
1 
 

 یها مارستانیدر ب یخصوص یاز خدمات بخش ها مارانیعوامل موثر در استفاده ب یبررس

 99-99 یسالها یط نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

 مجری: دکتر سیما رفیعی

 

 چکیده

 های زمینه در را خصوصی و دولتیبخش  مشارکت سازنده تأثیرات که دارد وجود توجهی قابل شواهد: هدف و زمینه

 افزایش لهجم بدلیل مزایای قابل توجهی که این روش بهمراه دارد از. کندمی تایید درمانی بهداشتی های مراقبتارائه  مختلف
 گذاران سیاست توسط استراتژی این پیشرفته کشورهای اغلب که در سالهاست خدمات کیفیت و بودن دسترس در پاسخگویی،

لم اما آنچه مس .است گرفته شده کار به خصوصی بخش ظرفیت از به منظور بهره گیری مطلوب و حداکثری حوزه سلامت
است تحقق موفق این امر مستلزم ایجاد زیرساخت لازم برای ترغیب بیماران به استفاده از خدمات خصوصی بخش سلامت 

حاضر  مطالعه از هدفاهدافی همچون کارایی و اثربخشی، رضایت بیماران نیز مد نظر قرار گیرد. لذا باشد تا ضمن رعایت می
 می زوینق پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان بخش خصوصی  بخش از استفاده در بیماران ترجیحات بررسی

 .باشد

 9911های تیر تا مهر ماه که طی ماهباشد  یممقطعی  یو از نظر زمان یلیتحلاز نوع ، حاضر پژوهش: کار روش و مواد

 در. ام شدانج قزوین پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایبیمارستان در بستری بیماران کلیه ازفرایند جمع آوری داده های آن 

 Discrete Choice Experimentپرسشنامه نوع از ساخته محقق پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای حاضر پژوهش

(DCEاستفاده شد که )  ختلفم سناریوهایدر ارتباط با  ترجیحات بیمارانآن، پس از تعیین مولفه ها و سطوح مرتبط با 

رود و از پس هاه به منظور پاسخ به اهداف مطالعه، داد. گرفت قرار ارزیابی موردمبنی بر استفاده از خدمات بخش خصوصی 

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد لاجستیک رگرسیون از استفاده با 99 ورژنSTATA افزار نرم در

 خدمات رایب بیماران اولویت در تأثیر بیشترین شده، برآورد تخمین به توجه با داد نشان مطالعه از حاصل نتایج: ها یافته

 ..28) "تکمیلی بیمه پوشش به دسترسی" آن دنبال به و( β=  28.0) "انتظار زمان کاهش" به مربوط هاخصوصی بیمارستان
 =β )، "مراقبت تداوم"  (β = 0.42 )، "درمانی خدمات تعرفه کمترین" (β = 0.21 )"هتلینگ مناسب خدمات" (β = 

 :شامل) تیاهم بیترت به ها مولفه یتمام که دهدیم نشان هاافتهی .می باشد (β=  20/2) "خوب پزشک تعامل" و( 0.13
 تعامل جز به( ماریب با پزشک تعامل و نگیهتل خدمات ،یپزشک یها تعرفه مراقبت، تداوم ،یلیتکم مهیب پوشش انتظار، زمان

 معنادار یآمار لحاظ از یرگزاریتاث نیا و گذاردیم اثر یپزشک خدمت نوع انتخاب بر یمبن مارانیب میتصم بر ماریب با پرستار
کاهش زمان انتظار به کمتر از یک هفته ترجیح بیماران به استفاده از خدمات خصوصی را به در حقیقت  (.≥2820P) باشدیم
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. همچنین داده استبرابر افزایش  980و نیز دارا بودن پوشش بیمه ای تکمیلی این انتخاب را تا  دادبرابر افزایش می  080بالغ بر 
 و فاقد استمرار کافی ترجیح بیماران مبنی بر استفاده از خدمات استمرار خدمت نسبت به ارائه خدمات غیر یکپارچه، غیر منسجم

 داده است.برابر ارتقا  980خصوصی را به بیش از 

ای  دسترسی به پوشش بیمه ،کاهش زمان انتظارمتغیر  ترجیحات بیماراندر  بیشترین عامل موثر :گیری نتیجه و بحث

که بتواند  هایی بنابراین اتخاذ سیاست .بوده استو هتلینگ مناسب  مناسب، تداوم مراقبت، کاهش تعرفه های خدمات درمانی
جامع بالینی  و ارائه اطلاعات تر با بیمارانینگ مطلوبتر، برقراری روابط موثربا بهبود مولفه های کیفی در ارائه خدمات مانند هتل

 و از دهدخدمات بخش خصوصی را ارتقا  ازبیماران تمایل به بهره مند شدن تدوام مراقبت،  به آنان، کاهش زمان انتظار و
سویی اتخاذ تمهیدات مناسب به نحوی که افراد در معرض آسیب های مالی ناشی از مواجهه با هزینه های سنگین مراقبت 
های درمانی قرار نگیرند برای مثال پوشش های بیمه ای مناسب و کاهش تعرفه های درمانی و نزدیک کردن آن به تعرفه 

 برداشت. استفاده بهینه از پتانسیل های این بخشتی می توان گام های موثری در این های بخش دول

 .بیمار خصوصی، درمانی و مراقبتی، بخش خدمات ،اتترجیح :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


