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ارزیابی کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستانهای عمومی تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
در سال 1931
علی کشتکاران ،1محسن بارونی ،2محمد یندرانی ،3رامین روانگرد
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چکیده
مقدمه :یکی از ابزارهای مناسب در زمینه سنجش عملکرد واحد رادیولوژی ،تعیین کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی میباشد.
در این مطالعه این شاخصها برای بیمارستانهای عمومی شیراز برآورد گردید.
روشها :در این مطالعه ستاندهها شامل کلیشههای رادیولوژی (اعم از سرپایی یا بستری) و تعداد بیمار پذیرش شده واحدهای
رادیولوژی بیمارستانهای مربوطه و ورودیها شامل اطالعات پرسنل کارشناس ،تکنیسین و تعداد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و
در نهایت ،متغیر قیمت که مربوط به حقوق ماهیانه پرسنل رادیولوژی و قیمت تجهیزات پزشکی رادیولوژی میباشد ،جمعآوری
گردید .جامعه و نمونه پژوهش به ترتیب بیمارستانهای عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کلیه واحدهای
رادیولوژی بیمارستانهای مذکور بوده است .بعد از جمعآوری دادهها ،با استفاده از نرم افزار  ،Deapدادهها آنالیز و انواع کارایی
محاسبه شد.
نتایج :نتایج نشان داد که میانگین نمره کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی حدود  0/941میباشد که این مقدار کمتر از نمره
کارایی فنی و کارایی تخصیصی است .حدود  11درصد از واحدهای رادیولوژی ،از نظر کارایی اقتصادی کارا بودهاند .همچنین 21
واحد رادیولوژی دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و  6واحد نیز دارای بازدهی ثابت به مقیاس بودهاند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به ناکارایی  91درصد از واحدهای رادیولوژی ،الزم است مسؤلین در تخصیص بهینه منابع ،به
قیمت دستگاههای رادیولوژی و هزینههای نهادهها توجه ویژه داشته باشند.
واژگان کلیدی :واحد رادیولوژی ،کارایی اقتصادی ،روش تحلیل پوششی دادهها
مقدمه

بريی كل جامع م باشد .چري ك در ويقع بحث يصي

بحث درباره كااريي در يدباااع مي ا ديريی ساابه

درباره كاريي و مويمل ماثثر بار آن ،ييان يسات كا

طوالن يست و در هر كجا كار و فعالات وجود ديشت

چاگون م توين كار و فعالاات در حاا ينجاار ري باا

باشد ،م توين يز آن يثريت يافت .يز ج ي دالياي ك

هزين و يمكاناع ك تر با نتاايب باراتری رسااند ،يز

باااريی ييااان ساااابه طوالنااا و فريويناا بحااث

ناروهای موجود حاديكرر يساتداده ري بارد ،و يز هادر

پااريماون آن م توين برش رد ،يه اات ييان موعاو

رفتن يمكاناع مادی و ينسان جيوگاری كرد (.)1

 -1استاد ،گروه مدیریت بهداشت و درمان  ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت  ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بهداشت و درمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ،شیراز ،ایران
 -4استادیار ،گروه مدیریت بهداشت و درمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
نویسندهی مسؤول :دکتر محسن بارونی

Email: mohsenbarooni@gmail.com

آدرس :دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،گروه مدیریت بهداشت و درمان ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت
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كاااريي يقتصااادی يز حاصاال عاارک كاااريي فنا و

سالمت يين يمكان ري م دهد كا م يكارد ببتاری باا

تخصاص ب دست م آيد ( .)2بنابريين بريی يفازيي

يستداده يز منابع موجود ديشات باشاد و باماث ببواود

كاريي يقتصادی بايد كاريي فن و تخصاصا ببواود

مديلت و بريبری شود (.)4

يابد .مادر كااريي يقتااصادی با دو مثلداا يصاي

ميت ينتخاک ويحد ريديولوژی در يين مطالع ب دلال

كارييا فنا و كارييا تخصاص بر م گاردد .مادر

رشد باا

كاااريي تخصاص ا ب ا توزيااع نامناساان منااابع بااان

نوساااناع ناارز يرز و هدف ندسااازی ياريناا هااا در

مديخالع و شااوههاای درماان متدااوع و يساتداده

سا های يخار م باشد ،ب طوری ك دفتار تجباازيع

درست يز تكنولوژیهای گونااگون يشااره ديرد .مادر

پزشك وزيرع ببديشت و مطالعاع مختيا

هزينا -

كاريي فن ب معن يتالف بابوده منابع و سرماي های

ياب در كرور نران ديدند ك در س سا يخار هزينا

مال يز ج يا خرياد تجباازيع ناامرووک و ياا با
كارگاری با

يز حاد كاركاانان در ويحاد مااربوط

يز حاد هزينا هاا در ييان بخا

دستگاههای ويحد ريديولوژی در ييارين باا
درصد ،رشد ديشت يناد .ه چناان باا

بعاد يز

يز 555

يز  05درصاد

م باشد (.)3

تجبااازيع ويحاادهای ريديااولوژی يز خااارج ويرد

يک نظار ساالمت زماان كااريي يقتصاادی خويهاد

م شود ،بنابريين رشت ريديولوژی ويبستگ نزدياک و

ديشات كا خاادماع صاحات و متناسااو يري ا دهااد

 155درصدی ب منابع يرزی ديرد ( .)6ه چناان طا

(كاريي تخصاص ) و يز ه ا مبا تار ييانكا ييان

مطالع يی ك بريی هزين ياب مريكز ترخاص پزشك

خدماع ،با شااوه مدااد و متناسان (كااريي فنا )

صااورع گرفاات ،باااالترين هزيناا هااا بااريی ويحااد

صورع گارد ( .)4يز آنجا كا توجا با ببديشات و

ريديولوژی ،برآورد شده يست ك حت يز آزمايرگاهها

درمان و سرماي گذيری در يين زمانا باماث يفازيي

ناز بارتر م باشد ( .)6ب دلاال ييان كا در محاساو

تولااد ما گاردد ،لاذي

كاااريي يقتص اادی در ويحااد ريديولااوژی مب ا تاارين

ببرهوری ناروی كار و يفزيي

تخصاص منابع كاف و ب كارگاری مطياوک مناابع در

مثلد ها ،قا ت دستگاههای ريديولوژی و هزينا هاای

يين ويحد يه ات بسزيي ديرد ( .)3پاررفتهای روز

پرسني م باشند ،پژوهرگرين يين مطالع ري طريحا

يفاازون ديناا

و تكنولااوژی پزشااك و رو هااای

ببديشت و درمان يز يک سو و تغاار شااوه زنادگ و

و يجري كردند.
مطالعاااع زيااادی در زمان ا ك ااريي فن ا در حااوزه
آنهاا يز ناو كااريي

ساختار فرهنگ و يجت ام  ،تغاار يلگوی با اریها و

سالمت صورع گرفت ك ه

ناازهای پزشك مردر و رشد شتابان ج عات يز سوی

فن يست ن يقتصادی .ب منوين مراا  ،صاابرماهان و

ديگر ،مرع يمكاناع و خدماع ببديشات و درماان

ه كااارين كاااريي فناا  ،مااديريت و مهاااا

ري با مراكالع و مويناع جديادی رو با رو سااخت

با ارستانهای م وم دينرگاه ميور پزشاك كرماان

يست .يز طرف با كاارگاری مطياوک مناابع ماادی و

مورد مطالع قرير ديدند ( .)1در مطالع ديگری نجدا

ينسان بريی تولاد و مرع مثثر خدماع ببديشات و

و ه كااارين كاااريي فن ا  1225با ارسااتان م ااوم

درمان مستيزر آگااه يز قانون نادیهاای يقتصاادی

دينرگاههای ميور پزشك و خدماع ببديشت درمان

يست ( .)5در ويقع ببوود كااريي يقتصاادی با نظاار

كرور ري در سا  1336مورد بررس قرير ديدند .نتايب
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يين مطالع بر كاريي مديريت  ،فنا و مهااا

علی کشتکاران و همکاران

تأكااد

و تخصاص ويحادهای ريديولاوژی با ارساتانهاای

فريوين ديشت يست ( .)7مطالع رجو و ه كاارين باا

م وم تحت پوش

دينرگاه ميور پزشك شاريز در

مناوين «مويمال ماثثر بار كااريي فنا و رتوا بنادی

سا  1301صورع گرفت يست.

ويحدهای كاري در با ارساتانهاای تاأمان يجت اام »
ينجار گرفت يست .يين مطالع ی تحياي  ،بار روی 65

مواد و روشها

با ارستان تأمان يجت ام فعا در سطت كراور طا

پژوه

سااا هااای  1336-33ينجااار شااده يساات .با منظااور

يساات كاا در سااا  ،1301بااريی ساانج

سنج

مازين كاريي فن با ارستانها يز مد نبااده-

حاعر مطالع يی توصاد  -تحياي و مهطع
كاااريي

يقتصادی ويحدهای ريديولوژی با ارستانهای م وم

ستانده و تحيال پوشر ديدهها و يز آزمونهای آماری

ويبست ب دينراگاه مياور پزشاك شااريز ،در ساطت

فعاالات بار روی ساطت

تحيال پوشر ديدهها

بريی بررسا تاأثار مهااا

يستان فار

با يستداده يز رو

كاريي با ارستانها يستداده شده يست ( .)3مطالع كاا

ينجار شده يسات .جامعا پاژوه  ،با ارساتانهاای

دلاری با منوين «تعااان كااريي فنا با ارساتانهاای

دينرگاه ميور پزشك شااريز و

م وم دينرگاه ميور پزشك ييرين» با رو

تحياال

م وم تحت پوش

كيا ويحدهاای ريديولاوژی با ارساتانهاای ماذكور

فريگار ديدهها ط سا های  1375 -1332ينجار شد و

ن ونااا پااژوه

يز دو مد با تركان ستاندههای متداوع جبت تعااان

با ارستانهای م وم تحت پوشا

كاريي يستداده شد .بريی تعاان كاريي با ارستانهای

پزشاااك شااااريز شاااامل ويحااادهای ريديا ااولوژی

مورد نظر ،نرر يفزير  Deapب كار گرفت شد و نتاايب

با ارستانهای م وم شبرستانهای شااريز و حوما

و ماديريت ديرد

ك شامل  27با ارستان م وم ن ازی و شباد فهاب

مطالع تأكاد بر كاريي فن  ،مهااا

بودنااد .ويحاادهای ريديولااوژی
دينراگاه مياور

( .)2گااودرزی و ه كااارين مطالع ا يی تحاات منااوين

شاابر شاااريز ،يمااار خ ان ا (ره) شاابرهای آباااده و

«كاريي فن با ارستانهاای دينراگاه مياور پزشاك

يستبوان ،ولاعصار (ماب) شابرهای يرسانجان ،يقيااد،

تحيال فريگار ديدهها ينجاار

بويناع ،كازرون ،المرد و م سن  ،يمار حسن ( ) شبر

تبرين» با يستداده يز رو

يز فارر پوشرا نبااده -مادير

ديريک ،ر اس شبر سپادين ،شبديی شبر سروستان و

تحيال فريگار ديدهها باا فارب باازده متغاار

ناريز ،يمار صادق ( ) شبر سعادع شبر ،قاا (ماب)

يستداده شده يست .يين پژوهراگرين

شبر فاروزآباد ،يمار رعا ( ) شبر الرساتان ،يماادوير

سرپاي  ،روز -بساتری،

شبر يوز ،رسو يكرر (ص) شبر خانب ،يماريل اومنان

تخت روز يشغال و تعديد م ل جريح و چبار نباده

( ) شبر گري  ،مي يصغر ( ) شبر بارر ،بعرت شبر

ديدند .در يين پژوه
رو

نسوت ب مهاا

يز چبار ستانده شامل پذير

مرت ل بر تعديد تخت ،كادر پرستاری ،كادر پزشك و

يشكنان ،فاط

ساير پرسنل و يز نرريفزير  Deapجبت تحيال ديدهها

شبر مرودشت ،يماار موسا كاا( ( ) شابر زريان

يسااتداده كردنااد ( .)0يكراار مطالعاااع ديگاار در زمانا

دشت و با ارستان خرمواد م باشند.

كاريي فن شوا مطالعاع فوق هستند.

در يين پژوه  ،پژوهرگرين در يبتدي جبات ينتخااک

مطالع حاعر با هدف سنج
042

كاريي يقتصادی ،فنا

يلزهري ( ) شبر مبر ،شباد مطباری

ورودیها و خروج هاای پاژوه  ،مطالعا منظ ا
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ينجار گرفت ك در يين مارور نظاارمناد مناابع ماورد

يقتصادی ب جز حاوزه ساالمت باود و يز مطالعا حاعار

يسااااتداده شااااامل ،PubMed، Scopus، Ebsco

خااارج شاادند .و در نباياات چبااارمان معاااار مربااوط با

،Wiley، Proquest، Springer، Elsevier

SID

مهاااالت يساات كا يجااازه دينيااود فاياال يصااي با دلااال

،Medlib، Namamat، Iran Medex، Magiran

محدوديت خريد و ساير مويرد ب پژوهرگرين يين مطالع

NovinPajhouh، Free Medical E-Journals

ديده نرااده يساات .محاادوديت خاص ا بااريی كرااور ،در

و Google Scholarبود و كيادويژههاي ك يساتداده

جستجو در نظر گرفت نرده بود .بعد يز جساتجوی هار

شااد شااامل ويژههااای Technical ، Efficiency

يک يز مهال های مورد نظر ،يبتدي خالصا آن خويناده

 Allocativeو

م شد .در صورت كا در خالصا يطالماات مانناد

efficiency، Efficiency

 Economic efficiencyبوده يست .ك ييان مطالعا

ورودیها ،خروج ها و رو

در بازه زمان سا  2555يل  2513ينجار گرفات .با

شداف وجود ديشت ،سپس با فايال يصاي مريجعا

دلال يين ك در يين تحهاق ،ويحد ريديولوژی مد نظار

م شد .يما متأسدان ب دلال محدوديتهاای مختيا ،

بود كيادويژههای فوق با ويژه ريديولوژی نااز با كاار

يمكان دينيود فايل يصاي بساااری يز مهااالع وجاود

برده شد .چبار معاار بريی خروج برخ يز مطالعااع

نديشت .بنابريين فهط مب ترين مطالعاع باا کكار ناار

وجود ديشت .يو  ،تحهاهات ك نرر يفازيری با جاز

نويسنده ،منوين مطالع  ،متغارهای ورودی و خروجا

نرر يفزير  Deapيستداده كرده بودناد و دور مطالعاات

مااورد يسااتداده در مطالعاااع خااارج و ديخياا در

ك رو

تحيال پوشر ديدهها يستداده نكرده بودناد،

سور مطالعات ك مربوط ب سنج

كار مربوطا با طاور

جديو  1و  2يريي شده يست.

كاريي در بخ های

جدول  :1متغیرهای ورودی و خروجی مطالعات خارجی سنجش کارایی
نام نویسنده

عنوان

متغیرهای ورودی

متغیرهای خروجی

 Goesو )93(Park

ارتباط داخل سازمانی و نوآوری:

تعداد پزشک ،تعداد پرستار

تعداد بستریها و سرپاییها

مورد خدمات بیمارستانی
 Harrisonو

سنجش بیمارستانهای فدرال در امریکا

همکاران()99

تعداد تخت ،افراد تمام وقت ،تعداد

تعداد پذیرش ،تعداد بیماران سرپایی

خدمات بالینی

Wangو همکاران ( )92روند کارایی بیمارستان در بازارهای شهری تعداد پزشک ،تعداد تختهای عمل

تعداد بستری

جراحی
 Thomasو همکاران
()90

کارایی فنی بیمارستانها :تحت یک سیستم تعداد پرستار ،تعداد کارمندان اداری تعداد بستری و سرپایی وزن داده شده ،تعداد
تک پرداخت کننده
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کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستانهای عمومی
جدول  :2متغیرهای ورودی و خروجی مطالعات داخلی سنجش کارایی
نام نویسنده

عنوان

متغیرهای ورودی

متغیرهای خروجی

گودرزی و

کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم

تعداد تخت ،کادر پرستاری ،کادر پزشکی،

پذیرش سرپایی ،روز-بستری ،تخت روز

همکاران ()1

پزشکی تهران با استفاده از روش تحلیل

سایر پرسنل

اشغالی ،تعداد عمل جراحی

صابرماهانی و

کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم

تعداد تخت ،تعداد پزشک ،تعداد پرستار

ضریب اشغال تخت ،تعداد ترخیص شدگان

همکاران ()9

پزشکی کرمان

کیا دلیری و

کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم

تعداد تخت ،تعداد پزشک ،تعداد پرستار

همکاران ()2

پزشکی ایران
سنجش کارایی فنی بیمارستانهای تأمین

تعداد پزشک ،پرستار ،سایر پرسنل ،تخت

تعداد موارد سرپایی ،بستری ،جراحی ،تخت

سپهردوست و

اجتماعی کشور با استفاده از دو روش تحلیل

فعال

روز اشغالی

همکاران ()3

پوششی دادهها و تحلیل مرزی تصادفی در

فراگیر دادهها )9031-9031 )DEA
سالم
تعداد ترخیص شدگان سالم از بیمارستان،
تخت روز اشغالی ،ضریب اشغال تخت

سالهای 9031-9033
حاتم ()4

تخت فعال ،پزشک ،پرستار ،سایر پرسنل

تخمین کارایی فنی بیمارستانهای تأمین

پذیرش سرپایی ،پذیرش بستری ،تعداد عمل
جراحی ،تخت روز اشغالی

اجتماعی ایران با روش تحلیل پوششی دادهها
9034-9033
مصلحی ()0

بررسی کارایی بیمارستانهای دولتی-عمومی

تعداد پزشک ،پرستار ،سایر پرسنل ،تخت

تعداد ترخیص شدگان سالم ،تخت روز

استان فارس به روش تحلیل پوششی دادهها

فعال

اشغالی ،ضریب اشغال تخت

در يين مطالع باا بررسا مطالعااع ديگار و بعاد يز

تحيال مازين كاريي ويحدهای ريديولوژی در حالات

مرورع با يساتاد يين حوزه ،يز متغارهای تعديد با ار

ري م توين ب منوين هدف

پذير

شاده و تعاديد كيارا با مناوين مبا تارين

بازده ثابت نسوت ب مهاا

ري

بيند مدع و در حالت بازده متغار نسوت ب مهاا

خروج ا ويحااد ريديولااوژی و يز متغارهااای تعااديد

ب منوين هدف كوتاه مدع بريی ويحدهای ريديولوژی

پرساانل (تكناسااان و كارشاانا ) و تعااديد دسااتگاه

وار كاري در نظر گرفت.

تصويربرديری ب منوين متغار ورودی يستداده گرديد.

در يين مطالع ستاندهها شامل كيار های ريديولاوژی
شده

بعد يز ينتخاک متغارهای مطالع  ،كاريي فن  ،مهااا

(يم يز سرپاي يا بستری) و تعديد با ار پذير

و مديريت و در مرحي بعد با در نظار گارفتن قا ات

در ويحدهای ريديولاوژی با ارساتانهاای مربوطا و

نباااده هااا ،كاااريي يقتصااادی و تخصاص ا محاسااو

ورودیهااا شااامل يطالماااع پرساانل كارشاانا

گرديد.

تكناسان و تعديد تجبازيع پزشك ريديولاوژی و در

الزر ب يادآوری يست ك در يين تحهاق مد باازده

نبايت ،متغار قا ات كا مرباوط با حهاوق ماهاانا

متغار نسوت ب مهاا

ب كار گرفت شده يست .ميات

پرساانل ريديولااوژی و قا اات دسااتگاههااا ما باشااد،

در ييان

ج عآوری گرديد .بعد يز ج اعآوری ديدههاا و ورود

ينتخاک حالت بازده متغار نسوت ب مهاا
پژوه

يين يست ك فرب بازده ثابات نساوت با

مهاا  ،در صورت قابل يم ا يسات كا ويحادهای
ريديولوژی در مهاا

ببان م ل ن ايناد .يماا مساا ل

متداوت مانند يثريع رقابت ،محدوديتها و  ...موجن
م شود با ارستانها در مهاا
044

و

ببان م ل نن ايند.

آنبااا در ناارريفاازير  ،Excelبااا يسااتداده يز ناارر يفاازير
 ،Deapديدهها آنالاز و ينوي كاريي (فن  ،تخصاصا
و يقتصادی) محاسو شد.
در رو

تحيال فريگار ديدهها يز تكناک برنام ريازی

خط يستداده گرديد و كاريي ب وساي يكسری ببان
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سازی ب صورع مجزي باريی هار ويحاد ريديولاوژی

ثابت ،صعودی و نزول نسوت ب مهاا

تولاد ماورد

محاسو شد .ياک شارط محادود كنناده نااز در ييان

بحث قرير م گاارد .در صاورع يفازيي

يكساان در

رو

وجود ديرد كا سا بريبار ج اع ورودیهاا و

ت ام مويمل تولاد ،بازده ثابت منجر ب ه اان ماازين
در تولاااد ،بااازده صاعودی منجربا يفاازيي

خروج های مطالع بايست كوچكتر يا مساوی تعديد

يفاازيي

ويحدهای ريديولوژی شود ك يين شرط نااز رمايات

بزرگتری در مهادير تولااد و باازده نزولا منجار با

شده يست.

يفزيي

مطالع حاعر مربوط ب كااريي يقتصاادی ويحادهای

كاريي تخصاص منعكس كننده تويناي و قابيات يک

ريديولوژی يسات .كااريي يقتصاادی حاصال عارک

بنگاه بريی يستداده يز نبادهها در نسوت ببان با توجا

كاريي فن و تخصاص يست .با طاور كيا كااريي

ب قا ت و تكنولوژی تولاد يست .ب باور ،Harrison

فنا نراااندهنااده مااازين تويناااي يااک ويحااد بااريی

هرگاه با توج ب قا ت نبادهها ،تخصاص نباادهها ب

حديكررسااازی محصااو بااا توجا با مويماال تولاااد

نحوی مناسان صاورع گاارد ،ساود بنگااه حاديكرر

مرخص ،يا حديقل سازی مويمل تولاد باا توجا با

خويهد شد و يين نو كاريي تأمان م شود .در ويقاع

محصو معان م باشد ( .)2كااريي فنا خاود يز دو

يين كاريي نراان ما دهاد كا باا توجا با قا ات

وكاريي ماديريت تراكال شاده

مرخص نبادهها آيا بريی هر سطح يز تولاد ،نبادهها

جزء كاريي مهاا

ك تری در مهدير تولاد م گردد (.)11

يست يعن كاريي فن حاصل عرک كااريي مهااا

ب نسوت مورد يستداده قرير گرفت يند كا هزينا هاای

در كاريي مديريت م باشد (.)15

تولاد ري حديقل ن ايند (.)11

كاريي مهااا

ماازين توينااي ويحاد مربوطا باريی

در فرآيند محاسو يستبالک دستگاههاای ريديولاوژی

جيوگاری يز هدر رفتن منابع يزطريق م ال كاردن در

در يين تحهاق ،مطين مب يين يست ك ب دلال يينك

سااودآورترين يااا نزديااک ب ا سااودآورترين مهاااا

دسااتگاههااای مختيداا در ويحاادهای ريديولااوژی

م باشد .بازده نسوت ب مهاا

م تويناد متغاار ياا

ثابت باشد .يگر بازده نسوت ب مهاا

متغاار باشاد

در يين صورع يين يمكان وجود ديرد ك مهاا

با ارستانهای م وم تحت پوشا

دينراگاه مياور

پزشااك شاااريز يسااتداده شااده يساات و برخاا يز

تولاد

دستگاهها بارتر يز  15سا و برخ ك تر يز  15ساا

بر كاريي يثر بگذيرد .لذي در تكنولوژی تولاد با باازده

يز م ر مداد آنبا م گذرد ،با يستناد با متاون مي ا

متغار نسوت ب مهاا  ،بعض يز مدر كاريي ها ناشا

حوزه حسابديری و مرااوره يز يسااتاد حساابديری و

يز مهاا
مهاا

واار ببانا تولااد يسات .بناابريين ،كااريي
يک ويحد تولادی يز نساوت كااريي مرااهده

شده آن ويحد ب كاريي در مهااا

مستها يستداده گرديد .در رو

خط مستها  ،درصاد

ببانا با دسات

ثابت يز مهادير يولا سرماي (ديرييا ) در طاو م ار

ببان يست.

مداد سرماي مستبيک م شود ،يما نكت مب يين يست

م آيد .هدف يين كاريي  ،تولاد در مهاا
بازده نسوت ب مهااا

يقتصاد ،جبت محاسو يستبالک دساتگاههاا يز رو

نراان ما دهاد كا يفزييرا

بر يسا

متون مي

( )12 ،13و مراوره يسااتاد ،در

يكسان درت ام مويمل تولاد ،ب چ ماازين تولااد ري

مورد دستگاههاي ك م ر مدادشاان ت اار شاده باود

خويهد ديد .در يدبااع يقتصاد ،س مدبور بازده

فهط ب هزين نگبديری آنبا يكتدا شد و ييان هزينا يز

يفزيي
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قريرديد سالاان يی ك با ارستان در يرتواط با نگبديری

علی کشتکاران و همکاران

با ارستان ش اره  3،13،16،15و  24م باشد .در ويقع

دستگاه با شركتهای بارون ديرند يستخريج گرديد.

ه

الزر ب کكر يست يين هزين مع والً مويغ قابل توجب

مديريت

در قريديدها بوده ،ك بر ن ره كاريي

يقتصادی ناز

يز نظر كاريي

كااري بودهيند .يين  5ويحد ريديولوژی

با ارستانهای فوق ،ديريی بازده ثابت نسوت ب

يثرگذير خويهد بود.

مهاا

دستگاههاي ك زير 15سا در ويحدهای ريديولوژی

در مهاا

كار م كنند ،هزين نگبديری و هزين يستبالک آنها

كاريي مهاا

محاسو شده يست .در يين پژوه

مهاا

و ه

يز نظر كاريي

بوده و يين داللت بر يين ديرد ك در يين سا
ببان

فعالات ديشت يند .ك ترين مازين

مربوط ب با ارستان ش اره  1با مهدير

مب ترين ديدهها

 5/256وك ترين كاريي مديريت مربوط ب با ارستان

شامل تعديد پرسنل ويحد ريديولوژی با ارستان مورد

ش اره  27با مهدير  5/556م باشد .در بان  27ويحد

نظر ،هزين دستگاه با يحتساک يستبالک در ويحد

ريديولوژی تنبا پنب ويحد ريديولوژی در مهاا

مربوط  ،حاهوق پرسنل در ويحد ريديولوژی و

م ل كردند .بها ويحدها بازده نسوت ب مهاا

ستاندههای يين تحهاق تعديد كيار ريديولوژی و
تعديد با ار پذير

شده ويحدهای ريديولوژی

با ارستانهای مربوط بوده يست.
يز دينرگاه ميور

شاريز يخذ گرديده يست و با پارنباد

وار ببان

فعالات م كردند و بريی حصو كاريي مهاا
(رفات تولاد خود ري يفزيي

در يين مطالع معرف نام پژوه
پزشك

يفزيير ديشت ك نران م دهد در مهاا

بايد

دهند.

يز  27ويحد مورد بررس
مديريت

ببان

برخورديرند در حال

 12ويحد يز كاريي
ك فهط  5ويحد

مديريت و پرسنل ريديولوژی با ارستانهای م وم

ريديولوژی ب كاريي

مهاا

دست يافتند ك نران

دينرگاه ميور پزشك شاريز ،يسام دقاق ويحدهای

م دهد يز نظر كاريي مهاا

ناكاريترند .در نبايت

ريديولوژی و با ارستانها در مهال (در بخ

يافت

ها) آورده نرده يست.

يينك  ،باتوج ب نتايب حاصل شده ماانگان كاريي
مهاا
مديريت

ويحدهای ريديولوژی  5/601و ماانگان كاريي
(فن

خالص)  5/335در سا  1301بوده

يست.

نتایج

نتايب نران ديد ك كاريي مهاا

و كاريي مديريت

ويحد های ريديولوژی تداوعهای زيادی با ه ديرد؛
ب طوری ك يين ويحدها كارييا
 1 -5/251و كاريي

مديريت

مهاا

باان

بان  1 - 5/556ري

در مرحي بعد ،با لحاظ كردن قا ت نبادهها ،كاريي
يفتصادی و تخصاص ب دست آمد ك نتايب حاصل
يز يين مرحي پژوه

بريی هر ويحد ريديولوژی ب

صورع جديگان نران ديده شده يست.

كسن ن ودند .ويحدهای ريديولوژی ك در ط دوره
مطالع

043

كاري م ل ن ودهيند ويحدهای ريديولوژی
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جدول  :3نمره و رتبه کارایی اقتصادی و نمره کارایی فنی و
تخصیصی واحدهای رادیولوژی در سال 1331
بیمارستان

رتبه
کارایی

علی کشتکاران و همکاران

دهند و ب ه ان مهدير ستانده دست يابناد.

ري كاه

ماااانگان كاااريي فناا  5/335و ماااانگان كاااريي

نمره کارایی

تخصاص  5/352م باشد .مااانگان كااريي فنا با

اقتصادی

فنی

تخصیصی

اقتصادی

9

93

9

3/323

3/323

2

93

9

3/333

3/333

0

9

9

9

9

4

0

9

3/110

3/110

1

1

3/199

3/100

3/313

3

4

3/123

3/103

3/332

جدول  :4درصد مقدار مازاد ( )+یا کمبود ( )-اقتصادی نهادهها

3

3

3/133

3/130

3/390

در جهت حداقل سازی هزینِه واحدهای رادیولوژی

ينديزه  5/523بارتر يز ماانگان كاريي تخصاص بوده
يست .در جدو چبار ،درصد مهدير مازيد ياا ك واود
يقتصادی نباادههاا در جبات حاديقل ساازی هزينا
ويحدهای ريديولوژی نران ديده شده يست.

3

22

3/331

3/301

.3/199

کدددددددد

نهاده اول

نهاده دوم

1

91

3/332

3/133

3/313

بیمارستان

(کارشناس)

(تکنیسین)

93

2

9

3/133

3/133

99

90

3/133

3/330

3/331

92

99

3/333

3/121

3/343

90

9

9

9

9

نهاده سوم
(دستگاه تصویر
برداری پزشکی)

9

933

-00

3

2

933

33

-13

0

3

3

3

94

92

9

3/302

3/302

4

933

3

3

1

933

3

29

91

9

9

9

9

3

21

00

3

93

94

9

3/334

3/334

3

933

93

21

93

1

3/193

3/339

3/319

3

933

99

933

93

3

9

3/303

3/303

1

933

00

13

91

3

9

3/392

.3/392

93

933

00

3

23

23

3/343

3/331

3/123

99

933

3

3

29

93

3/394

3/130

3/344

92

933

99

00

22

29

3/313

3/311

3/124

90

3

3

3

20

91

3/392

3/141

3/133

94

933

00

3

91

3

3

3

24

9

9

9

9

93

-933

13

3

21

23

3/330

3/332

3/190

93

933

3

3

23

93

3/112

3/339

3/331

93

933

13

3

23

20

3/113

3/333

3/414

91

933

00

3

میانگین

-

3/333

3/312

3/341

23

3

21

933

29

933

3

933

طوااق نتااايب جاادو  3ماااانگان كاااريي يقتصااادی

22

933

21

00

20

933

21

933

ويحدهای ريديولوژی بريبر با  5/740م باشد ك نران

24

3

3

3

م دهد يگر يين ويحادها يز كااريي كامال برخاوردير

21

933

21

34

23

933

93

3

بودند ،م توينستند حدود  35درصد هزين هاای خاود

23

933

23

933
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در يين پژوه

يک فرعا در يرتواط با ماانگان ن ره

علی کشتکاران و همکاران

برنام ريزی خط و تحياال پوشرا ديدههاا

با رو

كاريي يقتصادی ويحدهای ريديولوژی شبر شااريز باا

بوده است ،يما در مطالع مصايح با رو

ساير شبرستانها وجود ديشت و مورد بررسا قارير

بوده يست و ن ره كاريي فن در مطالع مصايح باا

وارخطا

گرفت و مرخص گرديد كا مااانگان ن اره كااريي

تداوع بساار يندک  5/55ن ره با

يقتصادی ويحدهای ريديولوژی شابر شااريز باا سااير

م باشد.

شبرستانهاا تدااوع معنا ديری باا يكاديگر نديرناد

حات در مطالع خود ك در سا  1373در با ارساتان

(.(p=5/05

های تأمان يجت ام صورع گرفات در بعاد كااريي
مهاا

منوين كرد ك با ارساتانهاا در ساطت كراور

ييرين با مركل مدر يستداده يز درونديد (تخت ثابات)

بحث

يافت های يين مطالع نران ديد ك ماانگان ن ره كاريي
مهاا

يز مطالع حاعار

ويحدهای ريديولاوژی در ساا 5/601 ،1301

ما ا باشاااد ،Ferrier .كااااريي مهااااا

ري در 365

روبرو هستند .بار يساا

گازير

وزيرع ببديشات،

نتاج مطالع يی ك در سا  1331بر روی  %01يز كل
تختهای با ارستان تحت پوشا

ييان وزيرتخانا

با ارسااتان يمريكااا )14( 5/303 ،و  Byrnesدر 123

صاااورع گرفتااا نراااان ديد  %14يز تخاااتهاااای

با ارستان ه ان كرور يين نو كااريي ري  5/045بار

با ارستان  ،وار فعا بودند ك يين مسئي طوعاً ناشا

آورد كردهيند ( .)15محدوده يين نو كاارآي توساط

يز سوء مديريت و ب تداوت در ببارهگااری يز مناابع

 Valdmanisدر  41با ارستان در يمريكاا 5/705 -1

مال و مدر كاريي مهااس با ارستانها م باشد (.)4

( )16و توسااط  Bankerدر  55با ارسااتان ه ااان

 Shermenو ه كارين يستداده يز تعديد تخت يعااف

كرور  5/51-1گزير

شده يسات ( .)17در مطالعا

حاعاار ماااانگان كاااريي مهاااا

در محاادوده يياان

مطالعاااع قاارير ديرد و مراااب مطااالع Valdmanis

در با ارسااتان ري يز ج ي ا مويماال مااثثر باار كاااه
كاريي مهاا

در با ارستانها م دينناد (.)13ييان در

حال يسات كا در مطالعا حاعار مااانگان كااريي

م باشد.

مهاا

مصيح در مطالع خود تحت منوين «بررس كااريي

هر چند ك در مهايس با ديگار يناوي كااريي  ،نتاايب

با رو

مطالعاا حاعاار نرااان ديد كاا حاادود  13درصااد

با ارستانهای دولت -م وم يستان فاار

مراب مطالعاع فوق تخ ان زده شاده يسات.

تحيااال پوشر ا ديدههااا» ك ا در  6ماه ا يو و دور

ويحدهای ريديولوژی ن ره كامل ري كسن كردهيند.

سالبای  34و 35در  21با ارستان م وم ينجاار ديد،

الزر ب کكر يسات كا يمكاان محاساو كااريي فنا

در 4

خالص (مديريت ) تنبا در صورع تخ ان كاريي فن

ب يين نتاج رساد ك مااانگان كااريي مهااا

دوره مطالع  5/67و روندی نزول ديشت و مااانگان

در شرييط بازده ثابت نسوت با مهااا  ،يمكاانپاذير

كاريي فن در دوره  5/03بود .يين مطالع با يساتداده

م باشد .مالوه بر يين در يكرر مطالعاع ينجار شده در

وار خط ينجار شده

ماورد توجا قارير

يز نرر يفزير  GAMSو با رو

يست ( .)3تداوع مطالع مصايح و ييان مطالعا در
يين يست ك رو

043

محاسو كاريي در مطالع حاعار

سطت دناا ،كاريي فنا و مهااا

گرفت يند و درصاد ك تاری يز مطالعااع با سانج
كاريي مديريت ك در مطالع حاعر ب آن توج شده
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يست پرديخت يند .لاذي يافتا هاای حاصال يز سانج

جستجو در منابع موجود ب تدسار كاريي تخصاصا

كاريي فن خاالص (ماديريت ) نراان ديد كا ن اره

پرديخت نرده يست.

كاريي فنا خاالص باان  1 - 5/2متغاار ما باشاد.

كاااريي يقتصااادی ويحاادهای ريديولااوژی يز حاصاال

ماانگان ن ره كاريي فن با فرب بازده ثابت نسوت

عاارک كاااريي فنا در كاااريي تخصاصا حاصاال

ب مهاا  5/655 ،ك تر يز كااريي مهااا

و كااريي

م گردد .كاريي يقتصادی در صورت تحهق ما ياباد

فن با فرب بازده متغار نسوت ب مهاا

م باشاد.

ك مالوه بر مدر يتالف منابع ،ببترين يستداده يز آنها

كاريي فن خالص م تويند نرانگر ماديريت صاحات

صورع گارد ،ك يين يمر مستيزر ينتخااک تركاوا يز

و تركان صحات مويمال تولااد باشاد كا موجوااع

نبادههاست ك ك ترين هزين ري در برديشت باشاد .در

يفزيي

يين كااريي ري فاريه آورده يسات .در ساا

يين پژوه

مهادير ينوي كاريي ويحدهای ريديولوژی

 ،1305حدود  %10يز با ارساتانهاا كااريي كامال ري

با ارستانهای ويبست ب دينرگاه ميور پزشك شااريز

دريين زمان كسن كردهيند .در مطالع كاا دلااری كا

ك يك يز مبا تارين ويحادهای با ارساتان يسات،

در سا  1333بر روی  15با ارستان دينراگاه مياور

محاسو شده يست .مااانگان ن اره كااريي يقتصاادی

پزشك ييرين ينجار شد ،ماانگان كااريي ماديريت ري

ويحدهای ريديولوژی  5/740م باشد كا ييان مهادير

در ط  3سا مطالع  5/063 ،و محدوده يين كااريي

ك تر يز ن ره كاريي فن و كاريي تخصاصا يسات.

ري بان  1-5/733گزير

كرده يست (.)2

ك تاارين ن ااره كاااريي يقتصااادی ويحااد ريديولااوژی

كاريي تخصاص يز تهسا كاريي يقتصادی بر كاريي

مربوط ب ويحد ريديولاوژی با ارساتان شا اره  27و

فن با فرب بازده متغار نسوت ب مهااا  ،حاصال

مهدير آن  5/405م باشد .يين مدر كااريي يقتصاادی

م شود .در ويقع بعد يز يينك قا ت نبادهها در ماد

بارااتر مربااوط باا كاااريي فناا يساات تااا كاااريي

تعاان شد ،بحث كاريي تخصاص مطرح ما گاردد.

تخصاص  .بارترين ن ره كاريي يقتصادی يعن ن اره

مدر كاريي تخصاص ب توزيع نامناسن مناابع باان

 1ب ويحدهای ريديولوژی با ارستانهاای شا اره ،3

مديخالع و شااوههاای متدااوع درماان و يساتداده

 15 ،13و  24كاا  15درصااد ويحاادها ري ترااكال

ناصحات يز تكنولوژیهای گوناگون يشاره ديرد .حدود

م دهند يختصاص يافت .يين با ارستانها ه يز نظار

 15درصااد ويحاادهای ريديولااوژی ديريی كاااريي

كاريي فن و ه يز نظر كاريي تخصاص كامالً كااري

تخصاص كامل بودند .ن ره كاريي تخصاص در بان

بودند.

 27ويحااد ريديولااوژی ديريی ديمن ا منطها ()5/6-1

يولان نهط قوع يين مطالع يين يست ك يين مطالعا

ماا باشااد .در يياان مطالعاا ماااانگان ن ااره كاااريي

تنبا مطالع يی يست كا با كااريي يقتصاادی ويحاد

تخصاص ( )5/352بعد يز ماانگان ن ره كااريي فنا

ريديولوژی با يستداده يز رو

تحيال پوشر ديدههاا

( )5/33قرير ديشت يست.

پرديخت يست .يكرر مطالعاع در حوزه سالمت در يين

الزر ب کكر يست ك يك يز نهاط قوع ييان مطالعا

زمان ا ب ا كاااريي فن ا بااا يسااتداده يز رو

تحيااال

تحيال مارزی پرديختا يناد و

نسوت ساير مطالعات ك در ييرين ينجاار شاده يسات

پوشر ديدهها يا رو

يياان يساات كا در هااا يااک يز مطالعاااع ،بريسااا

مطالع ا يی ك ا در حااوزه سااالمت (ن ا تنبااا ويح اد
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ريديولوژی) ،ب كاريي يقتصادی پرديخت باشد ،يافات

وجود ديرد .الزر ب کكر يسات كا نارر يفازير Deap

نرد .دومان نهط قوع يين مطالع مربوط با جامعا

قادر ب وزنده متغارها ناسات يماا در صاورت كا

پژوه

يين مطالع يست ك يز ت ار با ارساتانهاای

م وم تحت پوش

دينرگاه مياور پزشاك شااريز

وزن متغارها مرخص باشد ما تاوين باريی سانج
كاريي يز نارر يفازير  EMSيساتداده كارد .در ماورد

يستداده شده يست كا شاامل  27ويحاد ريديولاوژی

خروج ها ناز يين مطين صادق يست .ب منوين مراا

با ارستانهای مذكور م باشد.

وقت تعديد ترخاص شادگان ساال يز با ارساتان با

نهط قوع بعدی مربوط ب محاسو دقاق هزين هاا باا

منوين يک خروجا در نظار گرفتا ما شاود ،ه ا
ياک با ارساتان

يحتساک يستبالک يست .با توج ب محادوديتهاای

با ارين كا يز ويحادهای مختيا

مربوط ب يطالماع هزين يی ،پژوهرگر زماان زياادی

ترخاص يافت يند وزن يكسان م گارند.

(حدود  7ماه) ري صارف محاساو هزينا يساتبالک،
نگبديری و ...ن ود تا ينجار مطالع كااريي يقتصاادی

نتیجهگیری

ويحدهای ريديولوژی ب طور دقاق صورع گاارد .در

با توج ب ناكاريي  75درصد ويحدهای ريديولاوژی،

نبايت يين ك در شرو يين مطالع با مرورع يساتاد

الزر يست مسثلان در تخصاص ببان منابع ،ب قا ت

يقتصاد سالمت و ماديريت ببديشات و درماان ،ياک

دستگاههای ريديولوژی و هزين های نبادهها ناز توج

مطالعاااا ساست اتاااااک در زمااااان ورودیهاااا و

ويژه ديشت باشند .در ويقاع زماان ما تاوين كااريي

خروج های مطالع ينجار گرفت و سپس ب تخ اان

يقتصادی بخ های ريديولاوژی ري يرتهااء ديد كا با

نتايب پرديخت شد .چون ينتخاک ديدهها و ستاندههاای
پژوه

حاعر ،يک فاز بساار مب تيه م گردد.

قا ت تجبازيع پزشك بخ
تكناسانها نگاه يقتصادی و مي

ريديولوژی و دسات زد
ديشت.

يين مطالع ديريی نهاط ععد نااز ما باشاد كا با
برخ يز آنها يشاره م شود .در ه
ييرين صورع گرفت بريی سنج

مطالعات

ك در

كاريي ورودیها و

خروج ها وزن يكسان در نظر گرفت شده يست .با
منااوين مرااا وقت ا در يااک مطالع ا كاااريي تعااديد
كارشنا  ،تعاديد تكناساان ،تعاديد پزشاک و تعاديد
تخت فعا ب منوين ورودیها مطرح م گردناد ،وزن
يكسان بريی يک پزشک يا ياک كارشانا

در نظار

گرفت م شود ك يين ب خودی خود يک نهط عع
محسوک م گردد .در يين مطالع ناز يين نهط عع

تشکر و قدردانی

يين مهال يز پايان نام نويسنده سور در دينرگاه ميور
پزشااك شاااريز يسااتخريج گرديااده يساات و توسااط
معاونت پژوهر دينرگاه ميور پزشك شاريز (طارح
ش اره  )6365مورد ح ايت مال قرير گرفت يست .يز
ت ام كاركنان با ارستانهای م وم تحات پوشا
دينرگاه ميور پزشك شاريز ،ب ويژه ويحد ريديولوژی
يين با ارستانها تركر و قدردين م گردد.
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Evaluating the Economic Efficiency of Radiology Units in General Hospitals
of Shiraz University of Medical Sciences in 2012,
using Data Envelopment Analysis
Ali Keshtkaran1, Mohsen Barouni2, Mohammad Yandarani3, Ramin Ravangard4

Abstract
Background: One of the appropriate tools in performance measurement of Radiology units is
measuring the technical, allocative and economic efficiency. This factor has been analyzed in
the current study for Shiraz hospitals.
Methods: In this study, output data which includes radiographs (either outpatient or inpatient)
and number of admitted patients in radiology departments of related hospitals; and input data
which includes information regarding expert personnel, technicians and number of medical
radiology equipment and finally, the variable of price that is related to radiology staff salaries
and medical equipment prices; was collected. The research population and sample in this
study were the general hospitals of Shiraz University of Medical Sciences and all radiology
units of these hospitals, respectively. After data collection, the data was analyzed using Deap
software and the different types of efficiency were calculated.
Results: The findings show that the average scores of the economic efficiency were around
0.749.This value is lower than the scores of technical efficiency and allocative efficiency.
About 15 percent of the radiology units have been efficient in terms of economic efficiency.
Also, 21 Radiology units have had increasing returns to scale and 6 units had constant returns
to scale.
Conclusion: Considering that 75% of radiologoy departments have been economically
inefficicent, it is necessary for authorities to consider allocating optimum resources according
to the price of radiology equipment and input costs.
Keywords: Radiology Unit, Economic Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA)
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