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مقاله پژوهشي

سنجش عملکرد واحد اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
با استفاده از روش کارایی برتر

 -1دانشــیار ،گــروه علــوم مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -2دانشــجوی دکتــرای تخصصــی اقتصــاد ســامت ،گــروه علــوم
مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -3دانشــجوی دکتــرای تخصصــی اقتصــاد ســامت ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،تهــران ،ایــران -4دانشــجوی دکتــرای تخصصــی اقتصــاد ســامت ،گــروه علــوم مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران ،تهــران ،ایــران  -5پزشــک ،دانشــجوی دکتــری تخصصــی نانوتکنولــوژی ،مدیــر برنامهریــزی منابــع مالــی ،معاونــت توســعه مدیریــت و برنامهریــزی منابــع مالــی ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران ،ایــران
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پست الکترونیکmohamadshahi@razi.tums.ac.ir:
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چکیده

مقدمــه :رشــد هزینههــای بخــش بهداشــت و درمــان بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی ،ضــرورت ارزیابــی عملکــرد واحدهــای
مختلــف را از نظــر کارایــی توجیــه میکنــد .هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن کارایــی واحــد اورژانــس بیمارســتانهای تحــت پوشــش
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اســتفاده از روش کارایــی برتــر و مقایســه آن بــا روش معمــول تحلیــل پوششــی دادههــا بــود.

روش کار :مطالعــهی حاضــر مطالعــهای توصیفــی -تحلیلــی بــود کــه بــه بررســی عملکــرد واحدهــای اورژانــس  16بیمارســتان
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اســتفاده از کارایــی برتــر و اســلکها بــا فــرض مــدل بازدهــی ثابــت بــه مقیــاس و نهــاده محــور،
طی سال  1394پرداخته است که به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار  DEA-Solverاستفاده گردید.
یافتههــا :بــر اســاس نتایــج حاصــل از بــرآورد کارایــی فنــی بــا اســتفاده از مــدل بنکــر ،چارنــز و کوپــر مشــخص گردیــد کــه
 5واحــد از نظــر فنــی کارا شــدهاند ( %31از واحدهــا) ،در حالــی کــه بهدلیــل قــدرت بــاالی مــدل کارایــی برتــر در تفکیــک
واحدهــای کارا ،تنهــا  4واحــد کارا شــدند بــه عبــارت دیگــر فقــط  %25از واحدهــای اورژانــس دارای عملکــرد کامـ ً
ا کارا بودنــد.
بــا توجــه بــه اســلکهای محاســبه شــده اکثــر واحدهــا بــا مــازاد نهــاده پزشــک مواجــه نبودنــد ،در حالــی کــه واحدهــای
اورژانــس بیمارســتانهای روزبــه و رازی بــا وجــود دارا بــودن کارایــی برتــر از نظــر اســلکها بــا کســری ســتاده پذیرشهــای
بســتری مواجــه بودنــد.

نتیجهگیــری :شناســایی میــزان اســلک واحدهــای مختلــف بــا اســتفاده از روش کارایــی برتــر بــه مدیــران و سیاســتگذاران در
زمینــه تصمیمگیــری بــرای تخصیــص بهینــه منابــع کمــک خواهــد نمــود تــا از ایــن طریــق بتواننــد از هــدر رفــت منابــع جلوگیــری
نماینــد.

گلواژگان :کارایی برتر ،اسلکها ،تحلیل پوششی دادهها ،اورژانس

مقدمه

بخــش بهداشــت و درمــان یکــی از بخشهایــی اســت کــه
در کل دنیــا بــا ســرعت قابلتوجهــی رو بــه رشــد اســت و در
کنــار آن نیــز شــاهد افزایــش قابــل توجــه در هزینههــای ایــن
حــوزه هســتیم .محدودیــت منابــع در اقتصــاد بهداشــت و درمــان،
مهمتریــن دلیــل توجــه بــه امــر بهــرهوری و اســتفاده صحیــح
همــراه بــا بازدهــی مطلــوب از امکانــات موجــود در تمامــی
حوزههــای مدیریتــی بهداشــت و درمــان اســت .در ایــن میــان
بیمارســتانها بــه عنــوان پرهزینهتریــن بخــش نظــام بهداشــت
و درمــان هســتند کــه ســهم عمــدهای از تولیــد ناخالــص ملــی

را بــه خــود اختصــاص میدهنــد و نیازمنــد توجــه ویــژهای
میباشــند (.)2 ,1
انجــام اقداماتــی در زمینــه جلوگیــری یــا کاهــش اتــاف
منابعــی کــه بــه ایــن بخــش از سیســتم بهداشــت و درمــان
اختصــاص مــی یابــد در راســتای ارایــه خدمــات بیشــتر ،توســعه
دسترســی و بهبــود کیفیــت خدمــات بیمارســتان مســتلزم انجــام
مقایســههایی در زمینــه ســتادهها نســبت بــه نهادههــا بــه
منظــور بــرآورد کارآیــی و بهــرهوری بیمارســتان میباشــند.
در اغلــب مطالعاتــی کــه در زمینــه کارآیــی بیمارســتان صــورت
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روش کار

از آنجایــی کــه روش اســتاندارد تحلیــل پوششــی دادههــا
یــک روش ارزیابــی نســبی اســت کــه عملکــرد یــک مرکــز
تصمیمگیــری 4را بــا بهتریــن مرکــز تصمیمگیــری موجــود
در یــک مجموعــه میســنجد بنابرایــن حداقــل یــک واحــد
میبایســت کارایــیای برابــر یــک داشــته باشــد تــا امــکان
مقایســه بــا ســایر قســمتها وجــود داشــته باشــد .از طــرف
دیگــر بــا افزایــش متغیرهــای مــدل (نهادههــا ،ســتادهها،
واحدهــای تصمیمگیــری و غیــره) بــه دلیــل کاهــش قــدرت
)Data Envelopment Analysis (DEA
Super efficiency
3
Andersen & Petersen
4
)Decision Making Unit (DMU
1
2

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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گرفتــه از روش تجزیــه و تحلیــل نســبتها اســتفاده گردیــده
اســت ( .)4 ,3ایــن روش کــه بــرای اندازهگیــری کارآیــی بیــن
یــک داده و یــک ســتاده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،در
مواقعــی کــه بهطــور همزمــان بــه چنــد داده و ســتاده مربــوط
میگــردد بــا محدودیــت روب ـهرو میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن
کــه بیمارســتان ســازمانی اســت کــه بهطــور همزمــان بــا چنــد
داده و ســتاده روب ـهرو اســت ،بنابرایــن ســنجش کارآیــی در آن
بهوســیله ایــن روش بــه تنهایــی پاســخگو نخواهــد بــود .در طــی
ســالهای اخیــر مطالعــات متعــددی بهمنظــور بررســی کارایــی،
از روش تحلیــل پوششــی دادههــا 1بــرای ارزیابــی واحدهــای کارا
اســتفاده نمودهانــد؛ بــرای مثــال عالــم تبريــز ،پوررضــا و قــادری
هــر یــک در مطالعــات خــود بــا اســتفاده از ایــن روش بــه
بررســی کارایــی بیمارســتانهای مختلــف پرداختهانــد ()7-5
و تقریبـ ًا بــا همــان محدودیــت کاهــش قــدرت تفکیــک و تمایــز
واحدهــا از هــم از نظــر کارایــی روب ـهرو بودنــد (.)8
2
بــا معرفــی مــدل کارایــی برتــر یــا ســوپر کارایــی توســط
اندرســون و پیترســون 3در ســال  1993بهمنظــور رتبهبنــدی
واحدهــای مختلــف از نظــر کارایــی در علــوم اجتماعــی ایــن
محدودیــت بــر طــرف گردیــد ( .)9امتیازاتــی کــه از روش
کارایــی برتــر بهدســت میآیــد ،امــکان مشــاهده و تمایــز
کارایــی بیــن واحدهــای مختلــف را فراهــم میســازد.
بهخصــوص میــزان کارایــی برتــر ،حداکثــر تغییــرات رادیکالــی
را در میــزان نهادههــا یــا ســتادهها را در یــک مشــاهده بــرای
رســیدن بــه حداکثــر کارایــی نشــان میدهــد .کارایــی برتــر
را میتــوان هــم بــرای واحدهــای کارآمــد و هــم ناکارآمــد
محاســبه نمــود ( .)11 ,10از آنجایــی کــه مطالعــات محــدودی
در ایــران میــزان کارایــی بیمارســتانها را بــا اســتفاده از روش
کارایــی برتــر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادهانــد و بــا توجــه
بــه محدودیتهــای روشهــای قبلــی و اهمیــت دقــت نتایــج
در تصمیمگیریهــای مدیــران و سیاســتگذاران ،ایــن
پژوهــش بــا هــدف بررســی میــزان کارایــی برتــر بخشهــای
اورژانــس در بیمارســتانهای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران انجــام شــد.

تفکیــک و تمایــز واحدهــا از هــم ،تعــداد واحدهــای کارا افزایــش
مییابــد بنابرایــن در ایــن مطالعــه بهمنظــور تفکیــک و تمیــز
واحدهــای کارا و بــرای انجــام یــک مقایســه جامــع ،از روش
کارایــی برتراســتفاده گردیــد.
مطالعــهی حاضــر از نــوع توصیفــی -تحلیلــی بــوده اســت
کــه بهصــورت مقایســهای انجــام شــد .در ایــن مطالعــه
واحدهــای اورژانــس  16بیمارســتان وابســته بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران کــه در جــدول  1نشــان داده شــدهاند ،از نظــر
مقادیــر کارایــی برتــر و اســلکها( 5کاهــش در نهادههــا یــا
افزایــش در ســتادهها کــه باعــث ایجــاد ناکارایــی میشــود)
بــا فــرض بازدهــی ثابــت بــه مقیــاس و نهــاده محــور بــا
یکدیگــر مقایســه شــدند .بــازده بــه مقیــاس مفهومــی اســت
بلندمــدت کــه منعکسکننــده نســبت افزایــش خروجــی بــه
ازای افزایــش در ورودیهــا اســت و بــازده نســبت بــه مقیــاس
ثابــت وقتــی صــادق اســت کــه افزایــش در ورودی بــه همــان
نســبت موجــب افزایــش خروجــی شــود و وقتــی میگوییــم
نهادهمحــور یعنــی بــا فــرض ثابــت بــودن خروجیهــا ورودیهــا
را حداقــل نماییــم .در یــک مــدل ورودی محــور ،یــک واحــد در
صورتــی ناکاراســت کــه امــکان کاهــش هــر یــک از ورودیهــا
بــدون افزایــش ورودیهــای دیگــر یــا کاهــش هــر یــک از
خروجیهــا وجــود داشــته باشــد .دلیــل اســتفاده از فــرض
بازدهــی بــه مقیــاس ثابــت در مطالعــه ایــن اســت کــه فــرض
بازدهــي متغيــر نســبت بــه مقيــاس مقاديــر كارايــي را بيشتــر
از مقــدار واقعــي بــرآورد ميكنــد ( )12و ضمنــ ًا در مدلهــای
کارایــی برتــر امــکان اســتفاده از بــازده متغیــر بــه مقیــاس وجــود
نــدارد ( .)13مــدل کارایــی برتــری کــه در ایــن مطالعــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت بــر اســاس مــدل افزایشــی تحلیــل
پوششــی دادههــا اســت کــه در زیــر آورده شــده اســت (:)14
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یکــی دیگــر از معیارهــا بــرای تشــخیص واحدهــای
تصمیمگیــری کارا ،وجــود واحدهــای تصمیمگیــری کارا بــا
اســلک مثبــت میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایجــاد
یــک مــرز کارایــی برخــی مفروضــات ضــروری هســتند.
همانطــور کــه در شــکل  1مشــاهده میشــود یکــی از ایــن
مفروضــات ،امتــداد مــرز کارایــی بهصــورت افقــی در راســتای
محــور نهــاده هــا و امتــداد عمــودی آن در راســتای محــور
ســتادهها اســت ،بنابرایــن تفســیر کارایــی مراکــز تصمیمگیــری
موجــود در روی قســمتهای انتهایــی (یعنــی از نقطــه  Dتــا
 Sو یــا از نقطــه  Aتــا  )s,مفــروض دشــوار اســت .هــر چنــد
کــه مراکــز تصمیمگیــری موجــود بــر روی نقــاط امتــداد یافتــه
مقــدار کارایــی برابــر بــا  1یــا  %100دارنــد امــا ایــن مراکــز
میتواننــد نهــاده هــا یــا ســتادههای خــود را کاهــش دهنــد
امــا همچنــان روز مــرز کارایــی باقــی بماننــد .بنابرایــن بــر
اســاس ایــن مفروضــات ،مفهومــی تحتعنــوان  Slackمطــرح
شــد .بــر اســاس ایــن مفهــوم واحدهایــی کــه روی مــرز کارایــی
قــرار دارنــد امــا بــا اســلک (کســری ســتاده ،مــازاد نهــاده و یــا
6
هــر دو) مواجــه هســتند بهعنــوان واحدهــای کارای ضعیــف
طبقهبنــدی میشــوند (.)15
Week efficient

6

شکل  :1مرز کارایی

دادههــای مربــوط بــه مطالعــه از مرکــز آمــار دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران اخــذ شــد و بــرای تحلیــل وارد نــرم افــزار DEA-
 Solverشــدند .ایــن دادههــا شــامل مقادیــر متغیرهــای نهــادهای
شــامل :تعــداد کل پزشــکان عمومــی واحــد اورژانــس و تعــداد
کل پزشــکان متخصــص و فوقتخصــص واحــد اورژانــس و و
تعــداد تختهــاي واحدهــاي اورژانــس و متغیرهــای ســتادهای
شــامل :مــوارد مــرگ قابــل انتســاب بــه واحــد اورژانــس و تعــداد
پذیرشهــای ســرپایی واحــد اورژانــس در طــول یــک ســال بــود؛
کــه بــرای ســال  1394ثبــت شــده بودنــد .بــا توجــه بــه اینکــه
گومیــر یــک پیامــد نامطلــوب میباشــد ،معکــوس آن در مــدل
مر 
وارد شــد تــا نشــاندهنده اثربخشــی ترکیــب نهادههــا و ســتادهها
باشــد .از آنجایــی کــه یکــی از ســتادههای ایــن تحلیــل جنبــه
پیامــدی دارد ،نتایــج حاصلــه عــاوه بــر کارایــی فنــی باشــند،
میتوانــد وضعیــت عملکــرد اورژانــس بیمارســتانها کــه
ترکیبــی از کارایــی و اثربخشــی میباشــد را نیــز نشــان دهــد .بــر
طبــق يــك قاعــده سرانگشــتي (اصــل متعــارف) ،تعــداد واحدهاي
تصميمگيرنــده در مطالعــات تحليــل پوششــي بايــد بزرگتــر يــا
مســاوي  3برابــر مجمــوع نهــاده هــا و ســتادهها باشــد ()17 ,16
بنابرايــن در مطالعــه حاضــر (بــا جمــع كــردن تعــداد پزشــكان
عمومــي و متخصصيــن اورژانــس در قالــب يــك متغيــر منفــرد)
 4متغيــر بــراي تحليــل انتخــاب شــد .علــت انتخــاب ايــن نــوع
متغيرهــا بهدليــل نقــش كليــدي آنهــا در فرآينــد توليــد خدمــات
بيمارســتاني اســت و بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه مهمتریــن
عوامــل تأثیرگــذار بــر توليــد نيــروي انســاني و ســرمايه مــی
باشــند ،بهتريــن شــاخص معــرف 7بــراي نيــروي انســاني و
ســرمايه در محيطهــاي بيمارســتاني بهترتيــب تعــداد پزشــكان
گوميــر
و تعــداد تختهــا ميباشــد .بــراي محاســبه مــوارد مر 
قابــل انتســاب بــه واحــد اورژانــس از يــك مقالــه بهعنــوان منبــع
قابــل اتــكا اســتقاده شــد كــه ايــن ســهم معــادل بــا  %5از كل
گوميرهــاي واحدهــاي بيمارســتاني بــود ( .)18قابلذکــر
مر 
ً
گومیــر ســتاندهای اســت کــه کامــا در کنتــرل
اســت کــه مر 
بیمارســتان نیســت و هنــگام ســنجش کارایــی بــا اســتفاده از
تحلیــل پوششــی دادههــا برخــاف تحلیــل رگرســیون ،امــکان در
نظــر گرفتــن ســایر عوامــل تأثیرگــذار بــر ســتادهها وجــود نــدارد
Proxy
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میــزان اســلکهای نهــاده
و
کــه در ایــن مــدل
و ســتاده را بــرای واحــد تصمیمگیرنــده ،مجمــوع کاهــش
نهاده(کاســتی در نهــاده) بــه همــراه افزایــش (مــازاد)
همزمــان ســتاده و وزن DMUهــا را نشــان میدهنــد .در
ایــن مــدل فــرض شــده اســت کــه  nواحــد تصمیمگیرنــده
وجــود دارد کــه مجموعــه ســتادههای یکســانی را بــا
مصــرف مجموعــه نهادههــای یکســانی تولیــد میکننــد.
واحــد  jدر مــدل بــه صــورت ) ،(j = 1, …, nنهادههــا بــا
 iو ســتادهها بــا  rنشــان داده میشــوند کــه بــرای هــر
واحــد تصمیمگیرنــده نهاد ههــا بهصــورت xij (i = 1, …,
) mو ســتادهها بهصــورت ) yrj (r = 1, …, sنمایــش داده
میشــوند .بــر اســاس مــدل بــاال ،اگرچــه در مدلهــای
کالســیک  DEAشــاخص کارایــی مقــداری بیــن صفــر و
یــک را بــه خــود اختصــاص میدهــد امــا در مدلهــای
کارایــی برتــر نمــرات کارایــی مقادیــری باالتــر از یــک را
نیــز بــه خــود اختصــاص میدهنــد بــه گون ـهای کــه هرچــه
نمــره کارایــی واحــد باالتــر باشــد ،رتبــه بهتــری را بــه خــود
اختصــاص میدهــد.
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از مــرز کارایــی را فقــط در نتیجــه عملکــرد نــاکارا میدانــد و
تأثیــر عوامــل مخدوشکننــده را مدنظــر قــرار نمیدهــد.

امــا در عیــن حــال در روش  DEAمیتــوان چندیــن ســتاده را
باهــم مــورد بررســی قــرار داد .بــه بیــان دیگــر ایــن روش انحــراف

جدول  -1مراکز تصمیمگیری ( )DMUدر مدل

بیمارستان
شماره
شماره

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

بهارلو

بهرامی

آرش

یاس

کودکان

سینا

قلب تهران

ضیائیان

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

بنکــر ،چارلــز و کوپــر 9و ســوپر کارایــی  10بــا فــرض بازدهــی
ثابــت بــه مقیــاس و نهادهمحــور در هــر دو مــدل و همانطــور
کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود 5 ،واحــد کارایــی فنــی
معــادل بــا یــک را کســب کردهانــد و از نظــر فنــی کارا
شــدهاند .در حالــی کــه بهدلیــل قــدرت بــاالی مــدل
کارایــی برتــر در تفکیــک واحدهــای کارا ،تنهــا  4واحــد
دارای کارایــی هســتند .واحدهــای اورژانــس شــمارههای
 E7 ،E6 ،E5 ،E3در هــر دو مــدل کارا شــدهاند در حالــی
کــه واحــد شــماره  E16تنهــا در مــدل بنکــر ،چارنــز و کوپــر
کارا شــدهاند .بنابرایــن پایایــی نتایــج بهدســت آمــده بــرای
واحدهایــی کــه در هــر دو مــدل کارا شــدهاند بیشتــر
اســت و میتــوان گفــت کــه در ســال  ،1394بــا اســتفاده
از روش بنکــر ،چارنــز و کوپــر  %31از واحدهــای اورژانــس
و بــا اســتفاده از روش کارایــی برتــر فقــط  %25آنهــا دارای
عملکــرد کامــ ً
ا کارا بودنــد .ایــن واحدهــای اورژانــس بــه
بیمارســتانهای كانســر ،روزبــه ،رازي ،فارابــی و ضیائیــان
تعلــق دارنــد.

در تحلیلهــای مربــوط بــه کارایــی برتــر ،کارایــی عملکــرد
 16واحــد اورژانــس بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران در ســال  1394بــرآورد و مقایســه گردیــد .یکــی
از قابلیتهــای مدلهــای کارایــی برتــر ،توانایــی شــناخت
واحدهــای تصمیمگیــری فــوق کارا اســت .بهمنظــور ارزیابــی
کارایــی برتــر ،واحدهــای تصمیمگیــری تحــت ارزیابــی در
مجموعــه مرجــع مدلهــای پوششــی اولیــه قــرار نمیگیــرد.
بدینمعنــی کــه مجموعــه مرجــع بــا کنــار گذاشــتن واحدهــای
تصمیمگیــری کانونــی و بــا بــه کارگیــری ســایر واحدهــای
تصمیمگیــری شــکل میگیــرد ( .)10بــه منظــور افزایــش
پایایــی نتایــج بهدســت آمــده از مــدل کارایــی برتــر در تحلیــل
پوششــی دادههــا ،قضــاوت بــر مبنــای فراوانــی مجموعــه
مرجــع 8نیــز انجــام شــد .در ایــن روش بــر اســاس مجموعــه
واحدهــای کارا مجموعــه واحدهــای نــاکارا تعییــن میگردنــد.

یافتهها

بــر اســاس نتایــج حاصــل از بــرآورد کارایــی بــا دو مــدل

BCC
Frequency in reference set

9

)10 Super Efficency (SE

8

جدول  -2مقایسه کارایی فنی و کارایی برتر واحدهای اورژانس بیمارستانهای علوم پزشکی تهران

مدل( Super-Radial (CCR-Iبا فرض بازدهی ثابت به مقیاس و نهاد ه محور
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

واحد اورژانس
E5
E7
E6
E3
E16
E9
E15
E8
E10
E14
E12
E13
E1
E11
E2
E4
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مقدار کارایی برتر
7/00
4/47
1/50
1/00
0/64
0/44
0/43
0/36
0/31
0/30
0/11
0/10
0/07
0/06
0/06
0/04

Frequency in reference set

8

مدل  BCCبا فرض بازدهی ثابت به مقیاس و نهاده محور
رتبه
1
1
1
1
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

واحد اورژانس
E16
E7
E6
E3
E5
E12
E15
E8
E10
E9
E14
E11
E2
E13
E4
E1

مقدار کارایی فنی
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
0/85
0/61
0/60
0/51
0/44
0/41
0/40
0/37
0/13
0/12
0/11

)Banker, Charls and Cuper (BCC
)Super Efficency (SE

9
10
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بیمارستان

امام خمینی

ولیعصر

کانسر

شریعتی

روزبه

رازی

فارابی
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یکــی دیگــر از معیارهــا بــرای افزایــش پایایــی نتایــج حاصــل
از مــدل کارایــی برتــر در تحلیــل پوششــی دادههــا ،قضــاوت بــر
مبنــای فراوانــی در مجموعــه مرجــع 11اســت .درجــدول  3معیــار
مذکــور بــرای مــدل کارایــی برتــر نمایــش داده شــده اســت.
جدول  -3معیار فراوانی در مجموعه مرجع

فراوانی در مجموعه مرجع
3
0
13
0
0

بــر طبــق جــدول  ،3هــر یــک از واحدهــای دارای کارایــی
برتــر از جملــه واحــد شــماره  E3و  E7بيــش از دو بــار بهعنــوان
مبنــاي مقايســه قــرار گرفتهانــد كــه قضــاوت بــر اســاس ایــن
معیــار بــا قضــاوت بــر مبنــای مقادیــر بهدســت آمــده در کارایــی
برتــر کام ـ ً
ا همخوانــی دارد .بهطــوری کــه بــر اســاس معیــار
Frequency in reference set

11

جدول - 4مقادیر اسلک نهادهها و ستادههای اورژانس در مدل کارایی برتر

شماره
1

واحد تصمیمگیرنده
DMU

2

E1

4

E3

3

E2

5

E4

7

E6

6

E5

8

E7

10

E9

12

E11

9
11

E8
E10

13

E12

15

E14

14
16

بحث

E13

E15

E16

امتیاز

مازاد نیروی پزشکی

مازاد تخت اورژانس

)S-(1

)S-(2

کمبود تعداد پذیرشهای
کمبود معکوس
سرپایی )S+(2
تعداد مرگ )S+(1

0/07

0

4/31

2/21

0

0/06

0

0

0/32

0

1/00

0

0

0

0

0/04

0

0

1/28

0

7/00

0

0

0

536616/4

1/50

34/5

0

0

171040

4/40

0

0

0

0

0/36

0

0

3/45

0

0/40

0

12/80

3/84

0

0/31

0

4/52

1/77

0

0/06

0

0/23

0/65

0

0/10

0

0/74

0/08

0

0/10

0

1/84

4/17

0

0/30

0

7/94

1/04

0

0/43

0

3/90

2/83

0

0/64

0

7/09

8/51

0

همانطــور کــه نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد نتایــج دو
روش از نظــر تعیــن بخشهــای کارا همســو هســتند امــا
در بــرآورد میــزان کارایــی فنــی بــر اســاس روش بنکــر
Frequency in reference set

11

،چارنــز و کوپــر تعــداد بخشهــای اورژانــس بیشتــری
در مقایســه بــا روش کارایــی برتــر ،دارای کارایــی بــا
امتیــاز  1میباشــند .از آنجایــی کــه دقــت روش کارایــی

تابستان  ،96دوره بیستم ،شماره دوم ،پیاپی 77

Downloaded from hakim.hbi.ir at 22:31 IRST on Sunday February 4th 2018

واحدهای تصمیم
E3
E6
E7
E8
E16

مذکــور اغلــب واحدهــای نــاکارا در جــدول  3قــرار نگرفتهانــد.
یکــی دیگــر از معیارهــای قضــاوت در مــورد کارایــی واحدهای
تصمیمگیــری ،اســلک نهادههــا و ســتادههای آنهــا اســت .بــر
اســاس جــدول  4هیــچ یــک از واحدهــای بررســی شــده بــه
جــز واحــد شــماره  E6بــا مــازاد نهــاده پزشــك مواجــه نیســتند.
امــا از نظــر مــازاد تختهــاي اورژانســي ميتــوان گفــت كــه
 %56واحدهــا داراي مــازاد هســتند .قابــل ذکــر اســت کــه اگــر
ســتاده مرگومیــر اورژانــس در مــدل قــرار نمیگرفــت امــکان
داشــت نتیجــه متفاوتــی بهدســت بیایــد .در طــرف ســتاده
كمبــود معكــوس تعــداد مــرگ (يــا مــازاد مــوارد مرگوميــر)
در اكثريــت واحدهــا مشــاهد ه شــده اســت کــه نشــاندهنده
عملکــرد نامطلــوب بــا در نظــر گرفتــن ایــن شــاخص میباشــد
و بیــان میکنــد بیمارســتانها بايــد ايــن شــاخص نامطلــوب
را كمتــر كننــد .از ســوی دیگــر واحدهــای شــماره  E5و E6
(واحدهــای اورژانــس بیمارســتانهای روزبــه و رازی) اگرچــه دارای
کارایــی برتــر هســتند امــا از نظــر اســلک بــا کســری ســتاده
پذیرشهــای بســتری مواجــه هســتند.

سنجش عملکرد واحد اورژانس بیمارستانهای ...
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12
13

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

نتیجهگیری

باتوجــه بــه ایــن کــه صنعــت بیمارســتان بــا چالشهــای
هزینـهای عمــدهای مواجــه میباشــد ،مدیــران و سیاسـتگذاران
میتواننــد بــا اســتفاده از روشهــای مناســب ارزیابــی عملکــرد،
پاســخی بــرای ایــن چالشهــا بیابنــد .بــا در نظــر گرفتــن
ایــن کــه عملکــرد ،ترکیبــی از کارایــی و اثربخشــی میباشــد،
ارزیابــی هرچــه دقیقتــر عملکــرد بیمارســتانها بــا اســتفاده از
روشهایــی ماننــد کارایــی برتــر بــر روشهــای ســنجش کارایــی
معمــول ارجحیــت دارد و نتایــج را بــه شــکل شــفافتری ارایــه
مینمایــد .همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه در ایــن مطالعــه
عــاوه بــر کارایــی فنــی ،بــا لحــاظ مرگومیرهــا بهعنــوان
يــك ســتاده نامطلــوب ،ميتــوان گفــت؛ بیمارســتانهایی کــه
کارا شــدهاند ،نــه فقــط کارایــی فنــی بلکــه کارایــی عملکــردی
داشــتهاند.
از جملــه محدوديتهــاي ايــن مطالعــه ميتــوان گفــت كــه
در روش  DEAبــا توجــه بــه وجــود حساســيت مقاديــر كارايــي
بــه تعــداد نهادههــا و ســتادهها و نیــز بــا توجــه بــه تعــداد
محــدود بيمارســتانهاي مــورد بررســی ،امــکان در نظــر گرفتــن
تعــداد بیشتــر نهــاده و ســتاده وجــود نداشــت .همچنیــن از
محدودیتهــای دیگــر روش  DEAایــن اســت کــه در آن بــه جز
نهادههــای واردشــده در مــدل ،تأثیــر ســایر عوامــل تأثیرگــذار بــر
ســتادهها درنظــر گرفتــه نمیشــود کــه ایــن مســئله بــا بررســی
پایایــی و معنــاداری نتایــج قابــل رفــع اســت.
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برتــر بیشتــر اســت مشــخص گردیــد کــه یــک مــورد از
اورژانسهایــی کــه در روش بنکــر ،چارنــز و کوپــر کارا در
نظــر گرفتــه شــده بودنــد ،نــاکارا بودنــد و در بررســی علــت
ایــن عــدم کاراییهــا میتــوان گفــت کــه اورژانسهــای
نــاکارا متعلــق بــه بیمارســتانهایی بودنــد کــه بیــش از 500
تخــت فعــال داشــتند .چنیــن واحدهــای اورژانســی پتانســیل
قابلتوجهــی بــرای بهبــود کارایــی عملکــرد خــود داشــتند .در
تحلیــل کارایــی و بــرآورد مصــرف بهینــه منابــع بیمارســتانی
رحیمــی و همکارانــش در مطالعـهی خــود بــا اســتفاده از روش
تحلیــل پوششــی دادههــا نشــان دادنــد کــه تمامــی واحدهــای
اورژانــس متعلــق بــه بیمارســتانهای منتخــب اســتان
آذربایجــان غربــی کارا بودنــد ( .)19جــاندو 12و همکارانــش
نیــز جهــت بررســی کارایــی بیمارســتانهای پنســیلوانیا بــا
اســتفاده از روش کارایــی برتــر ،نشــان دادنــد کــه تنهــا 15
بیمارســتان از  31بیمارســتان مــورد مطالعــه دارای کارایــی برتــر
بودنــد ،آنهــا بــا ایــن روش نشــان دادنــد کــه بیمارســتانهای
ناکارآمــد چگونــه میتواننــد بــا افزایــش یــا کاهــش نهادههــا
13
و ســتادههای خــود بــه کارایــی دســت پیــدا کننــد ( .)1چــن
و همکارانــش نیــز در بررســی کارایــی بیمارســتان از روش
کارایــی برتــر اســتفاده نمودنــد .آنهــا در مطالعــه خــود نشــان
دادنــد کــه  19بیمارســتان ( )%48از  40بیمارســتانی کــه مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد نمــره شــاخص کارایــی برتــر کمتــر از
یــک داشــتند و نــاکارا شــدند در حالیکــه در کارایــی فنــی
معمــول کــه بــرآورد گردیــده بــود تنهــا  15بیمارســتان نــاکارا
بودنــد کــه ایــن نتایــج بــا نتایــج مطالعــه حاضــر در مــورد
شناســایی دقیقتــر واحدهــای نــاکارا در روش کارایــی برتــر
مطابقــت کامــل داشــت ( .)20یــاو 14نیــز در مطالعــه خــود بــه
تمایــز نتایــج حاصــل از تحلیــل پوششــی دادههــای اســتاندارد
و تحلیــل پوششــی از طریــق کارایــی برتــر بــرای بررســی
کارایــی بیمارســتانها پرداختــه اســت .وی در مطالعــه خــود
نشــان داد کــه در تحلیــل مربــوط بــه کارایــی برتــر نقــاط
عــدم کارایــی و ارایــه راهحــل عملیاتــی بــرای آن بــه راحتــی
قابــل بررســی اســت در حالــی کــه در روش تحلیــل پوششــی
دادههــای اســتاندارد بــرای چندیــن مــورد امــکان بررســی
وجــود نداشــت ( .)10راماناتــان 15در مطالعــهی خــود اظهــار
کــرده اســت کــه دو بیمارســتانی کــه در تحلیــل کارایــی برتــر،
دارای بیشتریــن کارایــی بودنــد بیمارســتانهای ریفــرال یــا
ارجاعــی بودنــد و اینگونــه بیمارســتانها را بهتریــن گزینــه
بــرای ســرمایهگذاری عنــوان نمــوده اســت (.)21
در بررســی کارایــی یکــی از بحثهــای موجــود در زمینــه
کارایــی ضعیــف و کارایــی قــوی اســت کــه ایــن موضــع
بــا اســتفاده از محاســبهی اســلکها قابــل بررســی اســت.

در پژوهــش حاضــر مشــخص گردیــد کــه اكثــر واحدهــای
مــورد بررســی بــا مــازاد نهــاده پزشــك روبــهرو نبودنــد امــا
بیمارســتانهای روزبــه و رازی هــر چنــد کــه دارای کارایــی
برتــر هســتند بــا کمبــود در ســتاده مربــوط بــه پذیــرش بســتری
مواجــه هســتند یعنــی میتــوان گفــت کــه ایــن دو بیمارســتان
دارای کارایــی ضعیــف هســتند .یکــی از دالیــل احتمالــی ایــن
کســری ســتاده ایــن اســت کــه بیمارســتان روزبــه بهدلیــل
تفــاوت درنــوع مراقبتهــای ارایــه شــده (مراقبتهــای روانــی)
معمــو ًال بیمارانــی را پذیــرش میکنــد کــه ایــن بیمــاران نیــاز
بــه مراقبتهــای بلندمــدت دارنــد ،لــذا گــردش تخــت در
اورژانــس چنیــن بیمارســتانهایی پاییــن اســت کــه ایــن امــر
بــه نوبــه خــود باعــث کاهــش و کندتــر شــدن رونــد پذیــرش
بیمــاران جدیــد میشــود .حاجــی علــی افضلــی نیــز در بررســی
بیمارســتانهای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا
اســتفاده از روش کارایــی برتــر نشــان دادنــد کــه  26مــورد از
 53بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی دارای کارایــی برتــر بودنــد و
مشــخص گردیــد کــه  %90بیمارســتانها قابلیــت کاهشــی در
حــدود  %10در تمامــی نهادههــای خــود بــدون تغییــر در میــزان
ســتادهها را داشــتند ( .)22جــاندو نیــز در پژوهــش خــود نشــان
داد کــه واحدهــای نــاکارا بــا مــازاد نهــاده یــا کمبــود ســتاده
مواجــه هســتند و میــزان اســلکها را بــرای هــر بیمارســتان
بهطــور دقیــق مشــخص نمــوده اســت (.)1
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مواجــه هســتند و ضمنــ ًا بــا در نظــر گرفتــن ســتادهها نيــز
،اغلــب بیمارســتانها در ســطح بهینــه فعاليــت نميكننــد
 تمركــز بــر ســاير عوامــل،بنابرایــن بــا بهبــود كيفيــت خدمــات
 میتــوان زمينههــاي،تأثيرگــذار و كاهــش مــوارد مرگوميــر
الزم را بــراي رســیدن واحدهــای اورژانــس بــه نقطــه بهينــه
.فراهــم کــرد

تشکر و قدرانی

نویســندگان ایــن مقالــه بــر خــود الزم میداننــد از تمامــی
،کســانی کــه در پیشــبرد فراینــد ایــن تحقیــق همــکاری داشــتند
 پژوهــش حاضــر.مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود را ابــراز نماینــد
 اســت94-01-64-28051 برگرفتــه از طــرح تحقیقاتــی بــا کــد
کــه در معاونــت توســعه مدیریــت و برنامهریــزی منابــع دانشــگاه
.علــوم پزشــکی تهــران بــه تصویــب رســیده اســت

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

از آن جایــی کــه تخصیــص بهینــه منابــع در نظــام ســامت
،یکــی از دغدغههــای اصلــی سیاســتگذاران میباشــد
شناســایی واحدهــای کارآمــد و ناکارآمــد میتوانــد بــه
سیاســتگذار در تصمیمگیــری بــرای گســترش واحدهــای
کارآمــد و ایجــاد تغییراتــی در جهــت اســتفاده بهتــر از منابــع در
 جهــت تصمیمگیــری.واحدهــای ناکارآمــد راهنمایــی نمایــد
صحیــح در راســتای بهبــود عملکــرد بایــد از روش مناســب
 بــا اســتفاده از،بــرای بررســی وضعیــت موجــود اســتفاده شــود
 در حالــی کــه بــا اســتفاده از روش کارایــی،%31 روش معمــول
 نتایــج نشــان داد. واحدهــای اورژانــس کارا هســتند%25 ،برتــر
کــه برخــي از بيمارســتانها بــا مــازاد نهــاده تخــت اورژانســي
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Abstract
Introduction: The growth of health care costs due to the lack of financial resources justifies the need
to evaluate the performance of various units via efficiency approaches. The aim of the present study was to
determine the efficacy of the emergency unit of Tehran University of Medical Sciences’s hospitals by using
an additive super efficient method and then compare it with the usual method of data envelopment analysis.

Methods:

This was an analytical-descriptive study, which examined the performance of 16 hospital
emergency departments of Tehran University of Medical Sciences. We calculated super efficiency and slacks
of inputs and outputs for each hospital by assuming constant returns to scale and input-oriented model by using
data for the year 2014-2015 via the DEA-Solver software.

Results:

The results of Malmquist model showed that 8 departments had an efficiency of about 50%,
although, with the high power of super efficiency approach, only 5 departments have efficiency. In other
words about 33% of the departments have perfect performance. According to the calculated slacks, none of
the departments had excess inputs, however, Razi and Rozbeh emergency departments had lack of outputs for
inpatient admission.

Conclusion: Identifying the amount of slack in different units will help managers and policymakers to
decide on the optimal allocation of resources by using a superior efficient method to avoid waste of resources.
Since the managers and policy makers need to assess the exact performance of hospitals in terms of strengths
and weaknesses for inputs and outputs, using the super efficiency model, relative to Malmquist, will get more
exact results for decision making.
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