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بيمارستان به . ترين مراكز درماني در هر كشور بيمارستان است    استرين و پرمراجعهيكي از حس: چكيده 

درماني و گسترش -عنوان مركز ثقل ارائه مراقبت هاي درماني از عوامل تعيين كننده در توفيق شبكه بهداشتي

در حال توسعه به در كشورهاي . عادالنه مراقبت هاي بهداشتي و درماني در كليه سطوح شبكه به شمار مي رود

دليل كمبود امكانات دولتي و ملي و نگراني درباره هزينه هاي سنگين مراقبت هاي بهداشتي و درماني لزوم 

ما در اين تحقيق بر آن شديم كه . بررسي دقيق و ارزيابي عملكرد بيمارستان را اجتناب ناپذير ساخته است

كرمان در شهر كرمان را بر ساس شاخص هاي متوسط  عملكرد بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

مدت اقامت ميزان گزدش تخت و درصد اشتغال تخت برسي كنيم و وضعيت آنها را با عملكرد بيمارستانهاي 

پژوهش در سه بيمارستان كرمان درمان، شهيد باهنر و شفا از .مقايسه نماييم 1378خصوصي اين شهر در سال 

تعداد تخت . ضيه فيروز و ارجمند از بيمارستانهاي خصوصي شهر كرمان انجام شدبيمارستانهاي آموزشي و را

ستانهاي وابسته به در بيمار) تخت 1202(درصد  5/87تخت بود كه  1373ثابت در بيمارستانهاي مورد مطالعه 

در بيمارستانهاي فوق الذكر تعداد . در بيمارستانهاي خصوصي قرار داشتند) درصد 46/12(تخت  171دانشگاه و 

تخت در دو بيمارستان راضيه فيروز  137تخت در بيمارستانهاي آموزشي و  799. تخت بود 936تخت هاي فعال 

درصد، راضيه  97ارجمند . ارستانهاي خصوصي مشاهده شدبيشترين ميزان فعاليت تخت در بيم. و ارجمند بود

 4/12روز بود كه بخش كوچكي از آن يعني  173371بيمارستان  5درصد، كل تخت روزاشتغالي در  81فيروز 

در بيمارستانهاي مورد پژوهش پذيرفته  49375طي اين مدت تعداد . درصد در بيمارستانهاي خصوصي ديده شد

درصد در بيمارستانهاي بخش خصوصي  21مارستانهاي دولتي وابسته به دانشگاه و درصد در بي 79شدند كه 

در بيمارستان كرمان  82/32در بيمارستان راضيه فيروز و كمترين ميزان  73/66بيشترين ميزان گردش تخت 

د كه بو 07/52درمان مشاهده شد درصد اشتغال تخت در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

 93/5متوسط طول اقامت در بيمارستانها به شرح زير بود كرمان درمان . بدست آمد 97/42در بخش خصوصي 

در داخل بخشهاي . روز بود 86/3روز و شفا  63/4روز، شهيد دكتر باهنر  91/2، راضيه فيروز 2روز، ارجمند 

روز و كمترين مدت  7/8تان شفا با بيمارستاني بيشترين متوسط روزهاي بستري در بخش روماتولوژي بيمارس

 . روز مشاهده شد 01/1اقامت در بخش جراحي چشم بيمارستان ارجمند با 

 


