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مارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

شاخصهای عملکردی بي

بررسي
قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمت
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 . 1استادیار ،گروه بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

چکيده
يباشدد .ایدن مطالعده بدا
شاخصهای عملکردی یکي از روشهای سنجش موفقيت در دستيابي به اهداف نظام سالمت م 

سابقه و هدف:
مارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شدهيد بهشدتي قبدل و بعدد از اجدرای طدرح تحدول

شاخصهای عملکردی بي

هدف تعيين تغييرات
سالمت انجام شد.
سالهدای 1391
مواد و روشها :این مطالعه متکي بر دادههای موجود ( )Routine data base studyبا استفاده از دادههای عملکردی 
دادههدای مدورد نيداز از طریدق واحددهای آمدار
تا  ، 1394یعني دو سال قبل و بعد از اجدرای طدرح تحدول نظدام سدالمت انجدام شدد .
مارستانهای مورد مطالعه جمع آوری و با استفاده از آزمونهای آماری شاپيرو ویلک ،تي تست زوجي ،ویلکاکسون و من ویتني تحدت

بي
نرم افزار  SPSSنسخه  21تحليل شد.
یافتهها :ميزان اشغال تخت ،ميزان گردش تخت ،ميانگين مراجعين بستری ،سرپایي و اورژانس و تعداد اعمدال جراحدي پدس از اجدرای
طرح تحول افزایش معناداری داشت ( .)p≥0/05همچنين متوسط مدت اقامت بيماران  0/2روز کاهش یافته بود (  .)p0/05تغييدر در
شاخصهای عملکردی ارتباط معناداری با مکان ،تعداد تخت و تخصصي بودن بيمارستان نداشت.

نتيجهگيری :ميزان استفاده از خدمات بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بعد از اجرای طرح تحدول نظدام سدالمت بده
يتواند باعث ارایه خدمت بده تعدداد بيشدتری از بيمداران و افدزایش دسترسدي بده خددمات
طور معناداری افزایش پيدا کرده است که م 
سالمت و در نتيجه بهبود و توسعه عدالت در سالمت گردد.
مارستانهای دولتي ،طرح تحول نظام سالمت

شاخصهای عمکردی ،بي

واژگان کليدی:
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Zarei E, Anisi S. Hospital performance indicators: before and after of implementing health sector evolution plan in
Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Pejouhandeh 2016;21(5):263-271.
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در سالهای اخير ،نظامهای سدالمت بدا اسدتفاده از راهبدرد
مراقبتهدای بهداشدتي اوليده توانسدتهاندد بده پيشدرفتهدای

شاخصهدای

چشمگيری در سطح کلي سالمت مردم و ارتقای

مربوط به آن برسند اما همچنان یکي از مهمترین دغدغههدای
سياسددتگذاران ،برقددراری عدددالت در سددالمت و دسترسددي بدده
خدمات سالمتي است ( .)1در ایران نيز بخش سالمت تداکنون
اصالحاتي را تجربه کرده است که هر یک از این اصدالحات بدا
هدف کلي پاسخگویي به نيازهای جامعه و ارتقا و بهبدود نظدام
سددالمت ،تدداتيراتي را بدده همددراه داشددته اسددت .اجددرای ایددن

اصالحات ،با فراز و نشيب هدایي روبدرو بدوده ولدي در مجمدو
دستاوردهای ارزشمندی را برای سالمت کشور به همراه داشته
است (.)2
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به عندوان متدولي
سالمت کشور با عنایت به وظایف و ماموریت های کلي و اسناد
باالدستي بویژه سند چشم انداز  20ساله ،اجرای برنامه تحدول
سالمت را از اردیبهشت  1393آغاز کرده اسدت .طدرح تحدول
سالمت با سه هدف حفاظت مدالي از مدردم ،ایجداد عددالت در
دسترسي به خدمات سالمت و نيز ارتقای کيفيت خدمات اجرا
يتواند گامي اساسي در برطرف ساختن مشکالت
ميشود که م 

درماني جامعه باشد ( .)4،3،1این طرح شامل  ۸بسدته کداهش
ميزان پرداختي بيماران بستری ،حمایت از ماندگاری پزشدکان
در مناطق محروم ،حضدور پزشدکان متخصدص مقديم ،ارتقدای
کيفيت هتلينگ ،ارتقای کيفيت خدمات ویزیت ،برنامده تدروی

بيمارستانها

شاخصهای عملکردی

بررسي
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زایمان طبيعي ،برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العدال و
يباشد (.)5،3
خاص و راه اندازی اورژانس هوایي م 
ارزیابي جزء الینفک هدر فعاليدت و کدار اجرایدي بده شدمار
يآید چرا که با استفاده از اطالعات قابل اندازهگيدری ،بهبدود
م
مديشدود (.)6
تهای اجرایي که هدف اصلي است دنبدال 
فعالي 
يدهد از جملده دسدتاوردهای
يهای رسمي نشان م 
نتای ارزیاب 
نههدای بسدتری ،کداهش
طرح تحول ،کاهش سهم مردم از هزی 
قيمت انوا لوازم و تجهيزات پزشدکي ،افدزایش دسترسدي بده
اقددالم داروی دي ،کدداهش نددرا سددزارین ،نوسددازی تخددتهددای
بيمارسددتاني و تعرفددهگددذاری خدددمات نددوین بددوده اسددت (.)7
مؤسسه ملي تحقيقات سالمت ایدران کداهش ميدزان مواجهده

مواد و روشها
دادههددا ی موجددود
پددژوهش حاضددر مطالعدده ای متک دي بددر 
دادههددای
( )Routine data base studyو بددا اسددتفاده از 
سالهای  1391تا  ،1394یعني دو سال قبل ( )92-91و بعدد

( )94-93از اجرای طرح تحدول نظدام سدالمت انجدام گرفتده
بيمارستانهای دانشگاه علوم

است .جامعه آماری پژوهش کليه
پزشکي شهيد بهشتي شامل  15بيمارسدتان بدود .بيمارسدتان
شهيد اشرفي اصفهاني به دليل تعطيل شدن بخشهای بستری
در سال  93از مطالعه خار گردید.
مارستانهدای تحدت پوشدش

با مراجعه به واحدهای آمار بي
شاخصهای عملکرد تخت شامل درصد اشغال تخدت،

دانشگاه،
ميزان چرخش تخت و متوسط اقامت ،تعدداد اعمدال جراحدي،
کهدا
تعداد مدراجعين بده اورژاندس ،درمانگداه هدا و پاراکلينيد 
جمعآوری گردید .در ایدن پدژوهش بده منظدور تایيدد صدحت

دادهها ،این آمارها با دادههای واحد مدیریت اطالعدات سدالمت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشدکي شدهيد بهشدتي مقایسده
گردید.
ضریب اشغال تخت ،تختهای اشغالي است که بده صدورت
نسبتي از تخت روز اشغال شده به تخت روز فعال در یک دوره
مديشدود .چنانچده ایدن نسدبت در 100
زماني معين محاسبه 
يآید .ميدزان گدردش
ضرب شود ،ضریب اشغال تخت بدست م 
تخت دفعاتي است که بيمداران از یدک تخدت بيمارسدتاني ،در
مديکنندد .ایدن ميدزان ،تعدداد
یک دوره زماني معين استفاده 
اشغال و خالي شدن تخت در یک دوره زمداني معدين را نشدان
يدهد و حاکي از ميانگين تعدداد بيمداراني اسدت کده تخدت
م
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نههای کمر شکن سدالمت
خانوارهای شهری و روستایي با هزی 
را از مهمترین آتار طرح تحول برشمرده است (.)۸
برای ارزیابي توفيق بخش سدالمت در دسدتيابي بده اهدداف
طرح تحول روشهدای مختلفدي وجدود دارد کده یکدي از آنهدا
مارسدتانهدای

شداخصهدای عملکدردی بي

بررسي تغييرات در
يتواندد
شاخصهای عملکدرد مد 

يباشد .بررسي
مجری برنامه م 
نشانگری از ميزان افزایش یدا کداهش در دسترسدي مدردم بده
شاخصهای

خدمات بيمارستاني باشد .مطالعات نشان مي دهد
متفاوتي برای سنجش عملکرد بيمارسدتانهدا وجدود دارد کده
مهمترین و کاربردیتدرین آنهدا درصدد اشدغال تخدت ،ميدزان

چرخش تخت و متوسط اقامدت در بيمارسدتان اسدت (.)10،9
شاخصها یا نشانگرها متغيرهایي هستند که به طدور مسدتقيم

یا غيرمستقيم به اندازهگيری تغييرات کمک مي کنند .به ایدن
صورت که یک حالت معين را مشخص مديکنندد و از ایدن رو
مي توانند برای اندازه گيری تغييدرات بده کدار روندد .شداخص
متغيری است که وضعيت و چگونگي را ارزیابي کدرده و انددازه
گيری تغييرات را در طول زمان امکدان پدذیر مديسدازد (.)11
مهمترین عامل نشاندهنده عملکدرد و
شاخصهای بيمارستاني 

استفاده از خددمات بيمارسدتاني هسدتند و کمدک شدایاني بده
استگذاری مي نمایند و عامدل مهمدي در جهدت نظدارت و
سي 
شداخصهدای

يباشدند ( .)12همچندين
کنترل سيستم هدا مد 
بيمارستاني در صورت جمعآوری و تحليل صحيح ،نقشي مهدم
در تصميمگيری و بهبود کيفيت داشته و مبنای مناسب بدرای
قضاوت در مورد عملکرد بيمارستان و شناخت وضعيت موجدود
به دست ميدهد (.)12-14
برخي مطالعات ،نشان دهنده افزایش درصدد اشدغال تخدت،
گردش تخت و رضدایت منددی بيمداران و کداهش پرداخدت از
جيب بعد از طرح تحول بودهاند ( ،)16،15در حالي کده برخدي
مطالعات بده افدزایش زمدان انتظدار و کداهش رضدایت منددی

بيماران اشاره کردهاندد ( .)1۸،17مطالعده خيدری و همکداران
نشاندهنده موفقيت طرح تحول از دیددگاه کارشناسدان بدوده

است ( .)19در مطالعات انجدام شدده ،مسدایلي مانندد افدزایش
مراجعه کنندگان و کاهش کيفيت خددمات ،همراهدي نکدردن
بيمههای کشور و تاخير در پرداخدت بده بيمارسدتانهدا ،عددم

استمرار نظارت بر اجرای طرح ،ناپایداری مالي طدرح ،نداشدتن
نقشه راه در نظر نگرفتن نظدام ارجدا  ،شدکاف درآمددی بدين
پزشکان و سایر کادر درمان و افزایش توقعات از نظدام سدالمت
به عنوان چالشهای طرح تحول مطرح شده است (.)21،20
شداخصهدای

این مطالعه با هدف تعيدين ميدزان تغييدر در
بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشدتي

عملکردی
شامل درصد اشدغال تخدت ،ميدزان چدرخش تخدت ،متوسدط
اقامت ،ميزان اعمال جراحي و ميزان مراجعه به بخش سدرپایي
و اورژانس قبل و بعد از اجرای طرح تحول انجام شده است.
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مديکنندد.
معيني در طول یک فاصدله زمداني معدين اسدتفاده 
متوسط اقامت بيمار عبارت از جمع کل تخدت روز اشدغالي در
یک زمان معين به تعدداد بيمداران تدرخيص شدده و فدوتي در
همان دوره است .طول مدت بستری مدنعکس کنندده تصدميم
پزشکي در زمينه ماندن بيمار در بيمارستان است (.)23،22
شداخصهدای توصديفي چدون

دادهها بدا اسدتفاده از
تحليل 
دادههدا بدا اسدتفاده از
ميانگين و انحراف معيار و نرمدال بدودن 
آزمون شاپيرو ویلک سنجيده شد .همچنين با توجه بده وجدود
دادههای قبدل و
دادهها برای مقایسه 
یا عدم وجود توزیع نرمال 
بعد اجرای طرح تحول سالمت از تدي تسدت زوجدي و آزمدون
شداخصهدای

ناپارامتری ویلکاکسون و برای بررسدي تغييدر در
بيمارسدتانهدا از

يهدای سدازماني
مورد مطالعه بر حسب ویژگ 
آزمون من ویتني در نرم افزار  SPSSنسخه  21اسدتفاده شدد.
مقدار  pکمتر از  0/05بعنوان سطح معناداری در نظدر گرفتده
شد .انجام این تحقيق در کميتده اخدال در پدژوهش دانشدگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي طدي مصدوبه شدماره 66000725
تاریخ  1394/12/17مورد تایيد قرار گرفت.

یافتهها
شاخص ميزان اشغال تخت به جز دو بيمارسدتان ،در سدایر
بيمارستانها افزایش یافته است .کمتدرین افدزایش مربدوط بده

بيمارستان کودکان مفيد ( 3/5درصد) و بيشدترین مربدوط بده

بيمارستان امام خميني فيروزکدوه (19/7درصدد) بدوده اسدت.
کمترین ميزان درصد اشغال تخت در قبل و بعد از طرح تحول
به ترتيب مربوط به بيمارستان امام خميني فيروزکوه ( 31/9و
 51/5درصد) و بيشترین ميدزان مربدوط بده بيمارسدتان امدام
حسين ( ۸3/2و  ۸۸/1درصد) بوده است (جدول  .)1ميدانگين
مارستانهای دانشگاه در دوره پس از اجدرای

اشغال تخت در بي
طرح ،از  66/5درصد به  74/7درصد افدزایش یافتده اسدت کده
آزمون تي تست زوجي نشدان داد ایدن  ۸/2درصدد افدزایش از
يباشد (p<0/001؛ جدول .)2
لحاظ آماری معنادار م 
پس از اجرای طرح تحول سالمت ،شاخص گردش تخت در
مارستانهای دانشگاه به غير از بيمارستان مفتح ورامين

تمام بي
افزایش یافته که باالترین ميزان افزایش مربوط بده بيمارسدتان
طرفه ( 39بيمار) بوده است .کمترین ميزان گردش تخت قبدل
و بعد از اجرای طرح تحول بده ترتيدب مربدوط بده بيمارسدتان
مدرس ( 36بيمار) و مسيح دانشوری ( 40بيمدار) بدوده اسدت.
بيشترین ميزان گردش تخت قبدل و بعدد از اجدرای طدرح بده
ترتيب مربدوط بده بيمارسدتان پدانزده خدرداد ( 109بيمدار) و
بيمارستان زعيم پاکدشت ( 125بيمار) بوده است (جددول .)1
ميانگين ميزان گردش تخت قبل اجرای طرح تحدول بده طدور
معناداری افزایش پيدا کرده است به طدوری کده از  67بده ۸0
بيمار افزایش یافته که براساس آزمون تي تسدت زوجدي ،ایدن
يدار بوده است (p<0/001؛ جدول .)2
افزایش معن 

مارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت.

شاخصهای عملکردی بي

جدول  .1کمينه و بيشنيه

شاخص
درصد اشغال تخت

ميزان چرخش تخت
تعداد بيماران بستری
تعداد مراجعين درمانگاه ها
تعداد مراجعين به اورژانس

تعداد اعمال جراحي

کمينه
قبل از اجرای طرح تحول

بعد از اجرای طرح تحول

قبل از اجرای طرح تحول

بعد از اجرای طرح تحول

31/9
امام خميني
1/9
امام خميني
36
شهيد مدرس
2143
امام خميني
220۸7
اختر
7757
مسيح
۸3۸
امام خميني

51/5
امام خميني
1/۸
پانزده خرداد
40
مسيح
277۸
امام خميني
299۸۸
زعيم
11291
پانزده خرداد

۸3/2
امام حسين( )
۸/2
مسيح
109
پانزده خرداد
2۸۸07
لقمان حکيم
1949۸1
امام حسين( )
113530
شهيد مفتح
12376
امام حسين( )

۸۸/1
امام حسين( )
7/۸
مسيح
125
زعيم
30۸93
لقمان حکيم
234۸۸1
امام حسين( )
11476۸
شهيد مفتح
15924
امام حسين( )

10۸4
امام خميني
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متوسط اقامت

بيشينه

بيمارستانها

شاخصهای عملکردی

بررسي
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مارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت.

شاخصها در بي

شاخصهای عملکرد تخت و سایر

جدول  .2ميانگين
شاخص

ميانگين ( ±انحراف معيار)
قبل از اجرای طرح تحول

ميانگين ( ±انحراف معيار)
بعد از اجرای طرح تحول

ميزان تغيير

سطح معني داری

درصد اشغال تخت
ميزان گردش تخت
متوسط اقامت
تعداد بيماران بستری
تعداد بيماران سرپائي
تعداد بيماران اورژانس
تعداد اعمال جراحي

)66/5 )±13/5
)6۸/6 (±25/4
)4/3(±2/1
)1113 (±7621
)692۸6(±4۸946
) 52403(±302۸9
)5460(±3452

)74/7 (±11/2
)76/9(±2۸/4
)4/1 (±1/9
)13072( ±۸364
)۸6994(±5612۸
60151(±31746
)6673(±4205

 6/4درصد افزایش
 13بيمار به ازای هر تخت افزایش
 0/2روز کاهش
 1۸درصد افزایش
26درصد افزایش
 15درصد افزایش
22درصد افزایش

0/001
0/001
0/012
0/000
0/01
0/001
0/006
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شاخص ميانگين مدت اقامت بيماران پدس از اجدرای طدرح
تحول سالمت از  4/3به  4/1روز کاهش یافته است .قبل و بعد
از اجرای طرح تحول بيمارستان امام خميني فيروزکوه و پانزده
خرداد به ترتيب با متوسط اقامت 1/9و  1/۸روز کمترین ميزان
و بيمارستان مسيح دانشوری با داشتن  ۸/2و  7/۸روز متوسط
اقامت بيشترین ميدزان را دارا بدوده اسدت (جددول  .)1بعدد از
اجرای طرح تحول ،متوسط اقامت در دو بيمارسدتان کودکدان
مفيد و لقمان هيچ گونه تغييری نداشدته اسدت .در حدالي کده
بيشترین کاهش متوسط اقامت مربوط به بيمارستان آیدت الده
طالقاني بوده است ( 0/9روز) ،متوسط اقامدت سده بيمارسدتان
امام خميني فيروزکدوه ( 0/2روز) ،مفدتح ورامدين ( 0/3روز) و
سددوم شددعبان دماونددد ( 0/1روز) بعددد از اجددرای طددرح تحددول
افزایش داشته است .بطور کلي ميانگين متوسط اقامت بيماران
بعد از اجرای طرح تحول  0/2روز کاهش داشته است ،براساس
آزمون تي تست زوجدي ایدن کداهش از نظدر آمداری معندا دار
بود(p<0/012؛ جدول .)2
کمترین تعداد بيماران بستری قبدل و بعدد از اجدرای طدرح
تحول مربوط به بيمارستان امام خميني فيروزکوه و بيشدترین
تعداد مربوط به بيمارستان لقمان بوده است (جدول  .)1بعد از
اجرای طرح تحول بيمارستان بيمارستان مفيد بدا  %1افدزایش
کمتددرین ميدزان تغييدر و بيمارسددتان طرفدده بددا  %51افددزایش
بيشترین ميزان تغيير در تعدداد بيمداران بسدتری را بده خدود
اختصاص داده اند .ميانگين مراجعين بستری نسبت به قبدل از
اجرای طرح تحول  1۸درصد افزایش داشته است که براسداس
يباشدد
آزمون تي تسدت زوجدي از لحداظ آمداری معندا دار مد 
(p>0/001؛ جدول .)2
مارستانهای دانشگاه بعد از اجرای طدرح تحدول در

تمام بي
داشتهاند .آمار ميدزان مدراجعين

تعداد بيماران سرپایي افزایش
يدهد بعد از اجدرای طدرح تحدول بيمارسدتان
سرپایي نشان م 
طالقداندي بدا  5درصدد کمتدریدن افدزایدش و در سدوی دیگدر

بيمارستان اختر با  115درصد بيشدترین افدزایش در بيمداران
سرپایي مواجه بوده است .ميانگين مراجعين سرپایي نسبت بده
قبل از اجرای طرح تحدول  25درصدد افدزایش داشدته اسدت.
آزمددون ویلکاکسددون نشددان داد کدده از لحدداظ آمدداری معنددادار
يباشد (p>0/01؛ جدول .)2
م
از نظر تعداد مراجعان به بخش اورژانس ،بده ترتيدب قبدل و
بعد از اجرای طدرح تحدول نظدام سدالمت بيمارسدتان مسديح
دانشوری و پانزده خرداد کمترین تعداد بيماران اورژاندس را در
مارسدتانهدای دانشدگاه علدوم پزشدکي شدهيد بهشدتي

بين بي
داشتهاند ،در حالي که بيمارسدتان مفدتح ورامدين قبدل و بعدد

طرح تحول ،بيشترین تعداد مراجعه به اورژانس را داشته است.
بعددد از اجددرای طددرح تحددول تعددداد مددراجعين اورژانددس در
بيمارستان مسيح دانشدوری  ۸9درصدد افدزایش داشدته اسدت
(جدول  .)1به طور کلي ،ميدزان مراجعده بده بخدش اورژاندس
مارستانهای دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  15درصدد

بي
افزایش یافته است که براساس آزمون تدي تسدت زوجدي ایدن
يدار بود ( p>0/001؛ جدول .)2
افزایش از نظر آماری معن 
قبل از اجرای طدرح ،بده طدور متوسدط در هدر بيمارسدتان
 5460عمل جراحي انجام شدده بدود کده کمتدرین ميدزان آن
مربوط به بيمارستان امام خميندي فيروزکدوه و بيشدترین نيدز
مربوط به بيمارستان امام حسين بدوده اسدت .پدس از اجدرای
طددرح تحددول سددالمت ميددانگين تعددداد اعمددال جراحددي در
مارستانهای دانشگاه به  6673رسيده است که افدزایش 22

بي
يدهد ،که این افزایش براساس آزمدون تدي
درصدی را نشان م 
تست زوجي از نظر آماری معنادار بود (p>0/006؛ جددول .)2
به جز یک بيمارستان ،در  14بيمارسدتان دیگدر تعدداد اعمدال
جراحي بعد از اجدرای طدرح تحدول افدزایش یافتده اسدت کده
بيشترین افزایش مربوط به بيمارسدتان طرفده بدا  166درصدد
افزایش بوده اسدت .در جددول  3همچندين ،ميدزان تغييدر در
يهدای سدازماني
شاخصهای مدورد مطالعده بدر حسدب ویژگد 
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بيمارستانها با آزمون من -ویتني مدورد مقایسده قدرار گرفدت

يداری بدين
افتههای مطالعه ،تفاوت معن 
(جدول  .)3بر اساس ی 
مارستانهای واقع در شهر تهران و خار از شهر تهران وجود

بي
شدداخصهددا بددر حسددب اندددازه

نداشددت .مقایسدده تغييددرات
بيمارستانها نشان داد تفداوت معنداداری از نظدر آمداری بدين

مارستانهای با  100تخت و بيشتر وجود ندارد .تاتير اجرای

بي

شدداخصهددای عملکددردی در دو گددروه

طددرح تحددول بددر
مارستانهای تدک تخصصدي و عمدومي مدورد مقایسده قدرار

بي
شاخصها در دو گدروه

گرفت که تفاوت معناداری بين تغييرات
وجود نداشت.

يهای سازماني.
مارستانها برحسب برخي ویژگ 

جدول  .3مقایسه تغييرات در شاخصهای عملکردی بي
شاخص
درصد اشغال تخت
ميزان گردش تخت
متوسط اقامت
تعداد بيماران بستری
تعداد بيماران سرپائي
تعداد بيماران اورژانس
تعداد اعمال جراحي

بيمارستان های تهران و
شهرستان های استان تهران
p
0/571
0/571
0/13۸
1
0/4۸9
1
0/2۸0

بحث

طرح تحول سالمت در نتيجه افزایش متوسط اقامدت بيمداران
نبوده ،بلکه با افزایش تعداد بيماران و باال بردن ميدزان گدردش
تخت حاصل شدده اسدت کده باعدث ارایده خددمت بده تعدداد
بيشتری از بيماران و افزایش دسترسي به خدمات سالمت شده
تختهای بيمارستاني و ليست

است .این امر با توجه به کمبود
تختهدای بسدتری امدری مطلدوب اسدت و نشدان
انتظار برای 
بيمارستانها و اسدتفاده بهينده از مندابع

دهنده افزایش کارایي
بعد از اجرای طرح تحول است.
تعداد بيماران بستری و اورژانس و همچندين تعدداد اعمدال
مارسدتانهدای دانشدگاه بعدد از

جراحي انجام شده در همده بي
يداری افدزایش
اجرای طرح تحول نظام سالمت بده طدور معند 
یافته اسدت .مطالعده شدتابي حداکي از افدزایش تعدداد اعمدال
جراحي انجام شدده در بخدشهدای مختلدف بيمارسدتان امدام
خميني شهر کرمانشاه است کده در برخدي از اعمدال جراحدي
نظير اعمال جراحي مغدز و اعصداب تدا دو برابدر و بيشدتر نيدز
افزایش داشته است که با مطالعه مدا همخدواني دارد ( .)27بده
يرسد کاهش در ميزان پرداخت از جيب بيماران یکي از
نظر م 
شاخصها باشدد .طبدق گدزارش رسدمي

دالیل افزایش در این
هزینههای بستری از  37درصدد

وزارت بهداشت ،سهم مردم از
يتواند
به  4/5درصد رسيده است و این کاهش در پرداختها م 
باعث افزایش دسترسي مردم و به خصوص اقشار کم درآمد بده
خدمات بيمارستاني شود ( .)2۸مطالعده پدور رضدا و همکداران
نشان داد که افزایش یدک درصددی پرداخدت از جيدب باعدث
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شاخصهای عملکدردی

این مطالعه با هدف بررسي تغييرات
مارستانهای دانشگاه علوم پزشدکي شدهيد بهشدتي پدس از

بي
افتههدا نشدان داد کده
اجرای طرح تحول سالمت انجام شد و ی 
بيمارستانها بعد از اجرای طدرح

ميزان بهرهبرداری از تخت در
تحول سالمت به طور معناداری افزایش پيددا کدرده اسدت ،بده
طوری که درصد اشغال تخت و ميزان گدردش تخدت افدزایش
یافته و متوسط اقامت بيماران نسبت به قبدل از اجدرای طدرح
افتههای مطالعدات مشدابه
کاهش معناداری داشته است که با ی 
در یددک راسددتا اسددت .در مطالعدده ک يددری و همکدداران در
بيمارستان فديض اصدفهان ،درصدد اشدغال تخدت و همچندين
ميزان گردش تخت بعد از اجرای طدرح تحدول روندد افزایشدي
افتههای این مطالعده همخدواني دارد (.)24
داشته است که با ی 
همچندين مطالعدده هاشددميان و همکدداران در بيمارسددتانهددای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نشدان داد کده ميدزان
بهرهبرداری از تخت در بيمارستان های دولتدي شدهر اصدفهان

بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت افزایش معناداری یافتده
است ( .)15مطالعه فریدفر در بيمارستان رسول اکرم و مطالعه
مارستانهای وابسدته بده دانشدگاه علدوم پزشدکي

رضایي در بي
شاخصهای عملکردی در دوره پس

همدان نيز نشانگر افزایش
از اجرای طرح تحول بوده است ( .)26،25این مطلدب در کندار
افزایش تعداد مراجعين بستری نشان دهنده این مسداله اسدت
شاخصهدای درصد اشغال و گدردش تخت پس از

کده افزایش

بيمارستان زیر  100تخت و
باالی  100تخت
p
0/607
0/607
0/6۸9
0/32۸
0/32۸
0/607
0/456

بيمارستان عمومي با
بيمارستان تک تخصصي
p
0/129
0/371
0/۸59
0/513
0/679
0/953
0/371
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هاشددميان نشددان داد کدده تفدداوت شدداخصهددای عملکددردی در
ستانهای دولتي سایر شدهرهای اسدتان اصدفهان پدس از
بيمار 
اجددرای طددرح تحددول قابددل توجدده نبددوده اسددت و در عددو
بيمارستانهای دولتي مرکز استان با افزایش معنيدار شداخص

عملکرد تخت مواجه بودهاند ( )15که با مطالعده مدا همخدواني
يرسد دليل این امر موقعيدت شدهر تهدران بده
ندارد .به نظر م 
عندوان پایتخددت و همچندين مجهزتدر بددودن بيمارسددتانهددای
شهرستانهای تهران نسبت به شهرستان های سایر استان هدا

يتواندد از عوامدل عددم
باشد .البته دوره زماني مطالعده نيدز مد 
همخواني نتای باشد چرا که مطالعه انجام شده در اصدفهان در
دوره زماني کوتاهي پس از اجرای طرح تحدول صدورت گرفتده
است.
نکته قابل در طرح تحول توجه بده ایدن مسداله اسدت کده
ميزان بهرهبرداری از تختها در مراکدز اسدتان هدا و تهدران از
اسددتاندارد شدداخصهددای عملکددرد اعددالم شددده توسددط وزارت
بهداشت و درمان نيز باالتر اسدت کده در صدورت عددم توجده،
احتمدداالً مدديتوانددد موجددب کدداهش کيفيددت خدددمات و بددروز
مشکالتي نظير عدم رعایت استانداردهای مراقبتهای مدیریت
شده و پروتکلهای درمداني گدردد .همچندين ایدن امدر باعدث
مارستانهدای بدزر و نادیدده گدرفتن نظدام ارجدا

شلوغي بي
يگردد .از سدویي دیگدر ،کمبدود نيدروی انسداني بده عندوان
م
مهدمتددرین مشدکل طددرح تحدول مطددرح اسدت و افددزایش بددار

مراجعات به خصدوص در بخدشهدای پرسدتاری ،آزمایشدگاه و
رادیولوژی فشار کداری مضداعفي را ایجداد کدرده اسدت (.)35
هنگددامي کدده بددار مراجعددات و تعددداد بيمدداران بسددتری در
بيمارستانهای دولتي افدزایش بيابدد ،قطعداً الزم اسدت کده از

نيروی انساني بيشتری برای اریده خددمات اسدتفاده شدود .امدا
متاسفانه وضعيت کمبود کادر پرسدتاری قبدل از طدرح تحدول
نظام سالمت نيز وجود داشته و با اجرای طدرح ایدن مشدکالت
تشدید شده و در نتيجه ممکن است باعث افت کيفيت خدمات
پرستاری ،خطاهای پرستاری و آسيب بيماران گدردد .کيفيدت
خدمات در طرح تحول به عنوان یک اصل اساسي باید مد نظدر
باشد .کيفيت بخشي به خدمات ،باعث افزایش کارآیي ميگردد
( .)37،36اگر افزایش مراجعهکنندگان باعدث کداهش کيفيدت
خدددمات گددردد ،طددرح از اهددداف خددود دور شددده و چدده بسددا
مشکالت جدیدی را باعث گردد .با توجه به افدزایش مراجعدات
به بخش دولتدي ،یکدي از عدواملي کده اجدرای موفدق طدرح را
ينمایدد ،توجده خداص بده مشدتریان داخلدي یعندي
تضمين م 
ارای هکنندگان خددمات سدالمت ،پزشدکان و پرسدتاران و سدایر
پرسنل حوز هی درمدان فعدال در بخش دولتدي است کده نباید
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کاهش  22درصدی متوسط مراجعه به پزشک عمومي گردیده
است ( )29که نشاندهنده تاتير پرداخت از جيب ،بر دسترسي
است .همچنين سازمان جهداني بهداشدت افدزایش پرداخدت از
جيب را از عوامل عددم اسدتفاده از خددمات مراقبدت سدالمت
يرسد طرح تحول نظام سدالمت بدا
يداند ( .)31،30به نظر م 
م
کاهش پرداخت از جيب باعدث افدزایش دسترسدي و اسدتفاده
بيشددتر از خدددمات بهداشددتي و درمدداني گردیدده اسددت .البتدده
خصهای عملکردی در اتر تقاضدای القدایي
احتمال افزایش شا 
ارای هدهندگان خدمات سالمت بایستي در تفسدير نتدای مدورد
توجه قرار گيرد.
ميددزان مراجعدده بيمدداران سددرپایي بدده درمانگدداههددای
مارستانهای مورد مطالعه از افزایش  26درصددی برخدوردار

بي
يتواند ناشي از برنامههدای توسدعه
بوده است که این افزایش م 
کهای ویژه و طرح ارتقای کيفيت ویزیت باشد که ضمن
کليني 
کاهش پرداخت بيماران در بخش سدرپایي ،بدا افدزایش تعدداد
انگاهها و توسدعه سداعات کداری باعدث افدزایش دسترسدي
درم 
يتواندد باعدث افدزایش
بيماران شده است .طبعاً ایدن مدوارد مد 
خدمترساني به بيماران سرپایي و کاهش زمدان انتظدار بدرای

نوبت درمانگاههای سرپایي گردد .مطالعه حسن و پور همکاران
تداهتدر از اسدتاندارد
در تبریز نشان داد با آنکه زمان ویزیت کو 
وزارت بهداشت و زمان انتظدار بيمداران طدوالني اسدت ،زمدان
ویزیت بعد از اجرای طدرح تحدول افدزایش یافتده اسدت (.)32
مطالعددات سددازمان جهدداني بهداشددت در کشددورهای مختلددف
نشاندهنده این مطلب اسدت کده برداشدتن مواندع اسدتفاده از

خددمات مراقبدت سدالمت مانندد کداهش پرداخدت بيمدداران و
يتواندد
مراقبتهای بهداشتي و درماني مد 

افزایش دسترسي به
تهدای سدرپایي شدود ( .)33بندابر
باعث افدزایش ميدزان ویزید 
گزارش مؤسسه ملدي تحقيقدات سدالمت ،سدرانه مراجعده بده
پزشکان عمدومي ،پزشدکان متخصدص ،داروخانده و در نتيجده
سرانه کلي مراجعه پس از اجرای طرح تحول بده ترتيدب ،5/3
 2/7، 3/2 ، 2/1درصد افزایش پيدا کدرده اسدت .ایدن افدزایش
دسترسي در اتر اجرای مداخالت طدرح تحدول مانندد کداهش
مدهای،
فرانشيز ،ارتقای کيفيدت هتليندگ ،افدزایش پوشدش بي 
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و  ...بوده اسدت
و باعث شده تا بهره مندی مدردم از خددمات سدالمت افدزایش
یابد (.)34
نتای پژوهش حاضر نشان داد که افدزایش بهدره بدرداری از
تختهای بيمارستاني و همچنين افزایش تعداد مدراجعين هدم

در بيمارسددتانهددای شددهر تهددران و هددم در بيمارسددتانهددای
افتدههدای مطالعده
شهرستانهای تهران اتقدا افتداده اسدت .ی 
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نادیده انگاشته شود.
تهایي نيز دارد .از آنجا که سایر عوامل
این مطالعه محدودی 
تاتيرگذار در این مطالعه کنترل نشده است ،بندابراین بده طدور
شداخصهدا را بده طدرح تحدول

يتدوان تغييدرات در
قطعي نم 
سالمت نسبت داد .اگرچه در مدت اجرای طرح تحول ،مداخله
تاتيرگذار دیگری اجرا نشده است کده تداتير قابدل تدوجهي بدر
بيمارستانها بگذارد .همچنين با توجه به ایدن کده در

عملکرد
شاخصهای کاریي مورد بررسي قرار

این مطالعه فقط برخي از
شاخصهای دسترسدي-عددالت مانندد زمدان

گرفتهاند ،تحليل

انتظار بيماران و کيفيت -اتر بخشي مانند مر و مير خدالص،
ميزان پذیرش مجدد ،نرا عفونت بيمارستاني و رضایت پرسنل
و بيمدداران ،مي دزان شددکایت از بيمارسددتان و مي دزان خطاهددای
پزشکي که در مطالعدات مختلدف بده آنهدا اشداره شدده اسدت
يتوانددد در ارزی دابي طددرح تحددول نظددام سددالمت
( ،)39،3۸م د 
شاخصهای کارایي تنها یک جنبده از سدنجش

سودمند باشد.
يتوانند راهنمای کداملي بدرای
يشوند و نم 
عملکرد محسوب م 
يگدردد،
سياستگذاری و برنامهریزی باشند .بنابراین پيشنهاد م 
شاخصهای دسترسدي -عددالت و کيفيدت-

در مطالعات آینده
اتر بخشي نيز مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

نتيجهگيری
یافتد ههدای ایدن پدژوهش نشدان داد کده ميدزان استفاده از
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خدمات بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشدکي شدهيد بهشدتي
بعد از اجرای طدرح تحدول نظدام سدالمت بده طدور معنداداری
افزایش پيدا کرده است .طرح تحول نظدام سدالمت بدا کداهش
پرداخددتهددای از جيددب و سددایر برنامددههددا از جملدده توسددعه
کهدا ،ارتقدای کيفيدت ویزیدت و مقديم بدودن پزشدکان
کليني 
مراجعهکنندگان بده مراکدز

متخصص در بيمارستان ،دسترسي
دولتي را افزایش داده است .بخش عمدهای از افزایش مراجعات
مربوط به کساني بوده که به دليدل عددم برخدورداری از تدوان
مالي برای پيگيری درمانشان مراجعه نکدردهاندد و بخشدي هدم
يتواند مربوط به ارجا بيماران از بخش خصوصي بده دولتدي
م
مارستانهدای دانشدگاهي

بوده باشد .افزایش بار مراجعات به بي
به علت کاهش هزیندههدا باعدث افدزایش دسترسدي مدردم بده
يگردد.
خدمات و در نتيجه بهبود و توسعه عدالت در سالمت م 

تشکر و قدرداني
ایدن پددژوهش حاصددل طددرح تحقيقدداتي شددماره 6000674
مصوب  1394/12/۸است که بدا حمایدت مدالي واحدد توسدعه
پژوهشهای باليني بيمارستان امام حسين ( ) انجدام گردیدده

است .نگارندگان این مقاله برخود الزم ميدانندد از مسداعدت و
همکاری دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشدتي و واحدد توسدعه
پژوهشهای باليني بيمارستان امام حسين ( ) کده در اجدرای

این پژوهش یاری نمودهاند قدرداني به عمل آورند.

REFERENCES
1. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Objectives and components of the health reform plan.
2014. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Available from: http://nihr.tums.ac.ir/. Accessed
Jul 31, 2015.
2. International Conference on sustainable development in the health system, Approaches and Challenges. 2015; Health
Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Science. p 9. Available from:
hmerc.mui.ac.ir/images/Hamayesh1394/final-abstract1-site.2-94.03.13.pdf. Accessed Jul 31, 2015.
3. Heshmati B, Joulaei H. Iran’s health-care system in transition. Lancet 2016; 387(10013): 29-30.
’5. Zakaria Kiaei M, Moradi R, Hasanpoor E, Mohammadi M, Taheri A, Ahmadzadeh MS. Hospital managers
perception of recent health care reform in teaching hospitals of Qazvin, Iran. Biotech Health Sci 2015; 2(4):e33196.
6. Haghdoost AA, Mehrolhassani MH, Khajehkazemi R, Fallah MS, Dehnavieh R. Monitoring Indicators of Iranian
Health System Reform Plan. Hakim Health Sys Res 2013; 16(3):171-81.
7. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Healthcare reform in the health sector. 2015.
National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Available from: http://nihr.tums.ac.ir/wpcontent/uploads/2015/06/Dr.aghajani.pdf. Accessed Dec 20, 2015.
8. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Faced with of catastrophic expenditures and poor
before and after evolution plan. 2016. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Available from:
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/06/Gozare-barg-Tarhe-tahavol95326.pdf. Accessed Sep 2, 2016.
9. Hosseini SE, Ebrahimipour H, Badiee S, Haghighi H, Mahmoudian P, Vafaee-Najar A. Performance evaluation of
Mashhad University of Medical Sciences’ Hospitals during 2006-2011: Application of Pabon Lasso Model. Jentashapir
J Health Res 2016;7(4):e33517. Epub 2016-08-27.

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07

4. Mousavi SM, Sadeghifar J. Universal health coverage in Iran. Lancet Global Health 2016; 4(5):e305-e6.

بيمارستانها

شاخصهای عملکردی

بررسي

 دوماهنامه پژوهنده/270

10. Bahadori M, Izadi AR, Ghardashi F, Ravangard R, Hosseini SM. The evaluation of hospital performance in Iran: A
systematic review article. Iran J Public Health 2016;45(7):855-66.
11. Askari R, Shafii M, Baghian N. Comparing performance indicators of obstetrics and gynecology ward at Yazd
educational hospitals with expected limits of indicators, 2015. Osong Public Health Res Perspect 2016;7(3):197-204.
12. Farajzadegan Z, Javadi A, Asgari G, Manzoori L. Indicators of utilization as a means for assessment of health
information management systems. Health Inf Manage 2007; 4(1): 23-31.
13. Ghavami Ghanbarabadi V, Jamali J. Correlation between performance indicators and evaluating degree of the
hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). Health Inf Manage 2014; 11(3): 352.
14. Shaw C. How can hospital performance be measured and monitored? Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe (Health Evidence Network report). 2003. Available at http://www.euro.who.int/document/e82975.pdf. Accessed
on: 22 August 2016.
15. Hashemian M, Meini pour M. Evaluation and comparison of performance indicators of hospital beds in the Isfahan
province before and after Implementation of healthcare reform. Proceedings of the International Conference on
Sustainable Development in the Health System Approaches and Challenges; 2015 Feb. 24-26; Isfahan, Iran. p. 45.
16. hedariyan N, Vahdat S. The impact of implantation of health care reform plan in patients pay out of pocket in
selected Public hospitals in Isfahan. J Med Council Islamic Republic Iran 2015;33(3):187-94.
17. Hashemi B, Baratloo A, Forouzafar MM, Motamedi M, Tarkhorani M. Patient satisfaction before and after
executing health sector evolution plan. Iran J Emerg Med 2015;2(3):127-33.
18. Ghazi A, Jebelli B, Qazanchayy A,Kiani R. Waiting time for cancer patients undergoing chemotherapy before and
after the implementation of Health Sector Evolution Plan .Proceedings of the National Conference criticizing eleventh
government policies in the field of Health: 2015 May. 4-5; Tehranan, Iran. p.38.
19. Khayeri F, Goodarzi L, Meshkini A, Khaki E. Evaluation of the National Health Care Reform Program from the
perspective of experts. J Client Center Nurs Care 2015;1(1):37-46.
20. Alavi A, Roshani M, Hadiyan M, Jafari H. Challenges in Health Sector Evolution Plan. Proceedings of the
International Conference on Sustainable Development in the Health System Approaches and Challenges: 2015 Feb. 2426; Isfahan, Iran. p. 19.
21. Behzadi far M, Behzadi far M,Behzadi far M,Saki K, Keshavarzi A.Senior health administrators and experts view
about the challenges of Health Care Reform Program: A qualitative study. Proceedings of the International Conference
on Sustainable Developmenti in The Health System Approaches And Challenges :2015 Feb. 24-26; Isfahan, Iran. p.9.
22. Toroski M, Golmakani E, Sodagar H, Hosseini S, Rajabzadeh R, Borhaninejad V, et al. Survey of bed efficiency for
hospitals of North Khorasan University of Medical Sciences by using standard functional criteria of the ministry of
health. J North Khorasan Univ Med Sci 2014;6(3):637-44.
23. Asbu E, Walker O, Kirigia J, Zawaira F, Magombo F, Zimpita P. Assessing the efficiency of hospitals in Malawi:
An application of the Pabón Lasso technique. African Health Monitor 2012;14(1):28-33.
24. Kasiri K, Raeisi AR, Ahmadi s. The role of health reform plan on hospital productivity index of grace before and
after the project. Proceedings of the International Conference on Sustainable Development in the Health System
Approaches and Challenges: 2015 Feb. 24-26; Isfahan, Iran. p. 44.

[ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07 ]

25. Faridfar N, Alimohammadzadeh K, Seyedin SH. The impact of health system reform on clinical, paraclinical and
surgical indicators as well as patients’ satisfaction in Rasoul-e-Akram hospital in 2013 to 2014. Razi J Med Sci 2016;
22(140):92-9.
26. Rezaei S, Rahimi foroushani A, Arab M, Jaafaripooyan E. Effects of the New Health Reform Plan on the
performance indicators of Hamedan University Hospitals. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2016;14(2):51-60.
27. Shetabi H. Quantitative changes resulting from the implementation of the evolution plan in a variety of surgical
procedures performed in Emam Khomeini Kermanshah Hospital. Proceedings of the International Conference on
Sustainable Development in the Health System Approaches and Challenges; 2015 Feb. 24-26; Isfahan, Iran. p. 56.
28. Ministry of Health and Medical Education of Iran. Annual report of health reform plan; 2015. Ministry of Health
and
Medical
Education
of
Iran.
Available
from:
http://tahavol.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=
426&fkeyid=&siteid=426&pageid=56553. Accessed Dec 15, 2015.
29. Pour Reza A, Pouragha B, Rahimi A, Hosseinzade H. Fluctuations in demand for doctor’s visit in Social Security
Organization (1998-2008). Pajoohandeh J 2012;17(1):38-44.
30. World Health Organization. Validity and Comparability of Out of pocket Health Expenditure from Household
Surveys: A review of the literature and current survey instruments.2011. Available at: http://www.who.int/
health_financing/documents/dp_e_11_01-oop_errors.pdf. Accessed on: 22 August 2016.
31. WHO Regional Office for Europe. Barriers and facilitating factors in access to health services in Greece. 2015.
Available at: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/287997/Barriers-and-facilitating-factors-in-access-tohealth-services-in-Greece-rev1.pdf. Accessed on: 22 August 2016.

271 / دکتر احسان زارعي و سميه انيسي

1395  آذر و دی،113  پيدرپي،5 شماره

32. Hasanpoor E, Janati A, Haghgoshayie E, Aslani F, Arab Zozani M. Surveying waiting time and visit time in plan of
health sector evolution in Iran: A case study in Tabriz. Int J Epidemiol Res 2016;3(3):239-45.
33. World Health Organization. Health service delivery; 2010. Available at: http://www.who.int/healthinfo/systems/
WHO_MBHSS_2010_section1_web.pdf. Accessed on: 22 August 2016.
34. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Services utilization before and after Health Sector
Evolution Plan; 2016. National Institute of Health Research, Islamic Republic of Iran. Available from:
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/08/FS9.pdf. Accessed sep 2, 2016.
35. Iran-newspaper. Citizens’ expectations from health system evolution plan. Available at: http://iran-newspaper.com/
newspaper/page/5720/16/25812/0.Accessed on: 25 August 2016.
36. Ilna. 9% increase of inpatient due to implementation of Health Sector Evolution Plan. Available at:
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-191126. Accessed on: 22 August 2016.
37. Icana. Shortage of 80 thousand nurses. Available at http://www.icana.ir/Fa/News/283275. Accessed on: 22 August
2016.
38. Gholamzadeh Nikjoo R, Jabbari Beyrami H, Jannati A, Asghari Jaafarabadi M. Selecting hospital’s key
performance indicators, using analytic hierarchy process technique. J Commun Health Res 2013;2(1):30-8.

[ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07 ]

39. Rahimi H, Khammar-nia M, Kavosi Z, Eslahi M. Indicators of hospital performance evaluation: a systematic
review. Int J Hosp Res 2014;3(4):199-208.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

