لیست استخراج ضاخص های عملکردی بود .سپس همبستگی بی نمرات کارایی فنی و
درجه اعتباربخطی بیمارستانها با استفاده از نرم افسار  DEAPو  SPSSبررسی گردید.
نتایج :میانگی کارایی فنی بیمارستاا ها  0/94بذست آمذ کیه نطیاا دهنیذه وجیود  5/1درصیذ ظرفییت
افسایص کارایی بیمارستانها بود .میانگی کیفیت در بیمارستانهای تحت مطالعه ( 4.13حذاق  3.9تا حیذاکرر
 )4.3ارزیابی ضذ .همبستگی معناداری بی درجه اعتباربخطی و کارایی فنی بیمارستاا ها یافت نطذ.
نتیجه گیری :پیطنهاد می گردد در دوره های آتی اعتباربخطی ،توجه به کارایی بیمارستانها نیس در سنجه ها
گنجانذه ضود تا اعتباربخطی به اهذاف خود ،که ارتقاء کارایی یکی از آنهاست ،دست یابذ .ضم آنکه بهتیر
است در محاسبات کارایی بیمارستاا ،از ضاخص هایی که نطانگر بهتری برای عملکرد بیمارستانهاسیت ،نییس
استفاده گردد.
کلمات کلیدی :اعتباربخطی ،کیفیت خذمات ،کارایی فنی ،بیمارستاا ،علوم پسضکی تهراا

 1داًؿیبز ،گسٍُ هدیسیت ٍ اقتكبد ثْداؾت ،داًؿکدُ ثْداؾت ،داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى  ،تْساى ،ایساى
 2داًؿجَی دکتسی هدیسیت خدهبت ثْداؾتی ٍ دزهبًی ،گسٍُ هدیسیت ٍ اقتكبد ثْداؾت ،داًؿکدُ ثْداؾت ،داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى  ،تْساى ،ایساى
 3اغتبدیبز گسٍُ آهبز ٍ اپیدهیَلَضی ،داًؿکدُ ثْداؾت ،داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى  ،تْساى ،ایساى
 4کبزؾٌبظ ازؾد هدیسیت خدهبت ثْداؾتی ٍدزهبًیًَ *( ،یػٌدُ هػئَل) ،آدزظ الکتسًٍیکیesmaili_samaneh@yahoo.com :
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DEA

ّوکبزاى دز یصد ( ، )19ؾبُ رػیٌی ٍ ّوکابزاى دز ّواداى
( ، )20جْت ازشیبثی کبزایی ثیوبزغتبى ّاب اش زٍؼ تللیاه
پَؾؿی دادُ ّب اغتزبدُ کسدًد.
اٌبًچِ گزتِ ؾدّ ،د اش اؾتجبزث ؿای ث یوبزغاتبى ّاب،
ثْجَد کیزیت خدهبت ٍ ازتقبء ؾولکسد آًْب اغت ٍ ؾلی زان
ایٌکااِ دز ثػاایبزی اش کؿااَزّب هٌجااس ثااِ ثْجااَد ؾولکااسد
ثیوبزغتبى ّب ؾدُ اغت ( ،) 3دز ایساى ؾَاّد قطؿی دزثبزُ
ثْجااَد کیزیاات ٍ ؾولکااسد ثیوبزغااتبى ّااب دز ًتیجااِ ی
اؾتجبزث ؿی ٍجَد ًدازد ( .)21ثٌبثسایي ضسٍزی ثِ ًػس های
زغد ،تبریس دٍزُ ّبی قجه اؾتجبزث ؿی دز ثْجَد ؾولکاسد ٍ
کبزایی ثیوبزغتبى ازشیبثی گسدد تب فسایٌاد اؾتجبزث ؿای دز
جْت ازتقبء ایي ؾبخف ّب اقاال ٍ اجاسا گاسدد .لارا ایاي
تلقیق ثب ّد ثسزغی ازتجاب ثایي دزجاِ اؾتجبزث ؿای ٍ
کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّبی داًؿگبُ ؾلَم پصؾک ی تْساى ثاب
اغتزبدُ اش زٍؼ تللیه پَؾؿی دادُ ّب اًجبم گسدید.

مواد و روش ها
ثِ هٌػَز ثسزغی ازتجب ثیي دزجِ اؾتجبزث ؿی ٍ کبزایی
فٌی دز ثیوبزغتبًْبی داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى (هجتوؽ
اهبم ،زاشی ،اهیس اؾلن ،ضیبئیبى ،هسکص رجی کَدکابى ،آزؼ،
ثْساهی ،ثْبزلَ ،غیٌب ،فبز اثی ،هلت یبظ ،زٍشیِ ٍ ؾسیؿتی)،
اثتدا ؾبخكْبی هَزد ًیبش ثسای هلبغجِ کبزایی فٌی تؿیایي
گسدیااد .ثااسای ایااي هٌػااَز ،پااع اش هااسٍز هتااَى هؿاابثِ ٍ
ًػسخَاّی اش خجسگبى ،تالؼ ؾاد دز هقبیػاِ ثاب هطبلؿابت
هؿبثِ اش ؾبخف ّبیی کاِ تكاَیس جابهؽ تاسی اش ؾولکاسد
ثیوبزغتبى ّب زا ثِ ًوبیؽ هی گ رازًاد ،اغاتزبدُ ؾاَد .دٍ
ًْبدُ یؿٌی ًػجت ًیسٍی اًػبًی پصؾاک ثاِ ت اتً ،ػاجت
ًیسٍی اًػبًی پسغتبز ثِ ت ت ٍ غاِ غاتبًدُ یؿٌای هیاصاى
هسگ ٍ هیس خبلف ثیوبزغتبًی ،هیصاى ؾزًَت ثیوبزغتبًی ٍ
هیصاى کیزیت خادهبت ثػاتسی ثؿٌاَاى ٍزٍدی ٍ خسٍجای
ّبی تللیاه پَؾؿای دادُ ّاب اًت ابة ؾادًد .ثاِ هٌػاَز
ًصدیااک کااسدى ّااس اااِ ثیؿااتس کاابزایی فٌاای ثااِ ؾولکااسد
ثیوبزغتبًْب؛ دز کٌبز ؾبخف ّبی هؿواَل جْات غاٌجؽ
کااابزایی ،اش ؾااابخف کیزیااات ،هاااسگ ٍ هیاااس ٍ ؾزًَااات
ثیوبزغتبًی ًیص اغتزبدُ گسدید.
ارالؾبت هسثَ ثِ ًْبدُ ّاب ٍ غاتبًدُ ّاب ثاب ّوابٌّگی
هؿبًٍت دزهبى داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْاساى ،ا ش ثیوبزغاتبى
ّب ثِ ٍغیلِ اک لیػت ّبی رساری ؾادُ تَغاط هلقاق
گسدآٍزی ؾد .ثسای تؿییي ٍضؿیت کیزیت خدهبت ،ثؿٌاَاى
یکی اش ؾبخف ّابی ثاسٍى داد ،هلققایي ثساغابظ هٌطاق
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مقدمه
تابهیي ثْدا ؾاات ٍ دزهاابى یکان اش ًیبشّااب ریاابتن ّااس
جبهؿِ ثَدُ ٍ اش جولِ ؾَاهلن اغت کِ ًقكبى آى ثِ ؾٌاَاى
ًقطِ ضؿف دٍلت ّب تلقن ؾادُ ٍ غاجت ًبزضابیتن ٍغایؽ
اجتوبؾن هان ؾاَد ( .)2- 1هػائَلیت دٍلات ّاب دز قجابل
غالهت جبهؿاِ ،آًْاب زا هَغاف ثاِ تقَیات غیػاتن ّابی
ازشؾیبثی ًػبم غالهت کؿَز جْت ای جبد ًػابم اراسث ؽ ٍ
پبغ گَ ثِ کلیِ ًیبشّبی غالهت های ًوبیاد ( .)3اش غاَی
دیگس زؾد اًتػبزات هؿتسیبى ،افصایؽ تقبضب ،کوجَد هٌابثؽ،
افصایؽ زقبثت ٍ خطبّبی غیػتن ّابی ثْداؾاتی دزهابًی،
هَجت گسدیدُ اغت کِ ثس هػئلِ ازشیبثی ٍ ازشؾیبثی دقیق ٍ
قاسی ؾولکاسد غابشهبى ّابی ثْداؾاتی ٍ دزهابًی تبکیاد
ثػاایبزی ؾااَد ( . )4تَاًوٌاادتسیي اثااصاز جْاات کٌتااسل ٍ
ازشؾیبثی دز ًػبم غالهت ثاِ هٌػاَز دغاتیبثی ثاِ اّادا
هرکَز ،اؾتجبزث ؿی ثیوبزغتبًی اغت کِ فسایٌاد ازشؾایبثی
غیػتوبتیک ٍ تؿییي اؾتجبز ثیوبزغتبى تَغط یک غابشهبى
خاابزجی ثااب اغااتزبدُ اش اغااتبًدازدّبی هطلااَة غاابختبزی،
فسایٌدی ٍ پیبهدی اغات ( .) 6- 5اؾتجبزث ؿای دز غابشهبى
ّبی غالهت ،اغتساتطی هٌبغجی ثسای ثْجَد کیزیت خدهبت
ثْ داؾتی ٍ دزهبًی ،افصایؽ ایوٌی ثیوبز ٍ کبزکٌبى ،کبّؽ
ّصیٌِ ّب ثب توسکص ثس افصایؽ کبزایی ٍ ارسث ؿای خادهبت ٍ
دز ًْبیاات ثْجااَد ؾولکااسد ثیوبزغااتبى ( ) 10- 7اغاات .دز
گ رؾتِ ؾولکسد غبشهبى ّبی ثْداؾتی ٍ دزهابًی اش رسیاق
ؾبخف ّبی دزهبًی ازشیبثی هی ؾد ٍ کیزیت خدهبت تٌْب
ثب داًؽ فٌی کبزکٌبى دزهبًی تضویي هی ؾاد؛ دز قاَزتی
کِ اهاسٍشُ تللیاه ّابی اقتكابدی  -هابلی اابزاَة ّابی
هٌطقی زا ثسای تللیه ؾولکسد دز هساقجات غاالهت فاساّن
هی آٍزد کِ هلبغج ِ کبزایی اش ایي ًوًَِ ّػابت .ثٌابثسایي
ازشیبثی کبزایی های تَاًاد اٍلایي گابم دز ازشیابثی ؾولکاسد
ث ؽ ّبی ه تلف ثْداؾت ٍ دزهابى اش جولاِ ثیوبزغاتبى
هلػَة ؾَد (.)11
یکی اش زٍؼ ّبیی کِ ثاِ هٌػاَز ازشیابثی کابزایی فٌای
1
هَزد اغتزبدُ قساز هی گیسد ،زٍؼ تللیه پَؾؿی دادُ ّب
هی ثبؾد کِ تابکٌَى هطبلؿابت هتؿاددی دز غابشهبى ّابی
هستجط ثاب غاالهت اش آى اغاتزبدُ ًواَدُ اًاد .ثاسای ه ابل
کبهیٌص ٍ ّوکبزؼ دز آهسیکب ( ،) 12الیٌا ٍ ّوکابزؼ دز
قٌبیؽ ثیي الوللی ثیوِ ( ،) 13ثبزظ ٍ ّوکبزاى دز قاٌؿت
ثیوااِ یًَاابى (ّ ٍ ،) 14وچٌاایي ٍازاة یااٍَا ٍ ّوکاابزاى دز
کؿااَزّبی  ،) 15( OECDکااَاکی دز اٌااب ( ٍ )16گاابًَى دز
ایسلٌد ( ، )17پَززضب ٍ ّوکبزاى دز تْساى ( ، )18ؾػاگسی ٍ
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تحلیل پوششی داده ها
دز زاغتبی غٌجؽ کابزایی ثٌگابُ ّابی اقتكابدی زٍؼ
ّبی هتٌَؾی ازائِ ؾدُ کِ دز یک تقػین ثٌدی کلای های
تَاى آًْب زا دز دٍ دغتِ پبزاهتسی (تللیه هسشی تكابدفی)6
ٍ ًبپبزاهتسی (تللیه پَؾؿای دادُ ّاب )7جابی داد .هصیات
زٍؼ تللیه پَؾؿی دادُ ّب ،دز ؾدم ًیابش ثاِ تجیایي ًاَؼ
تبثؽ تَلید هی ثبؾد ٍ دیگس ایٌکِ ؾَاهه تَلید ٍ هلكاَتت
هی تَاًٌد ٍاردّبی اًداشُ گیسی هتزبٍتی داؾتِ ثبؾاٌد .دز
زٍؼ فَق ،هی تَاى یک هجوَؾِ هسجؽ ٍ ؾبخف ثسای ّاس
کاادام اش هؿاابّدات ایااس کاابزا هؿ ا ف ًوااَد ( .)18زٍؼ
1 Importance-performance analysis
2 Servqual
3 Healthqual
4 Develop
5 Proportion to size
6
SFA
7
DEA

تللیه پَؾؿی دادُ ّب ،هجتٌی ثس یک غاسی ثْیٌاِ غابشی
ثب اغتزبدُ اش ثسًبهِ زیصی خطی هی ثبؾد ٍ هٌلٌی هاسشی
کبزا اش یک غسی ًقب کِ ثاِ ٍغایلِ ثسًبهاِ زیاصی خطای
تؿییي هی ؾَد ،ایجبد هی گاسدد .دز ایاي زٍؼ ثاب تسکیات
ؾبخف ّبی ه تلف دزًٍدادی ٍ ًتیجِ ای هی تَاى تكَیس
هؿ كی اش کابزایی فٌای ٍ دز ًتیجاِ ؾولکاسد ثیوبزغاتبى
ازائِ داد (.)3
هدل تللیه پَؾؿی دادُ ّب ثب فسل ثا بشدّی هتغیاس ثاِ
هقیبظ 8قبدز اغت کبزایی هقیبظ ٍ کبزایی خبلف زا اش ّان
تزکیک کٌد؛ ثِ ؾجبزت دیگس ثب اغتزبدُ اش ره هدل ثسًبهاِ
زیصی خطی ثب د ٍ فسل ثبشدّی ربثت ثِ هقیابظ ٍ ثابشدّی
هتغیس ًػجت ثِ هقیبظ ،کابزایی فٌای ثاِ دٍ جاصء کابزایی
خبلف ٍ کبزایی هقیبظ تجصیِ هی ؾَد.
تحلیل داده ها
ارالؾبت جوؽ آٍزی ؾدُ هسثَ ثِ کیزیات خادهبت ،دز
ًسم افصاز ً SPSSػا ِ  18هاَزد پاسداشؼ قاساز گسفات .دز
هسرلِ ثؿد ًتبیج ثِ ّوساُ غبیس ًْبدُ ّاب ٍ غاتبًدُ ّاب دز
ًسم افصاز ً DEAPػ ٍِ 2.1ازد ؾدًد کِ ثب تَجِ ثِ کٌتسل
ثیؿتس ثیوبزغتبى ّب ثس ًْبدُ ّب دز هقبیػِ ثاب غاتبًدُ ّاب،
هدل هرکَز ثب هبّیت ٍزٍدی گاسا 9دز ًػاس گسفتاِ ؾادُ ٍ
کبزایی فٌی ثس ایي اغبظ هلبغجِ گسدید .پاع اش هلبغاجِ
کبزایی فٌیً ،تبیج ثِ ّوساُ دزجِ اؾتجبزث ؿی ثیوبزغاتبى
ّب ٍازد ًسم افصاز  SPSSؾدُ ٍ ّوجػٌگی ثیي آًْاب ثسزغای
ؾد .ثِ هٌػَز ثسزغی ازتجب هیبى ایي دٍ هتغیاس اش ضاسیت
ّوجػتگی اغپیسهي ٍ جْت هقبیػِ تزبٍت ثیي کبزایی فٌی
ثیوبزغااتبى ّاابی ؾوااَهی ٍ ت ككاای اش آشهااَى هقبیػااِ
هیبًگیي ّب اغتزبدُ ؾد .دز جْت زؾبیت هَاشیي اخالقای ٍ
رزع هلسهبًگی ارالؾبت ،پسغؿٌبهِ ّب ثی ًبم ٍ ثاِ جابی
اغبهی ثیوبزغتبى ّب ًیص اش کدّبی ه كَـ اغتزبدُ ؾد.

نتایج
توبهی ثیوبزغتبى ّبی داًؿگبُ ؾلاَم پصؾاکی تْاساى دز
دٍزُ ّبی اؾتجبزث ؿی دزجِ یک ٍ یب یاک ؾابلی زا کػات
کااسدُ ثَدًااد .ثطَزیکااِ دز غاابل  63/63 ،92 ٍ 91دزقااد
ثیوبزغتبى ّب ٍ ،دز غبل ً 93یص  18/19دزقد آى ّب دزجِ
یک ؾبلی زا کػت ًوَدُ ٍ هبثقی دزجاِ یاک زا ثاِ دغات
آٍزدًد .دز جادٍل ؾاوبزُ ٍ 1زٍدی ّاب ٍ خسٍجای ّاب دز
آًبلیص کبزایی ثب زٍؼ تللیه پَؾؿی دادُ ّب هالرػاِ های
ؾَد.
DEA-VSR
Input-oriented

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

8
9

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 5:49 IRST on Monday January 21st 2019

 ٍ IPA1پسغؿٌبهِ ّبی غسٍکَالّ ٍ )16( 2لث کَال)17( 3
اثصاز هتٌبغجتسی زا تَغؿِ 4دادًد .زٍایی پسغؿٌبهِ ثِ زٍؼ
زٍایی هلتاَایی ٍ پبیابیی آى ثاب تَشیاؽ  30پسغؿاٌبهِ ثاِ
هٌػَز پیؽ آشهَى ٍ ثب اغتزبدُ اش آشهاَى آلزابی کسًٍجاب
( )0/81تبیید گسدید .پسغؿاٌبهِ ؾابهه دٍ ث اؽ غاَاتت
ؾوااَهی ٍ اختكبقاای ثااَد کااِ دز ث ااؽ اٍل هتغیسّاابی
شهیٌِ ای ٍ ارالؾبت دهَگسافیاک ٍ دز ث اؽ دٍم غاَاتت
هسثَ ثِ کیزیت خدهبت ثػتسی ازائِ ؾادُ دز ثیوبزغاتبى
ّب (ؾَاهه هلػَظ ،ثِ هَقاؽ ثاَدى ،ارػابظ هػائَلیت،
ارتسام ٍ تَجِ ًواَدى ،قبثلیات ارویٌابى ،هٌبغات ثاَدى،
قیوت ،تداٍم خدهت ،قالریت ٍ ایوي ثَدى) هَزد پسغاؽ
قساز گسفتِ اغت .ثسآٍزد رجن ًوًَاِ هطابثق ثاب هلبغاجبت
آهاابزی اًجاابم ؾاادُ (ثساغاابظ اًل ا سا هؿیاابز کیزیاات اش
هطبلؿبت قجلی ٍ دقت ثساغبظ دزقدی اش اًلاسا هؿیابز)،
ً 554وًَااِ ثدغاات آهااد ٍ اش هیاابى ثیواابزاى ثػااتسی دز
ثیوبزغتبًْب ثِ رَز تكبدفی رجقاِ ای هتٌبغات ثاب ًػاجت
ت ت ّبی فؿبل دز ّس ثیوبزغتبى ًوًَِ گیسی اًجبم ؾاد.5
دٍ ثیوبزغتبى ًیص ثِ دلیه ؾدم ّوکابزی اش هط بلؿاِ خابز
ؾدًد.
ثسای هلبغجِ دزجِ اؾتجبزث ؿی ًیص ،ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اش
شهبى اجسای اؾتجبزث ؿی دز ثیوبزغتبًْبی ایاساى غاِ دٍزُ
هی گرؾت ،ثِ دزجابت اؾتجبزث ؿایً ،واسُ ّابی هتزابٍت
دادُ ؾد (دزجِ یک ؾبلی :پٌج ،دزجِ یک :اْبز ،دزجِ دٍ:
غااِ ،دزجااِ غااِ :دٍ ٍ شیااس اغااتبًدازد :یااک) ٍ دز ًْبیاات
هیبًگیي ًوسُ ثسای ّس یک اش ثیوبزغتبى ّاب دز راَل غاِ
غبل هلبغجِ گسدید.

ابراّین جعفری پَیاى ٍ ّوکاراى51 ..
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سال ّفذّن ،شوارُ  ، 2تابستاى ،79شوارُ هسلسل. .56

جدول -1ورودی ها و خروجی های تحلیل پوششی داده ها

نهاده

شاخص

ستاده

نسبت پزشک

نسبت پزستار

میزان مزگ و

میزان عفونت

بیمارستان

به تخت

به تخت

میز خالص

بیمارستانی

H1

0/28

1/15

0/44

0/43

3/9155

H2

0/57

1/05

25

0/17

4/0150

H3

0/25

1

1/16

0/69

4/2222

H4

0/56

1/09

0/83

0/27

4/0833

H5

0/98

1/22

0/51

0/4

4/0917

H6

0/38

1/13

3/12

0/32

4/2712

H7

0/26

1/25

1/08

0/76

4/3000

H8

0/26

1/03

0/96

33/33

4/0519

H9

0/31

1/52

0/42

0/23

4/1434

H11

0/33

1/84

50

0/33

4/1991

H11

0/29

1

2/85

0/57

4/2417

هیبًگیي کبزایی فٌی دز ثیوبزغاتبى ّابی ت ككای ٍ فاَق
ت ككی ٍ 0/97 ،دز ثیوبزغاتبى ّابی ؾواَهی 0/90 ،ثاَد .اش
هیبى ثیوبزغتبى ّبی ت ككی 75 ،دزقد آًْب اش کبزایی کبهاه
ثسخَزداز ثَدًد ،دز ربلی کِ اش هیبى اْبز ثیوبزغتبى ؾواَهی،
تٌْب یکی اش ثیوبزغتبى ّب اش کبزایی کبهاه ثسخاَزداز ٍ دز کاه
 25دزقد اش ایي ثیوبزغتبى ّب اش کبزایی کبهه ثسخَزداز ثَدًد.
جدول  -2بررسی کارایی بیمارستان ها

ثیوبزغتبى
H1

Scale

ثبشدُ ثِ
هقیبظ

0/927 0/893 0/828

افصایؿی

Crste

Vrste

H2

1

1

1

ربثت

H3

1

1

1

ربثت

H4

0/963 0/917 0/883

افصایؿی

H5

0/965 0/820 0/791

افصایؿی

H6

0/892

1

0/892

کبّؿی

H7

0/979

1

0/979

کبّؿی

H8

1

1

1

ربثت

H9

0/981 0/806 0/791

افصایؿی

H11

1

1

1

ربثت

H11

1

1

1

ربثت

هیبًگیي

0/973 0/949 0/924

-
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جدٍل ؾوبزُ ً 2تبیج هدل تللیه پَؾؿی دادُ ّب ثب فاسل
ثبشدّی هتغیس ثِ هقیابظ آٍزدُ ؾادُ اغات .رجاق دادُ ّابی
هٌدز دز جدٍل ،هیبًگیي کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّب  0/94هی
ثبؾد کِ ًؿبى دٌّدُ ٍجَد  6دزقد غسفیات افاصایؽ کابزایی
ثدٍى ّیچگًَِ افصایؽ دز ّصیٌِ ّب هی ثبؾدّ .زت ثیوبزغتبى
دازای ثیؿتسیي هیصاى کبزایی (کبزایی;یاک) ثَدًادّ .وچٌایي
ثطَز تقسیجای  36/37دزقاد ثیوبزغاتبى ّاب اش کابزایی کبهاه
ثسخَزداز ًجَدًد ٍ کوتسیي کبزایی هتؿلاق ثاِ ثیوبزغاتبى H9
ثَد.
هیابًگیي کاابزایی هقیاابظ ثیوبزغااتبى ّاابی داًؿااگبُ ؾلااَم
پصؾکی تْاساى 0/973 ،ثدغات آهاد؛ کاِ اش ایاي هیابى ثطاَز
تقسیجی  45/46دزقاد ثیوبزغاتبى ّاب کابزایی هقیابظ یاک ٍ
 54/56دزقد ثیوبزغاتبى ّاب کابزایی کوتاس اش یاک داؾاتٌد.
کوتسیي کبزایی هقیبظ هسثاَ ثاِ ثیوبزغاتبى  H6ثاب کابزایی
هقیبظ  0/892ثَد.
ّوچٌیي  45/46دزقد ثیوبزغتبى ّب اش ثبشدّی ثاِ هقیابظ
ربثت 36/36 ،دزقد اش ثابشدّی ثاِ هقیابظ افصایؿای ٍ 18/18
دزقد اش ثبشدّی ثِ هقیبظ کبّؿی ثسخاَزداز ثَدًاد .ثٌابثسایي
 63/64دزقد اش ثیوبزغتبى ّبی هَزد ثسزغی ،قبثلیات تَغاؿِ
ثیؽ اش هیصاى فؿلی زا ًدازًد ٍ تٌْب  36/36دزقاد ثیوبزغاتبى
ّب کِ دازای ثبشدّی ثِ هقیبظ افصایؿی ّػتٌد ،قبثلیت تَغؿِ
دازًد ٍ ثسای دغتیبثی ثِ کبزایی ثابتتس ثبیاد هقاداز اغاتزبدُ اش
ًْبدُ ّب زا افصایؽ دٌّد.

کیفیت خذمات
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ابراّین جعفری پَیاى ٍ ّوکاراى53 ..

ارتباط درجِ اعتباربخشی با کارایی فٌی بیوارستاى ّای داًشگاُ علَم پزشکی تْراى

دز جدٍل ؾوبزُ  3هیصاى هٌبثؽ فؿلی ثیوبزغتبى ّب ٍ هٌابثؽ
هَزد اًتػبز ّس یک اش آًْب ،دز ٍضؿیت کبزایی ثساثس یکً ،ؿابى
دادُ ؾدُ اغت .دز قَزتیکِ توبهی ثیوبزغاتبى ّاب ثاِ غاط
کبزایی ثیوبزغتبى ّبی الگَ ثسغٌد ،راداقه  25/27دزقاد دز
ًػجت ًیسٍی اًػبًی پصؾک ثِ ت ت ٍ  7/37دزقد دز ًػاجت
ًیسٍی اًػبًی پسغتبز ثِ ت ت قسفِ جَیی ربقه های گاسدد.

جدول  -3میسان ورودی بیمارستان ها با هدف رسیدن به مرز کارایی

زتجِ
کبزایی

ثیوبزغتبى

ًػجت پصؾک ثِ ت ت

ًػجت پسغتبز ثِ ت ت

غبل 94

دز هسش کبزایی

غبل 94

دز هسش کبزایی

1

H2

0/570

0/570

1/050

1/050

1

H3

0/250

0/250

1/000

1/000

1

H8

0/260

0/260

1/030

1/030

1

H11

0/330

0/330

1/840

1/840

1

H11

0/290

0/290

1/000

1/000

1

H7

0/260

0/260

1/250

1/250

1

H6

0/380

0/380

1/130

1/130

2

H4

0/560

0/250

1/090

1/000

3

H1

0/280

0/250

1/150

1/000

4

H5

0/980

0/250

1/220

1/000

5

H9

0/310

0/250

1/520

1/000

4/47

3/34

13/28

12/3

هیصاى که هٌبثؽ
هیصاى قسفِ جَیی هٌبثؽ
دز هسش کبزایی

25/27

هیبًگیي ًوسُ کیزیت خدهبت ثػاتسی دز ثیوبزغاتبى ّابی
داًؿگبُ ؾلَم پصؾاکی تْاساى( 4.13 ،راداقه  ٍ 3.9راداک س
 )4.3ثَد .ثِ ایي هؿٌی کِ افساد هَزد هطبلؿِ ،کیزیات خادهبت
ثیوبزغتبى ّبی تلقیق زا دز غط ًػجتب ثبتیی ازشیبثی کسدًد.
ًتبی آشهَى  tهػتقه تزابٍت هؿٌای دازی ثایي ثیوبزغاتبى
ّبی ؾوَهی ٍ ت ككی داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْاساى اش ریاث
کبزایی ًؿبى ًداد ( .)P;0/195ازتجب ثیي دزجاِ اؾتجبزث ؿای
ثیوبزغتبى ّبی ؾلَم پصؾکی تْاساى ثاب کابزایی فٌای آًْاب ثاب
اغتزبدُ اش ضسیت ّوجػتگی اغپیسهي هَزد ثسزغی قساز گسفت.
ًتاابیج زاثطااِ آهاابزی هؿٌاای دازی ثاایي دزجااِ اؾتجبزث ؿاای
ثیوبزغتبى ّبی هَزد هطبلؿِ ثب کبزایی فٌای آًْاب ًؿابى ًاداد
(.)P;0/459

7/37

بحث و نتیجه گیری
رجق ًتبیج هطبلؿِ ،دز دٍزُ آخس اؾتجبزث ؿیً ،ػجت ثِ دٍزُ
ّبی قجلی ،تؿداد ثیوبزغتبى ّبیی کِ هَفاق ثاِ کػات دزجاِ
یک ؾبلی ؾدُ اًد ،اش ّزت ثیوبزغتبى ثِ دٍ هَزد کبّؽ یبفتِ
اغت .اش دتیه ایي اهس هی تَاى هاَازدی ااَى کػات تجابزة
ثیؿتس دز شهیٌاِ فسآیٌاد اؾتجبزث ؿای ٍ گرزاًادى دٍزُ ّابی
آهَشؾی هتؿدد تَغط ازشیبثبى ،تغییاس دز اٍلَیات ّابی هاَزد
ازشیبثی هبًٌد اتکابی کوتاس ثاِ هػاتٌدات ٍ تَجاِ ثیؿاتس ثاِ
ؾولکاسد ثیوبزغااتبى ّااب دز هػاابئلی اش قجیااه ثیواابز هلااَزی،
کیزیت ،ازتقب ایوٌی ثیوبز ٍ کبزکٌبى (هدیسیت ثلساى) ،آؾکبزتس
ؾدى ًقب ضؿف ٍ قَت اجسای اؾتجبز ث ؿی ٍ زفؽ آًْب اؾابزُ
کسد.
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ّوچٌیي رجق ارالؾابت هٌادز دز جادٍل ،ثیؿاتسیي اتاال
هٌبثؽ ٍ اغتزبدُ اش ًْبدُ ّبی اضبفی ،هسثَ ثاِ ًْابدُ ًػاجت
ًیسٍی اًػبًی پصؾک ثِ ت ت هی ثبؾد .اش رس دیگس ثیؿتسیي
هیصاى اتال هٌبثؽ ثب هیصاى ؾددی  0/95هتؿلق ثِ ثیوبزغاتبى
 H5هی ثبؾد.

54
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ًْبیتب ثایي دٍ هتغیاس اقالی پاطٍّؽ (دزجاِ اؾتجبزث ؿای
ثیوبزغتبى ّب ثب کبزایی فٌی آًْب) ازتجب هؿٌای دازی هؿابّدُ
ًؿد ،کِ ًؿبى هی دّد کبزایی فٌای ثیوبزغاتبى ّاب اش دزجاِ
اؾتجبزث ؿی آًْب هػتقه ثَدُ اغتً .تبیج هطبلؿِ ؾبُ اثساّیوی
ًیص ثب پطٍّؽ ربضاس ّوساغاتب ثاَدُ ٍ زاثطاِ ای ثایي دزجاِ
اؾتجبزث ؿی ثیوبزغتبى ّب ٍ ؾابخف ّابی ؾولکاسدی آًْاب اش
جولِ کبزایی فٌی ًؿبى ًداد ( .)24اش دتیه ایاي ؾادم ازتجاب
ؾبید ثتاَاى ثاِ ایاي ًکتاِ اؾابزُ ًواَد کاِ دز غاٌجِ ّابی
اؾتجبزث ؿی ،کبزایی خیلی هَزد تَجِ ٍاقاؽ ًؿادُ ٍ دز پیابدُ
غبشی آى ًیص للبظ ًوی گسدد؛ یکی دیگس اش دتیاه ایاي ؾادم
ازتجب هوکي اغت ایي ثبؾد کِ ثدلیه پیچیدگی ًػبم غالهت
تؿییي ٍ ارجبت اٌیي ازتجبربتی غبدُ ًیػتّ .وچٌایي هوکاي
اغت ثیوبزغتبى ّبیی کِ دزجِ اؾتجبز ث ؿی پبییي تسی کػت
کسدُ اًد ،ثِ اغتبًدازدّبی دیگسی کِ دز هیابى اغاتبًدازدّبی
اؾتجبز ث ؿی گٌجبًدُ ًؿدُ اًد ،تَجِ کسدُ اًد.
اش غَی دیگس ،اؾتجبز ث ؿی ثیوبزغتبى ّب دز ایاساى ،پدیادُ
ای ًَپب هی ثبؾد ٍ ثسای ایٌکِ ازشیبثی ّابی قاَزت گسفتاِ دز
زاغتبی اؾتجبز ث ؿی ،تكَیسی جبهؽ اش ٍضاؿیت ؾولکاسدی ٍ
کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّب زا ثِ ًوبیؽ ثگارازدً ،یابش ثاِ گارز
شهبى ،کػت تجبزة ثیؿتس ٍ اقال غٌجِ ّبی اؾتجابز ث ؿای
ثسای اًطجبق ثیؿتس ثب ؾسایط ثیوبزغتبى ّبی کؿَز اغت .ؾالٍُ
ثس آى دز تلقیق ربضس ،ثاسای غاٌجؽ کابزایی فٌای اش تؿاداد
هلدٍدی ؾبخف کِ ٍازد تللیه پَؾؿای دادُ ّاب ؾادُ اًاد،
اغتزبدُ ؾدُ اغات .دز ّوایي زاغاتب پیؿاٌْبد های ؾاَد دز
پطٍّؽ ّبی آتی ،اش ؾبخف ّبی جبهؽ تس ٍ کبهه تاس ٍ زٍؼ
ّبی اقتكبدی کِ دازای هلدٍدیت کوتس دز اًت بة ؾبخف ّب
ّػتٌد ،اغتزبدُ گسدد .ؾالٍُ ثس ایي ثِ ؾلت ثسخی اش هلدٍدیت
ّب ،ایي پطٍّؽ دز ثسخای اش ثیوبزغاتبى ّابی داًؿاگبُ ؾلاَم
پصؾکی تْساى اًجبم ؾدُ اغات ،دز ربلیکاِ ؾابید دز قاَزت
ّوکبزی غبیس ثیوبزغتبى ّبً ،تبیج کوی هتزبٍت تس ثَد .ایجابد
ثبًک ارالؾبتی ثیوبزغتبى ّب ،ثاِ هٌػاَز دغتسغای آغابى تاس
پطٍّؿگساى ثِ آهبز ٍ ارالؾبت ثیوبزغتبى ّب های تَاًاد شهیٌاِ
هػبؾدتسی زا ثسای اغْبز ًػس قطؿی تس ایجبد کٌد.
رجق ثسزغی ّبی اًجبم گسفتِ ،دز داخاه ٍ خابز اش کؿاَز
پطٍّؿی کِ ثِ ثسزغی ازتجاب ثایي دٍ هتغیاس اقالی تلقیاق،
کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّب ٍ دزجِ اؾتجبزث ؿای آًْاب پسداختاِ
ثبؾد ،یبفت ًؿد .اهب دز هیبى هطبلؿابتی کاِ ثاِ ثسزغای تابریس
فسآیٌد اؾتجبزث ؿی ثس ثْجَد ؾولکسد ٍ ازائِ خادهبت پسداختاِ
اًدً ،تابیج هطبلؿابت غابلوَى ٍ ّوکابزاى ( ،)25گسیٌزیلادٍ 1
ّوکبزاى (ً )26ؿبى داد کِ اؾتجبزث ؿی فسآیٌدی اغت کِ ثاِ
Greenfield
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کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّبی هَزد هطبلؿِ ثب اغاتزبدُ اش زٍؼ
تللیه فساگیس دادُ ّب ثب فسل ثبشدّی هتغیس ثِ هقیبظ 0/949
هی ثبؾد کِ ایي اهس ًؿبى دٌّدُ ٍجَد غسفیت افصایؽ کبزایی
فٌی ثیوبزغاتبى ّابی تلقیاق ثاِ هیاصاى  5/1های ثبؾاد .دز
پطٍّؽ پَززضب ٍ ّوکبزاى دز ثیوبزغتبى ّابی داًؿاگبُ ؾلاَم
پصؾکی تْساى ( ،)18گبًَى دز ثیوبزغتبى ّابی جٌاسال ایسلٌاد
( ،)17ؾػکسی ٍ ّوکبزاى دز ثیوبزغاتبى ّابی داًؿاگبُ ؾلاَم
پصؾکی یصد ( ،)19هیبًگیي کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّابی هاَزد
هطبلؿِ ،ثِ تستیت  0/95 ٍ 0/96 ،0/97ذکس گسدیدُ اغات کاِ
ثب هیبًگیي کبزایی ثیوبزغتبى ّبی هاَزد هطبلؿاِ تقسیجاب ثساثاس
اغتّ .وچٌیي قبدزی دز ثسزغی کبزایی فٌی ثیوبزغتبى ّابی
داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی ایساى ( ،)22ایي ؾبخف زا 0/893گصازؼ
کااسدُ اغاات .ثٌاابثسایي ؾاابید ثتااَاى گزاات کااِ کاابزایی فٌاای
ثیوبزغتبى ّبی داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى اش ثیوبزغتبى ّبی
داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی ایساى ثیؿتس هی ثبؾد.
دز قَزتی کِ توبهی ثیوبزغتبى ّبی هَزد هطبلؿِ ثِ کبزایی
کبهه دغت یبثٌد ،دز ًْبدُ ّبی ًػجت ًیسٍی اًػبًی پصؾک ٍ
پسغتبز ثِ ت ت ،ردٍدا  32دزقد قاسفِ جاَیی خَاّاد ؾاد.
رجق ًتبیج ربقالِ 63/64 ،دزقاد اش ثیوبزغاتبى ّابی هاَزد
هطبلؿِ ،قبثلیت تَغؿِ ثیؽ اش هیصاى فؿلای زا ًدازًاد ٍ 36/36
دزقد اش ثیوبزغتبى ّب کِ دازای ثبشدّی ثاِ هقیابظ افصایؿای
ّػتٌد ،قبثلیت تَغؿِ دازًد .دز ربلی کِ ًتبیج پاطٍّؽ قابثس
هبّبًی ٍ ّوکبزاى دز ثیوبزغتبى ّبی اغتبى کسهبى (ً )23ؿبى
هی دّد کِ  15/3دزقاد اش ثیوبزغاتبى ّابی پاطٍّؽ دازای
قبثلیت تَغؿِ ّػتٌد .ثٌبثسایي قبثلیات تَغاؿِ دز ثیوبزغاتبى
ّبی داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْاساى ثیؿاتس های ثبؾاد .ثاِ راَز
تقسیجی 46 ،دزقد اش ثیوبزغتبى ّب دز پس ثابشدُ تاسیي هقیابظ
تَلید ؾوه هی کٌٌد.
دز پطٍّؽ ربضس ،اش هیبى ثیوبزغتبى ّابی هاَزد پاطٍّؽ،
فقط دز اْبز ثیوبزغاتبى قبثلیات ثسًبهاِ زیاصی ثاسای تَغاؿِ
غسفیت ٍجَد داؾت .اهب دز هَزد غبیس ثیوبزغتبى ّاب ،تَغاؿِ
غسفیت تَقیِ ًوی ؾَد .ثِ ؾجابزتی غابیس ثیوبزغاتبى ّاب ثاِ
اًداشُ کبفی ثصزگ ّػتٌد ٍ قبثلیت تَغؿِ دز آى ّب پبییي اغت
ٍ هْن دز ؾسایط فؿلای اغاتزبدُ ثْیٌاِ اش هٌابثؽ هَجاَد ایاي
ثیوبزغتبًْب ثَد.
ّوچٌیي اش ریث کبزایی ،ثایي ثیوبزغاتبى ّابی ؾواَهی ٍ
ت ككی تزبٍت هؿٌی دازی ٍجَد ًداؾتِ اغتً .تبیج پاطٍّؽ
قبدزی ٍ ّوکبزاى دز ثیوبزغتبى ّابی داًؿاگبُ ؾلاَم پصؾاکی
ایساى ( )22دز زاغتبی ایي یبفتِ پطٍّؽ ،اهاب ًتابیج پَززضاب ٍ
ّوکبزاى دز ثیوبزغتبى ّبی داًؿگبُ ؾلَم پصؾکی تْساى (،)18
ه بلف ثب ایي یبفتِ ثَد .ثٌػس هی زغد ثیوبزغتبًْب ثؿد اش راس
تلَل ثِ ؾسایط ًػجتب هؿبثْی اش هٌػس کبزایی زغیدُ اًد.
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گٌجبًدُ ؾَد تب اؾتجبزث ؿی ثِ اّدا خَد کِ ازتقابء کابزایی
 ضوي آًکِ ثْتس اغت دز هلبغجبت. دغت یبثد،یکی اش آًْبغت
 اش ؾاابخف ّاابیی کااِ ًؿاابًگس ؾولکااسد،کاابزایی ثیوبزغااتبى
 ثسًبهاِ زیاصی هادیساى جْات. اغتزبدُ گاسدد،ثیوبزغتبًْبغت
تؿدیه ًیسٍّبی هبشاد پصؾک ٍ پسغاتبز ٍ کابّؽ ت ات ّابی
 ثاِ هٌػاَز، ایجبد ثبًاک ارالؾابتی ثیوبزغاتبى ّاب،فؿبل هبشاد
دغتسغی آغبى ثِ آهبز ٍ ارالؾبت ثیوبزغتبًی جْات غاٌجؽ
 ٍ ًْبیتاب اغاتزبدُ اش غسفیتْابی،کبزایی ٍ ؾولکسد ثیوبزغاتبى
هَجَد جْت زؾد ؾبخف ّبی ؾولکسدی دز ثیوبزغتبى ّابی
.دازای قبثلیت تَغؿِ پیؿٌْبد هی گسدد

تشکر و قدردانی
 ثادیي.هقبلِ ربضس ًتیجِ پبیبى ًبهِ ای ثب ؾٌَاى هؿبثِ اغت
ٍِغیلِ اش کلیِ افسادی کِ پطٍّؿگساى زا دز اًجابم ایاي هطبلؿا
ُ ثَیطُ هدیساى ٍ کبزکٌبى ثیوبزغتبى ّبی داًؿگب،یبزی ًوَدًد
 ًَیػٌدگبى اش.ؾلَم پصؾکی تْساى کوبل قدزداًی ثؿوه هی آید
.ًػسات ازشؾوٌد داٍزاى هلتسم ًیص کوبل تؿکس زا دازًد

ِفصلٌاه

ثْجَد ؾولکسد ٍ تَغؿِ ًتبیج ه جت ثْداؾاتی ثیوابزاى کواک
 ًؿابى،)27(  هطبلؿِ ال جبزادی ٍ ّوکبزاى دز لجٌابى.هی کٌد
هی دّد اؾتجبز ث ؿی هَجت اداهِ ثْجاَد کیزیات ٍ ؾولکاسد
 ؾالٍُ ثس ایي هطبلؿِ ثْجات آل.ازائِ خدهبت غبشهبى هی گسدد
 ًؿبى هی دّاد کاِ دز،)28( آٍا دز ثیوبزغتبى هلک ؾجدالؿصیص
ًتیجِ اؾتجبز ث ؿی ؾابخف ّابی ؾولکاسدی پاع اش اؾتجابز
 ازتقاب، دز هقبیػِ ثب قجه اش اؾتجبزث ؿی،2009 ث ؿی دز غبل
 اهب دز هقبثه هطبلؿبتی ًیص ٍجَد دازًد کِ ًتَاًػتِ اًد.یبفتِ اًد
ازتجب هؿٌی دازی زا ثیي اؾتجبزث ؿی ثب ازائاِ خادهبت ًؿابى
 دز،)29( ٍ ّوکابزاى
 ثاِ ؾٌاَاى ه ابل هطبلؿاِ غاب.دٌّد
هقبیػِ ثایي ثیوبزغاتبى ّابی اؾتجابز ث ؿای ؾادُ ثاب دیگاس
 ازتجب هؿٌی دازی ثیي اؾتجبز ث ؿی ٍ کیزیات،ثیوبزغتبى ّب
) ًیص ًؿبى هی دّاد30(  هطبلؿِ ثبزکس.خدهبت ًؿبى ًوی دّد
ِکِ ثیي هیصاى خطبی پصؾکی ٍ اؾتجبزث ؿی ثیوبزغتبى زاثطا
) هیابى اؾتجابز31(  هطبلؿاِ گاسیزیع.هؿٌی دازی دیدُ ًؿاد
ث ؿی ٍ ثْجَد غسهبیِ گرازی ٍ کبّؽ ّصیٌِ ّب زاثطِ هؿٌای
.دازی ثِ دغت ًیبٍزدُ ثَد
 پیؿٌْبد هی گسدد دز دٍزُ ّابی آتای،ثب تَجِ ًتبیج تلقیق
 تَجِ ثِ کبزایی فٌی ثیوبزغتبًْب ًیص دز غٌجِ ّب،اؾتجبزث ؿی
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Abstract
Background: Hospital accreditation is assumed as an effective control mechanism for health systems
to improve quality and efficiency. Current study thus, seeks to look into the relationship between
hospitals’ accreditation and efficiency.
Materials and Methods: In order to measure efficiency, hospital inputs and outputs included the
ratio of physician and nurse to bed, mortality and nosocomial infection rate and quality of inpatient
services were used. A sample of 554 hospitalized patients selected using stratified random sampling
method. Data gathering instruments were researcher-developed questionnaire and checklists. DEAP
and SPSS software deployed to assess correlation between accreditation rank and technical efficiency.
Results: Average hospitals’ technical efficiency score was 0.94 indicating an improvement capacity
of %5.1 for hospitals efficiency. The mean quality score was 4.13 out of 5( in the range of 3.9-4.3).
There was no correlation between hospitals accreditation rank and their technical efficiency.
Conclusion: According to the results, it seems efficiency should be also considered in accreditation
metrics. In addition, for measuring efficiency, performance based inputs and specifically outputs to
have reliable results should be chosen.
Keywords: Accreditation, Service Quality, Technical efficiency, Hospital, Tehran University of
Medical Sciences
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