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چکیده
مقدمه :یکی از راهحلهای پیش روی دولتها برای مواجهه با مشکل محدودیت منابع در بخش سالمت ،مشارکت دولتی-
خصوصی است .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرهای الگوهای مختلف مشارکت دولتی -خصوصی بر شاخص های میانی
بیمارستان و شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر یک مرور انتقادی است .جستجو با استفاده از کلیدواژههای مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی
در بازه زمانی  2000-2017انجام شد .جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،Pubmed ،Proquest ،Ovid ،Google Scholar
 IranMedex ،SID ،Magiran ،Springer Scopus ،Science Directو  Irandocانجام شد؛ برای ارزیابی کیفیت مقالهها
از ابزارهای ارزیابی نقادانه و ردهبندی براساس هرم شواهد استفاده شد .عوامل زمینهای موثر بر اجرای موفقیتآمیز
مشارکت دولتی -خصوصی در بیمارستانها با روش تحلیل محتوا شناسایی شد.
یافتهها :در مجموع  20مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب گردید .شش الگوی مشارکت دولتی -خصوصی در بیمارستانها
مورد استتتفاده ارار گرفته استتت .الگوها شتتامل الگوی  ،DBFO/PFI ،Alziraارارداد مدیریت،Colocation & DBFLO ،
برون سپاری و خ صو صی سازی بودند .هر کدام از این الگوها تاثیرهای متفاوتی بر عدالت ،کیفیت ،کارایی و د ستر سی
دارند .عوامل مؤثر بر اجرای موفقیتآمیز پروژههای م شارکت دولتی -خ صو صی شامل :چارچوبهای اانونی ،پ شتیبانی
سیاسی ،مشوقهای مالی و ظرفیتسازی بود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد الگوی  DBFO/PFIبرای پروژههای ساخت و ساز و الگوهای ارارداد مدیریت ،برونسپاری و
 Alziraبرای ارایه خدمتهای بیمارستانی مناسبتر هستند .لذا ،سیاستگذاران سالمت میتوانند الگوهای مختلف مشارکت
دولتی -خصوصی را براساس تاثیرهای که بر شاخصهای میانی میگذارند ،بهکار گیرند.
کلیدواژهها :مرور ،پژوهش کیفی ،مشارکتهای بخش دولتی-خصوصی؛ تعاون دولتی-خصوصی؛ ارایه خدمت سالمت؛
کیفیت ،دسترسی و ارزشیابی مراابت سالمت

 .1کارشناس بهداشت عمومی ،کميته تحقيقات دانشجويی ،دانشگاه علوم پزشكی لرستان ،خرم آباد ،ايران
 .2کارشناس بهداشت عمومی ،کميته تحقيقات دانشجويی ،دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور ،اهواز ،ايران
 .3استاديار گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكی لرستان ،خرم آباد ،ايران
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پذیرش نهایی97/05/29 :
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 .5دانشجوی دکترای تخصصی مديريت خدمات بهداشتی ،درمانی،کميته تحقيقات دانشجويی ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،تهران ،ايران
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مقدمه
در تمام دنيا رشددد هزينهها در بخش سددالمت بسدديار بيشددتر و
سددري تر از سدداير بخشها بوده اسددت و اير روند رو به رشددد

پروژههای عمومی از طريق م شارکت دادن تخ صص ،کارايی،

ک ما کان نيز ادا مه دارد ]2 ,1[ .بهطوری که ،طبق اعالم با نک

نوآوری ،ديددد تجدداری ،تسدددهيم خطر و تددأمير مددالی بخش

جهانی کل هزينه های سدددالمت در سدددال  ،2015حدود 9/9

خصدوصدی تعريف کرده اسدت ]10[ .در دو دههی گذشدته در

در صد از توليد ناخالص داخلی ک شورها بوده ا ست .تداوم اير

سددراسددر جهان به طور فزايندهای از اير الگو در ن ام سددالمت

رو ند دو لت ها را در تأمير م ناب مالی مورد ن ياز برای بخش

اسدددتفاده شدددده اسدددت []12؛ به عنوان م ال در سدددال  2010در

سالمت با تهديد جدی مواجه خواهد کرد ]3[ .بيمارستان نيز به

انگلستان ،ايتاليا و اسپانيا به ترتيب تعداد  71 ،146و  19پروژهی

عنوان مهمترير سازمان مراقبت سالمت ،نقش مهمی در ارتقاء

مشارکتی اجرا شدند ]13[ .در اير سال در سراسر دنيا تقريباً 4

سددالمت در جامعه ايفا میکند ]4[ .طبق اعالم سددازمان جهانی

ميليارد د ر قرارداد مشارکتی در بخش سالمت به امضا رسيد.

بهداشت  36درصد از کل هزينههای مراقبتهای سالمت برای

[]14

زيرسدداختهای بيمارسددتان ،تجهيزات پزشددكی و وسددايل نقليه

الگوهای  PPPدر بيمارسدددتانها دارای اشدددكال مختلفی

اسددتفاده میشددود ]5[ .همچنير ،طبق گزارش سددازمان جهانی

دارند که از قراردادهای سددداده خدمتهای پشدددتيبانی (تغذيه،

بهداشدددت ،بيمارسدددتانهای دولتی تقريباً  80درصدددد مناب ن ام

اسدددتريليزاسددديون ،رختشدددويی ،ن افددددددت ،نگهبانی ،باغبانی و

سالمت را به خود اختصاص دادهاند ]6[ .بنابراير از آنجايی که

سيستمهای اطالعدات) تدا مراحدل پيچيدده طراحی ،سداخت و

بيمارستانها بخش بزرگی از بودجه سالمت در هر کشور را به

مدددديريت تسدددهيالت بيمارستانها را شامل میشود که سطوح

خود اختصددداص میدهند ،توجه کامل به عملكرد و هزينههای

مختلفی از مسددئوليت و خطر بير بخش دولتی و خصددوصددی را

آنها اهميت فراوانی دارد]7[ .

دربرمیگيرد ]16 ,15[ .اگرچه برخی از کشددورها در راسددتای
کاهش هزينهها به موازات بهبود کيفيت خدمتها ،به اسدددتفاده
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بودجه ای ،کارايی ،کيفيت و عدالت پايير خدمت های ارائه

از گزينه های  PPPدر بيمارسدددتان های دولتی اقدام نمودهاند؛

شده توسط دولت ،ادارهی سازمانهای سالمت توسط دولتها

[ ]7اما توجه به اير نكته ضدددروری اسدددت که بهبود عملكرد

را زير سددؤال برده اسددت ]8[ .شدداخصهای کارايی ،کيفيت و

توسط بخش خصو صی يک امر قطعی ني ست؛ بلكه به ب سياری

عدالت شدداخصهای ميانی ن ام سددالمت از جمله بيمارسددتانها

از شدددرايط داخلی و خددارجی سددددازمددان نيز بسدددتگی دارد.

محسددوم میشددوند .کارايی به معنای حداک ر اسددتفاده از مناب

درصورتیکه بخش خصوصی تحت ن ارت دقيق دولت نباشد،

موجود ،کيفيت به معنای برآورده سددداختر نيازهای بالينی و

ممكر است از طريق سرمايهگذاری غيرضروری در تكنولوژی

غير بالينی بي ماران و عدا لت به مع نای دسدددترسدددی عاد نه

گرانقيمت سبب افزايش هزينه نهايی خدمت گردد]17[ .

جغرافيايی ،اقتصادی ،فرهنگی و زمانی همه افراد يک جامعه به

الگويی جهان شمول و يك سان از  PPPکه تمام اهداف

خدمتهای بيمار ستانی ا ست .و ضعيت نامطلوم شاخصهای

ن ام سالمت را تأمير نمايد ،وجود ندارد .م شخص شده ا ست

ميانی ن ام سددالمت ،کشددورها را بر آن داشددته تا تمامی تالش

که موفقيت الگوهای  PPPدر همهجا يكسددان نيسددت؛ بنابراير

خود را در بهرهگيری از مشددارکت فعال بخش خصددوصددی و

در اير خصدددوص بايد به نمونهها و تجارم موفق و ناموفق آن

ايجاد فضای رقابتی مناسب برای فعاليت آنها بهکار بندند .اير

توجه نمود]18[ .

تالشها در قالب مشارکت دولتی-خصوصی ( PPP: Public

90

مورد توافق در باره  PPPوجود ندارد ]11[ .يكی از ت عاريف
نسددبتا مشددهور  ،PPPآن را به عنوان روشددی برای تدارب بهتر

در د هه های  2000 ،1990و  ،2010م حدود يت م ناب
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 )Private Partnershipمتبلور شده است ]10 ,9 ,7[ .تعريف
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تاکنون در ايران الگو های  PPPبهصدددورت پايلوت در چ ند

انواع مطالعهها از قبيل مقطعی ،کمی ،کيفی ،ترکيبی،

بيمارسدددتان مانند بيمارسدددتان محب و فاطمه زهرا (س) تهران

مروری ،سری زمانی و موردی وارد مطالعه شدند .پژوهشهايی

بهکار گرفته شددهاند .قوانير با دسدتی از جمله اصدل  44قانون

که به زبانی غير از انگليسی و فارسی ،غيرمرتبط با موضوع

ا سا سی ک شور و سيا ستهای ابالغی آن PPP ،را به يكی از

پژوهش ،خارج از حوزه ن ام سالمت و قبل از سال  2000بودند

سيا ست های در د ست برر سی در ن ام سالمت ک شور تبديل

از مطالعه خارج شدند .مقالههای نامه به سردبير نيز از مطالعه

کرده اسددت .عليرغم اهميت  PPPدر ن ام سددالمت کشددور و

خارج شدند.

لزوم انجام مطالعه در اير زمينه ،براسددداس جسدددتجوهای تيم

درمجموع  965مقاله از پايگاههای اطالعاتی مختلف و

پژوهش تاکنون در ايران م طال عه مروری با تمرکز بر اثر های

موتور جستجوی  Googleاستخراج گرديد .مقالهها و

 PPPبر شددداخصهای ميانی (کارآيی ،کيفيت ،دسدددترسدددی و

گزارشهای بازيابی شده وارد نرمافزار  EndNote X6شدند.

عدالت در تامير مالی) منتشر نشده است .هدف مطالعه حاضر،

در مرحله اول 160 ،مقاله تكراری حذف و در گام بعدی به

مرور مطالعههای انجام شددده درخصددوص از الگوهای  PPPدر

بررسی عنوان مقالهها پرداخته شد .سه نفر از نويسندگان به

بيمارسدددتان ها ،بررسدددی اثرهای آنها بر شددداخص های ميانی و

بررسی عنوان و چكيده مقالهها پرداختند و آن دسته از

بررسدددی عوامل زمينهای موثر در اجرای موفقيتآميز  PPPدر

مقالههايی که معيارهای خروج (زبان غير از انگليسی و فارسی،

بيمارستانها است.

غيرمرتبط با موضوع پژوهش ،خارج از حوزه ن ام سالمت ،قبل
از سال  )2000از مطالعه را داشتند ،حذف نمودند .در بررسی

روشها

عنوان مقالهها  610مقاله نامرتبط و در بررسی چكيده مقالهها نيز
اير پژوهش يک مرور انتقادی است .جستجوی مقالهها

 144مقاله از مطالعه خارج گرديد .سرانجام متر کامل مقالهها

و گزارشها به دو زبان فارسی و انگليسی در بازه زمانی -2017

مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت 20 ،مقاله وارد مطالعه

 )1379-1396( 2000انجام شد .مقالههای فارسی در بانکهای

گرديد (نمودار يک).

استفاده از کليدواژههای :مشارکت دولتی -خصوصی،

جدول تلخيص دادهها شامل عنوان مطالعه ،نام نويسندگان ،سال

بيمارستان ،شاخصهای ميانی ن ام سالمت (عدالت ،کارايی،

انجام مطالعه ،نوع مطالعه ،کشور محل مطالعه و يافتهها استخراج

دسترسی ،کيفيت و پيامدهای بيماران) ،الگو و ترکيبهای

کردند و موارد مورد اختالف مورد بحث و توافق ن ر قرار

مختلف آنها جستجو شد .مقالههای انگليسی در بانکهای

گرفت .برای ارزيابی کيفيت مقالهها از ابزارهای CASP

اطالعاتی،Proquest ،Ovid ،Google Scholar :

) (Critical Appraisal Skills Programmeاستفاده شد.

 Scopus ،Science Direct ،PubMedو  Springerبا

مقالههايی که دارای اشكالهای ساختاری و گزارشی عمده

استفاده از کليدواژههایPublic-Private Partnership :

بودند در گروه کيفيت پايير (کسب کمتر از يک سوم معيارها)،

،Public-Private

مقالههايی که حائز عمده معيارهای  CASPبودند (کسب بيش

)،(PPP

Partnerships

Sector

،Efficiency ،Health Equity ،Healthcare ،Hospital

از دو سوم معيارها) ،در گروه کيفيت با و مقالههايی که مابير

،Quality ،Health Services Accessibility ،Access

اير دو گروه بودند (کسب يک سوم تا دو سوم معيارها) ،در

Model ،Patient outcomes ،Quality of Health Care

گروه کيفيت متوسط قرار داده شدند .در ردهبندی مقالهها

و ترکيبهای آنها جستجو شد .برای جستجوی متون خاکستری

برحسب هرم شواهد ،مطالعههای تصادفی کنترل شده،

و گزارشهای سازمانی از موتور جستجوی  Googleاستفاده

کوهورت و مورد-شاهدی در رده با  ،مطالعههای نيمهتجربی

شد.

(قبل و بعد کنترلشده بدون تصادفیسازی ،قبل و بعد تصادفی
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اطالعاتی  Irandoc ،IranMedex ،SID ،Magiranبا

دو نفر از پژوهشگران دادههای مورد ن ر را با استفاده از
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بدون کنترل ،سریهای زمانی و اجرای مرحلهای) در رده

انجام دادند .موارد عدم توافق درباره کسب معيارهای CASP

متوسط و مطالعههای مقطعی و کيفی در رده پايير قرار گرفتند.

توسط هر يک از مقالهها بير نويسندگان به بحث گذاشته شد و

سه نفر از نويسندگان ،ارزيابی کيفيت مقالهها را بهطور جداگانه

بحث تا رسيدن به اجماع ن ر ادامه يافت.

شناسایی

تعداد مقالهها و گزارشهای شناسایی شده از
طریق سایر منابع200 :

مقالهها شناسایی شده از طریق تعداد
جستجوی پایگاه دادهها765 :

تعداد مقالهها تکراری160 :

غربالگری

ارزیابی
کیفیت

تعداد مقالهها غربال شده805 :

تعداد مقالهها حذف شده برحسب
عنوان و چکیده 610 :و 144

تعداد مقالههای که متن کامل از نظر کیفیت
ارزیابی شد51 ::

تعداد مقالههای که پس از مطالعه متن
کامل حذف شد31 :

تعداد مطالعههایی که وارد مطالعه شدند20 :

انتخاب

نمودار  :1فرآیند انتخاب مقالهها

مدیریت سالمت 1397؛)73( 21
92

92

نتايج مطالعه به صورت جدول مقايسهای اثرهای الگوهای

در جدول يک ويژگیهای مقالههای بازيابی شده (سال انتشار،

مختلف  PPPبر شاخصهای ميانی گزارش گرديد .عوامل

هدف و نوع مطالعه ،الگوی مورد بررسدددی) ،خالصددده نتايج و

زمينهای موثر بر اجرای موفقيتآميز  PPPدر بيمارستانها از

کيفيت آنها ارائه شده است (جدول يک) .نتايج مطالعه حا ضر

طريق تحليل محتوای کيفی به روش قراردادی شناسايی شد .در

ن شان داد که شش الگوی  PPPدر بيمار ستانها مورد ا ستفاده

تحليل محتوا به روش قراردادی ،کدها براساس شباهت معنايی

قرار گرفته اسدددت .اير شدددش الگو شدددامل الگوهای ،Alzira

مستقيما از متر دادهها استخراج و درونمايهها با استفاده از

Design, Build, Finance, Operate ( DBFO/PFI

رويكرد قياسی تكرارشونده از ترکيب کدها مفهومسازی

 )Contract/ Private Finance InitiativeمديريتCo- ،

میشود .کدگذاری و استخراج درونمايهها توسط دو نفر از

Design, Build, Finance, ( location & DBFLO

پژوهشگران به طور مستقل انجام شد؛ سپس مغايرتها در يک

 ،)Leases, Operate Contractبرونسدپاری و خصدوصدی-

جلسه مطرح و مورد توافق قرار گرفت .در نهايت کدها و

سددازی بودند .در الگوی  DBFO/PFIبخش خصددوصددی که

درونمايههای استخراج شده به تاييد همهی نويسندگان رسيد.

اغلب به شكل ائتالف خ صو صی م شاهده می شود ،م سئوليت

یافته ها

کليه مراحل پروژه بيمارسدددتان برای ارائه خدمتهای دولتی را
به عهده میگيرد .بخش خصدددوصدددی برای سدددرمايه گذاری،

در پژوهش حاضر  20مقاله درباره مشارکت دولتی -خصوصی

تأسددديس و مديريت و ارائه خدمت های غيربالينی و هتلينگ

در بيمارستان شناسايی شدند (نمودار يک).

(تغذيه ،رخت شويی ،حرا ست ،پارکينگ و تدارکات) م سئوليت

زهرا اسدی پیری و همکاران

خواهد دا شت و ارائه خدمتهای ا صلی بيمار ستانی (کلينيكی

تدارکات و خريد دارو و لوازم پزشدددكی بر عهده مؤسدددسددده

و پاراکلينيكی) با بخش دولتی خوا هد بود .اير الگو عمو ما

خصدددوصدددی خوا هد بود ]7[ .تاکنون از اير الگو برای ارا يه

توافق انحصاری بلندمدت نيز ناميده میشود]7[ .

خدمتهای بالينی و غيربالينی اسدددتفاده شدددده اسدددت ]20[ .در

الگوی  Alziraاولير بار در بيمارسدددتانی در شدددهر والنسددديای

الگوی خصوصی سازی کامل مالكيت ،بهرهبرداری ،نگهداری

اسددپانيا به کار گرفته شددد .بر اسدداس اير الگو ،يک ائتالفی از

و سدددرمايه گذاری های کالن و خطرهای تجاری بيمارسدددتان

شرکتهای خ صو صی م سئوليت ساخت و ساز ،تامير مالی و

دولتی به بخش خصدددوصدددی منتقل میشدددود .مدت زمان اير

مديريت بيمار ستانهای عمومی را بر ا ساس يک قرارداد معير

قراردادها نامشددخص يا به وسدديله مجوزهايی محدود میگردد.

به من ور ارائه خدمت به يک جمعيت تعريف شددده ،براسدداس

[ ]7الگوی  DBFO and Co-locationترکيبی از الگوهای

پردا خت سدددرا نه به ع هده می گيرد .در اير الگو شدددر يک

 DBFOو  Co-locationاسدددت که به عنوان يک الگوی

خ صو صی م سئول ارايه مراقبتهای بهدا شتی اوليه نيز ه ست.

منحصددر به فرد در بيمارسددتان محب تهران -ايران به کار گرفته

[ ]19در قراردادهددای مددديريددت ،دولددت مبلغ معينی را برای

شده است .در الگوی  ،Co-locationبيمارستان خصوصی در

مديريت يک بيمارسددتان دولتی به يک مؤسددسدده خصددوصددی

مجدداورت يددا درون يددک بيمددارسدددتددان دولتی قرار دارد و

پرداخت مینمايد .در اير الگو ت صميمهای مربوط به ا ستخدام

خدمتهای غيرمشددترب تحت يک قرارداد معير به اشددتراب

نيروی تخصددصددی بهداشددتی–درمانی ،تدارکات خريد دارو و

گذاشته میشود]21[ .

لوازم پزشكی توسط دولت انجام میشود [.]7

نتايج مطالعه حا ضر ن شان داد الگوهای مديريت و برون سپاری

در الگوی برون سپاری ،دولت به يک مؤسسه خصوصی مبلغی

می تواننددد موجددب افزايش کيفيددت ،کددارايی و دسدددترسدددی

را پرداخت میکند تا يک يا چند بخش ويژه از يک بيمارستان

میگرد ند؛ در حالي كه ،الگوی  DBFO/PFIعليرغم افزايش

را مديريت کند و کليه خدمتهای مورد نياز را ارائه نمايد .در

کارايی و دسترسی باعث کاهش کيفيت میشود.

اير الگو تصدددميم های مربوط به نيروهای بهداشدددتی-درمانی
جدول  :1تحلیل مقالهها مشارکت دولتی -خصوصی در بیمارستان

Hsiao et al
تايوان

ردیف

McKee et al
انگلستان

2006
2007-2005

و کشور

نام نویسنده

سال

نوع مطالعه
مرور ن اممند
کمی -کيفی

هدف

الگو
سپاری

قراردادهای برون

بيمارستانهای تايوان و مقايسهی
بيمارستان و ميزان اعتبار آن

اير دستاورد در اغلب موارد منجر به کاهش
کيفيت خدمت شده است .هم چنير

با

پايير

گنجاندن انعطاف پذيری در پروژههای
مشارکتی با هزينههای اضافی طراحی همراه
بوده است[22] .

ارزيابی وضعيت برون سپاری در
تفاوتهای موجود در مالكيت

الگوهای مختلف مشارکت

پيچيدگی.

خالصه نتایج

هزينه ،کيفيت ،انعطاف پذيری و

کیفیت مقاله

خصوصی با استفاده از شاخصهای

هرم شواهد

الگوهای مشارکت دولتی

رتبه بر اساس

2

اسپانيا و انگليس در ارتباط با

زمان و بودجه مشخص به اتمام رسيدهاند ،اما

احياء مناب انسانی تمام وقت ،صرفه جويی در
انرژی پرسنل مديريت ،بهبود کارايی و انگيزه
ی کارکنان ،بهبود خدمت در قراردادهای

متوسط
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1

بررسی تجربهی کشورهای استراليا،

پروژههای  PFIنسبت به بخش دولتی در

پايير

برون سپاری مشاهده گرديده است.
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جدول ( :1ادامه)
ردیف

La Forgia et al
برزيل
CaballerTarazona et al
اسپانيا
Xiaoning et al
چير
Braithwaite et al
استراليا

و کشور

انگلستان Hellowell et al

2009
2009
2010-2009
2011-2007
2011

نام نویسنده

سال

نوع مطالعه
مقطعی
سری زمانی
مقطعی
سری زمانی
مروری

هدف

الگو

7

خالصه نتایج

6

کیفیت مقاله

5

هرم شواهد

4

رتبه بر اساس

3

هزينههای با ی پروژههای  PFIمیتواند تأثير
منفی بر امور مالی بيمارستان داشته باشد.

بررسی و نقد اهداف اصلی
تأثير اير سياست بر پايداری

PFI

مالی و اقتصادی الگوی  PFIو

هزينههای تأمير مالی  PFIبا تر از مقدار
پيش بينی شده توسط دولت است .ميزان

پايير

پايير

کمبود مالی با اندازه  PFIافزايش میيابد و

مالی بلند مدت

منجر به مشكلهای مالی متعددی میگردد.
][23
بيمارستانهای  PPPپيشرفتهای
چشمگيری نسبت به بيمارستانهای دولتی
سنتی در برزيل دارند .بيمارستانهای PPP

فراهمسازی شواهد چندگانه
بررسی مشكلها و نتايج
اصالحات در بيمارستانهای

قرارداد مديريت

برای ارزيابی اصالحات،

در کارايی و بهرهوری بسيار بهتر عمل

برزيل

میکنند بدون اير که شواهدی از کمبود
کيفيت در آنها مشاهده گردد .مديران اير

با

متوسط

بيمارستانها از طريق اعمال موثرتر فرايندهای
مديريتی به مناب انسانی ،تدارکات و مديريت
مالی پاسخ دادند که اير به نوبه ی خود به
توليد ،بهره وری و کيفيت با منجر شده
است[24] .

شناسايی نقاط قوت و ضعف
 PPPو ايجاد مبانی تصميمهای
منطقی در مورد مناسب بودن

الگوی Alzira

بيمارستانهای دولتی و الگوی

هر کدام از اير دو الگو

در عملكرد و کارايی با تر از ميانگير است.
اير بيمارستانها منجر به بهبود برخی از
شاخصهای کيفيت میگردند[25] .

-

الگوی PPP

از  %67شاخصهای کيفيت پزشكی در
بيمارستان  PPPنسبت به بيمارستانهای
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پيادهسازی خصوصیسازی و شرکتسازی
بررسی تأثير خصوصی سازی و
شرکتی سازی در استقالل و
پاسخگويی بيمارستانهای
دولتی

دشوار است شواهد در ارتباط با آن ضعيف و

خصوصیسازی

94

متوسط

متوسط

خصوصی و عمومی بيشتر بود[26] .

اغلب متناقض بودهاند .در بهترير حالت
خصوصی سازی منجر به توليد نتايج متفاوتی
میگردد و به ن ر میرسد از بير انگيزه
سازمان ارزيابی کننده و استاندارد نتايج بيشتر
به انگيزه سازمان بستگی داشته باشد[27] .

94

پايير

پايير

بيش از  %75شاخصهای کارايی عمل و بيش

ارزيابی کارايی و کيفيت
پزشكی برای يک بيمارستان با

تجزيه و تحليل نشان میدهد که الگوی PPP

پايير

پايير

زهرا اسدی پیری و همکاران

جدول ( :1ادامه)
ردیف

Baliga et al
هند
McIntosh et al
لسوتو
Davari et al
ايران
Vian et al
آمريكا
Etemadian et al
ايران

و کشور

نام نویسنده

سال
2012-2011
2013-2006
2012
2013
2013

نوع مطالعه
مقطعی

قراردادهای برونسپاری

کيفی

هدف

الگو

نتایج

خالصه

12

 PPPواق در جنوم شرقی

مقاله

11

شده در دو بيمارستان دولتی و

شواهد
کیفیت

10

ميان والدير کودکان پذيرش

اساس هرم

9

کيفيت مراقبت درب شده در

رتبه بر

8

بررسی وجود تفاوت در

سطح رضايتمندی و کيفيت مراقبت درب شده در
بيمارستان  PPPنسبت به بيمارستان دولتی بهتر بوده

پايير

پايير

است.

هندوستان

مقايسهی ميزان ظرفيت،
پيامدهای بيماران قبل و
بعد از اجرای مشارکت
دولتی_خصوصی در

قرارداد مديريت

بهره وری ،کيفيت بالينی و

بهره وری ،کيفيت خدمات ،پيامدهای بيماران ،ظرفيت
بيمارستان و مسئوليت پذيری کارکنان در بيمارستان
مشارکت دولتی خصوصی نسبت به بيمارستان دولتی

با

پايير

افزايش پيدا کرده است.

بهداشت و درمان.
خصوصی سازی تأثير منفی بر دسترسی بيماران به
مربوط به تأمير مالی

کارايی ،محاف ت در برابر هزينههای با ی خدمات و

کيفی

سيستم مراقبت بهداشتی و
سياستهای دولت مربوطه

خصوصیسازی

بررسی طيفی از مسائل

مراقبتهای سالمت دارد .از طرفی منجر به بهبود

در ايران

پرداخت از جيب بيماران نمیشود .به ن ر میرسد

متوسط

پايير

خصوصی سازی خدمات مراقبت بهداشتی گامی بيش از
حد در کمک به سيستم برای مقابله با چالشهای آن در
زمان حال است.
ورودی و ظرفيت ارائه مراقبتها بهبود يافته ،سياستها و
رويههای روشر ،پاسخگويی کارکنان و ن م وانضباط
آنها افزايش پيدا کرده است .تمرکز فرهنگ سازمانی

بررسی تفاوت در يک

موردی

-

بيمارستان لسوتو قبل و بعد

 PPPبر هدف گذاری و بهبود کيفيت بوده استPPP .

پايير

پايير

منجر به افزايش حجم خدمات شده است .مدت زمان

از  PPPشدن آنها

انت ار برای جراحی انتخابی کاهش پيدا کرده است و
است.
خدمات با کيفيت با و قيمت مناسب نسبت به بخش

موردی

دولتی خصوصی محب

Co-location & DBFLO

معرفی بيمارستان مشارکت

خصوصی تقريباً برای تمام بيماران در دسترس قرار گرفته
است .افزايش حق انتخام بيمار وکيفيت خدمات
پزشكی مقرون به صرفه به ويژه در مقايسه با

پايير

پايير
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همچنير انگيزهی کارکنان به انجام کار را افزايش داده

بيمارستانهای خصوصی و همچنير داشتر قرار داد با
کليه شرکتهای بيمه ايران باعث رضايت بيماران
بيمارستان محب شده است.
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جدول ( :1ادامه)
ردیف

Jabbari et al
ايران
Villa, S. and N.
 Kaneآمريكا
 Yip, W. and W. Hsiaoچير
Tabibi, j., et al
ايران
Sadeghi et al
ايران
Ramamonjia
rvelo et al
آمريكا

و کشور

نام نویسنده

سال
2013
2013
2014
2015
2015
2015

نوع مطالعه
کمی -کيفی
سری زمانی
مروری
تطبيقی
تطبيقی
سری زمانی

هدف

18

الگو

17

خالصه نتایج

16

-

مختلف بر اساس

افزايش دسترسی و عدالت و خصوصیسازی کامل

شاخصهای عملكردی

برای افزايش کارايی مالی

سودآوری و سود اجتماعی

خصوصی سازی

مراقبتهای سالمت در

مالی ،بدون تغيير ماندن مراقبتهای غير سودآور،

متوسط

متوسط

کاهش طول مدت اقامت و دسترسی به خدمتهای

خصوصی سازی منجر به افزايش هزينههای

برای ترويج سرمايه گذاری
و چگونگی انجام

بودجه عملياتی ،افزايش هزينهها ،بهبود عملكرد

مبتنی بر جامعه در بيمارستان شده است.

بررسی اقدام دولت چير
خصوصی برای بيمارستانها

متوسط

پايير

خصوصیسازی منجر به بهبود سودآوری ،افزايش

خصوصی سازی

مختلف :بهره وری،

کیفیت مقاله

15

خصوصی کشورهای

سپاری خدمات بالينی و قرارداد مديريت برای

خصوصیسازی در ابعاد

هرم شواهد

14

مشارکت دولتی_

و  BOOبرای افزايش کيفيت و اثربخشی ،برون

تجزيه و تحليل

رتبه بر اساس

13

اولويت بندی الگوهای

الگوهای برتر برای حيطههای مختلف  :برون سپاری

صورت خصوصیسازی

مراقبتهای بهداشتی و هزينه های مستقيم برای
بيماران میشود .همچنير ،خصوصی سازی باعث
بهبود پاسخگويی ،تقويت هماهنگی در سطوح

با

پايير

مختلف مراقبتهای بهداشتی ،افزايش عملكرد
بيمارستانهای دولتی میشود[28] .

بيمارستانها

اقدامهای انجام شده در کشورهای منتخب برای
گسترش مشارکت دولتی -خصوصی در

مقايسه مشارکت دولتی-
خصوصی در بيمارستانهای
ايران و ساير کشورهای

بيمارستانها ،نشان از افزايش دسترسی ،کيفيت،
-

بهبود کيفيت و اثربخشی می دهد که استفاده از اير

پايير

پايير

مشارکت با استفاده از اير تجربهها در ايران و تهيه و

منتخب

پذيرش سياستها و دستورالعملها ،در اير زمينه به
دليل شرايط محلی در ايران به شدت توصيه میشود.
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آن در سيستمهای
بيمارستانی کشورهای
اسپانيا ،کانادا ،لسوتو،
انگلستان ،استراليا ،ترکيه و
ايران

ارزيابی علت اصلی تغيير
مالكيت بيمارستان دولتی و
خصوصیسازی آنها

خصوصی سازی

96

 PPPو ارزيابی پيامدهای

انواع الگو های مختلف مشارکت

بررسی انواع الگوهای

الگوی  PPPبه عنوان يک ابزار قدرتمند و کارآمد
برای بيمارستان است .استفاده از روشهای مشارکت
بخش خصوصی به طور مؤثر به بهبود کيفيت،

پايير

پايير

کاهش هزينهها ،مديريت بهتر مناب و کارايی بيشتر
منجر میشود.

خصوصی سازی منجر به افزايش هزينهها ،کاهش
دسترسی افراد کم درآمد ،کاهش کيفيت خدمت و
حذف شدن مراقبتهای غيرسودآور میشود.
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جدول ( :1ادامه)

Pourasghari, H., et al
ايران

ردیف

Sadeghi et al
ايران

2015
2016

و کشور

نام نویسنده

سال

نوع مطالعه
کيفی
تطبيقی

هدف

الگو

خالصه نتایج

کیفیت مقاله

هرم شواهد

20

رتبه بر اساس

19

شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه و ارتقا الگوی PPP
اير مطالعه با هدف توضيح
استراتژی توسعه و ترويج
 PPPدر ارائه خدمتهای

میتواند بسيار مؤثر باشد .موثرترير راهبردهای
توسعه در ارتقا اير الگو در ايران شامل :تغييرها در

-

سياستها و قوانير ،تغييرهای اجتماعی و فرهنگی،

بيمارستان در ايران

پايير

پايير

اصالح مكانيزمهای فعلی و فرايندها و ايجاد ظرفيت
مالی و سرمايه گذاری میباشد.
مكانيسمهای کنترل و ن ارت بر فعاليتهای بخش

محدويت های قرارداد BOT

نيست .با توجه به اينكه اطالعات در مورد اير

برای پروژههای مراقبتهای

BOT

تعيير چارچوم ،مزايا و

خصوصی برای اجرای پروژههای  BOTشفاف
مكانيسمها در اک ر کشورها کافی نيست و به دليل

بهداشتی در کشورهای منتخب

متوسط

پايير

اهميت مسائل مربوط به سالمت زم است که به اير
مكانيسم توجه گردد[29] .

جدول  :2الگوهای مشارکت دولتی-خصوصی در بیمارستان بر اساس شاخص های میانی نظام سالمت
شاخص های ميانی

کيفيت

کارايی

دسترسی

الگوی Alzira

افزايش

نتايج ضد و نقيض

افزايش

DBFO/PFI
مديريت

کاهش

افزايش

افزايش

افزايش

افزايش

افزايش

Colocation & DBFLO
برون سپاری

افزايش

-

افزايش

افزايش

افزايش

افزايش

خصوصی سازی

افزايش

افزايش

کاهش

الگوهای PPP

کيفيت و دسترسی می گردند ،اما شواهد معتبری درباره اثرهای

پهلوی کودکان) منجر میشود.

آنها بر کارايی و عدالت يافت نشد .همچنير ،خصوصیسازی

پس از تحليل محتوای  14منب مرتبط )اعم از کتام ،مقاله

کامل موجب افزايش کارايی و کيفيت و کاهش دسترسی و

کيفی ،مقاله ميدانی و خالصه اجرايی) ،عوامل موثر بر اجرای

عدالت در تامير مالی میشود (جدول دو) .يافتههای يک مطالعه

موفقيتآميز  PPPدر چهار درونمايه اصلی طبقهبندی شدند.

] [23حاکی از تاثير منفی الگوی خصوصیسازی بر عدالت در

درونمايههای اصلی استخراج شده شامل چارچوم قانونی،

تامير مالی بود .نتيجهی مطالعه ديگر ] [30نيز نشان داد الگوی

پشتيبانی سياسی ،مشوقهای مالی و ظرفيتسازی بودند (جدول

مديريت به بهبود پيامدهای مربوط به بيماران (بقاء نوزادان در

سه).

مدیریت سالمت 1397؛)73( 21

الگوهای  Alziraو  Colocation & DBFLOسبب افزايش

 ،NICUمرگ و مير بيمارستانی ،مرگ و مير ناشی از سينه
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جدول  :3عوامل زمینهای موثر در اجرای موفقیتآمیز مشارکت دولتی -خصوصی
درونمایه

پشتيبانی
قانونی

پشتيبانی
سياسی

مشوقهای

کد


قانون اساسی



آييرنامه اجرايی



سياست های تمرکز زدايی



ايجاد واحدهای  PPPدر وزارتخانه



انگيزههای تفويض اختيار

سال
مطالعه

کشور

تامین
مالی

ارائه خدمت

2007

تايلند (درحال توسعه)

دولتی

دولتی

2012

فيليپير (درحال توسعه)

خصوصی

دولتی -خصوصی

2015

انگلستان (توسعه يافته)

دولتی

دولتی

2015

انگلستان (توسعه يافته)

دولتی

دولتی



سياست رقابتی

2004

برزيل (درحال توسعه)

دولتی

دولتی



تسهيالت بانكی

2015

ايران (درحال توسعه)

دولتی

دولتی



مدعيان باقيمانده ( residual

2007

تايلند (درحال توسعه)

دولتی

دولتی

)claimant

2009

هند (درحال توسعه)

خصوصی

خصوصی

2013

لسوتو (درحال توسعه)

دولتی

دولتی

2015

هند (درحال توسعه)

خصوصی

خصوصی

مالی

ظرفيتسازی

نظام سالمت



مشاوره PPP



برگزاری دوره آموزشی



اجرای پايلوت

بحث

انگيزه بخش خصوصی برای به اتمام رساندن پروژهها در زمان
و بودجه مقرر دليل اير امر باشد]22[ .

نتايج نشدددان داد شدددش الگوی  PPPدر بيمارسدددتانها مورد

نتايج مطالعه  Hamiltonو همكارانش نشدددان داد اجرای

اسدددتفاده قرار گرفته اسدددت :الگوی ،DBFO/PFI ،Alzira

الگوی  Alziraموجددب افزايش دسدددترسدددی فيزيكی بدده

مددد يريددت ،Colocation & DBFLO ،برون سدددپدداری و

خدمت های و افزايش کارايی میشدددود []32؛ اما نتايج مطالعه

خصددوصددی سددازی .نتايج در دو بخش «تاثير الگوهای  PPPبر

صدددادقی و همكارانش نشدددان دهنده کاهش زمان انت ار برای

شدداخصهای ميانی سددالمت» و «عوامل زمينهای موثر بر اجرای

خدمتهای جراحی و سرپايی ،افزايش تعداد اعمال جراحی و

موفقيت آميز  PPPدر بيمارسدددتان ها» مورد بحث قرار گرفته

کاهش طول مدت اقامت بود [ .]19يافته ها درباره کارايی اير

است.

الگو ضد و نقيض بودهاند؛ لذا انجام مطالعههای بيشتر و قويتری
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نتايج مطالعهها ن شان داد الگوی  DBFO/PFIباعث افزايش

درباره اثر های به کارگيری اير الگو بر کارآيی بيمارسدددتان ها

کارآيی و دسترسی ،بهبود کيفيت خدمت گردشگری سالمت

ضدددروری اسدددت .با توجه به پايير بودن کيفيت مطالعه های

و بهبود ز مان ات مام پروژه ها شددددده اسددددت]32 ,31 ,19 ,7[ .

برحسب هرم شواهد و ارزيابی نقادانه مقالهها ،نتايج بهطور قط

م طال عه  Braithwaiteو هم كارانش نيز نشددددان داد اير الگو

قابل اسددتناد نيسددتند؛ بنابراير برای حصددول اطمينان از تاثيرهای

باعث افزايش هزينههای غيرمستقيم میشود [27] .نتايج مطالعه

الگوی  Alziraبر شدداخص های ميانی بيمارسددتان انجام مطالعه

 McKeeو همكارانش نشدددان داد اير الگو تاثير نامطلوبی بر

قويتر و بيشتر ضروروی است.

کيفيت طراحی فيزيكی بيمار ستان دا شته ا ست .به ن ر میر سد

مطالعههای انجام شده ن شان میدهد الگوی قرارداد مديريت
تاثير م بتی بر شددداخص های ميانی از جمله کيفيت ،کارايی و

98

98
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د ستر سی دا شته ا ست ]33 ,30 ,24[ .به ن ر میر سد پرداخت

وجود دارد کدده نشددددان می دهددد اير الگو منجر بدده افزايش

برا ساس عملكرد و مهارتهای مديريتی و فنی تو سط مو س سه

هزينههای سددالمت برای مراجعه کنندگان ،کاهش دسددترسددی

خ صو صی ،موجب بهبود شاخصهای ميانی شده با شد .تاثير

افراد کم درآمد و حذف مراقبتهای غيرسدددودآور میشدددود.

اير الگو بر عدالت مورد بررسی قرار نگرفته که نيازمند بررسی

[ ]33بدده طور کلی می توان گفددت اير الگو موجددب کدداهش

اسددت .با توجه به با بودن کيفيت مقالهها براسدداس  CASPو

عدالت به ويژه از ن ر عدالت در دسدددترسدددی به خدمت های

متوسددط بودن رتبهی آنها برحسددب هرم شددواهد نتايج بهدس دت

سالمت می شود ]38[ .بنابراير خ صو صی سازی کامل بهترير

آمده تا حدود زيادی قابل استناد است.

گزينه در شرايط عادی نيست ،اما در شرايط فشار مالی ،بهتر از

مطددالعدده  Robertsو  Hsiaoو همكدداران ش نشددددان داد

تعطيل کردن بيمارسدددتان دولتی و حذف خدمت های به ن ر

قراردادهای برونسدددپاری باعث بهبود شددداخص های کارايی،

میرسد .درصورت استفاده از اير الگو ضروری است دولت به

کيفيت و دسدددترسدددی میشدددوند ]34 ,20[ .از ميان خدمتهای

من ور جلوگيری از رفتددار سدددودگرايی انحصدددداری بخش

بالينی بيشدددترير خدمت های برونسدددپاری شدددده ،خدمت های

خصددوصددی ،از حداک ر توان ن ارتی و مقرراتی خود اسددتفاده

غيراورژان سی بودند که میتوان آن را به انگيزههای سودآوری

نمددايددد .کيفيددت مطددالعدده هددای انجددام شددددده دربدداره الگوی

بخش خصدددوصدددی و عدم تمايل بخش دولتی به برونسدددپاری

خصوصی سازی کامل برحسب هرم شواهد پايير ،اما بر حسب

خدمتهای اورژانسی نسبت داد .در برخی مطالعههای رضايت

ابزارهای  CASPمتوسط و با بود.

بيماران از خدمتهای غيربالينی برونسددپاری شددده (نسددبت به

شواهد موجود حاکی از آن است استفاده از الگوی DBFO

خدمتهای بالينی) پايير بوده اسددت .به ن ر میرسددد علت اير

 and Co-locationسدددبددب افزايش کيفيددت ،کددارآيی و

رخداد را بايد در کيفيت قراردادها و نحوه ن ارت بر مفاد آنها

دسترسی می شود ]39[ .علت افزايش دسترسی ،داشتر قرارداد

جسددتجو کرد .در اير قراردادها معمو شدداخص اصددلی خريد

با سازمانهای متعدد بيمهای و کاهش پرداخت از جيب بيماران

خدمت ،هزينه ا ست .اير م ساله میتواند منجر به ناديده گرفتر

گزارش شددده اسددت ]21[ .با توجه به کيفيت پايير مطالعهها بر

کيفيت در تن يم قراردادها شود ]21[ .با اير حال استفاده از اير

حسب هرم شواهد و  CASPنمیتوان بهبود شاخصهای ميانی

الگو در يک بيمارستان هند منجر به افزايش سطح رضايتمندی

را به استفاده از اير الگو نسبت داد.

تفاوت در کيفيت ،متفاوت بودن انت ار پاسددخدهندگان باشددد.

بيمارستانها شامل :پشتيبانی قانونی ،پشتيبانی سياسی ،مشوقهای

پيشنهاد میشود دولتها در تن يم مفاد قراردادهای برونسپاری

مالی و ظرفيتسازی می باشد .شواهد نشان میدهد ممكر است

خدمت های غيربالينی ،توجه بيشدددتری به کيفيت خدمت های

محدوديت های قانونی منجر به کندی يا توقف پروژههای PPP

نموده و بر اجرای مفاد مربوط به کيفيت خدمت های ن ارت

شوند .لذا ،حصول اطمينان از عدم وجود موان قانونی و تصويب

کافی اعمال نمايند .کيفيت مطالعههای انجام شده برحسب هرم

قوانير ح ما يتکن نده از  PPPضدددروری اسددددت ]40[ .برخی

شواهد پايير بوده و نتيجه ارزيابی نقادانه آنها بر اساس ابزارهای

کشورهای در ايجاد چارچوم قانونی به عنوان يكی از زمينههای

 CASPمتفاوت بود.

اجرای موفقيتآميز  PPPپيشگام بودهاند .در قانون اساسی تايلند

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خصوصیسازی کامل

يک ف صل جداگانه در رابطه با  PPPوجود دارد ]41[ .همچنير،

منجر به افزايش کارآيی (کاهش طول اقامت) در بيمارسدددتان

در قانون اساسی فيليپير به ضرورت مشارکت بخش خ صوصی

می شود ]36[ .در يک مطالعه تطبيقی خصوصی سازی کامل از

جهت ر سيدن به اهداف تو سعه ا شاره شده ا ست ]34[ .ايتاليا در

ن ر کارايی برترير الگو در بير الگو های  PPPمعرفی شدددد.

سددال  2012جهت شددفافيت اطالعات و سددادهسددازی رويههای

[ ]37عليرغم تاثير م بت خ صو صی سازی بر کارايی ،شواهدی

مربوط به مشددارکت ،سدده قانون را تصددويب نمود ]42[ .کشددور
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و کيفيت مراقبت شد ]35[ .ممكر است يكی از د يل احتمالی

عوامددل زمينددهای موثر بر اجرای موفقيددت آميز  PPPدر
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تانزانيا در اير حوزه دارای مشكلهايی است و پياده سازی PPP

ظرف يتسددددازی به عنوان راهی برای تقو يت م هارت ها،

در کشور تانزانيا به دليل فقدان چارچوم قانونی ،چشمگير نبوده

شدددايسدددتگی ها ،توانايی افراد و کمک به بهبود سددداختارها و

و تنها چند پروژه موفقيتآميز در بخش سددالمت داشددته اسددت.

فراي ند ها ،می توا ند زمي نهی م ناسدددبی برای اي جاد و اجرای

[ ]43اگرچه میتوان چارچوم قانونی را يكی از زمينه های زم

الگوهای  PPPرا فراهم نمايد ]47[ .بهطور م ال در انگلسدددتان

برای اجرای موفقيددتآميز  PPPدانسددددت؛ امددا بدده تنهددايی

دوره آموزشی ساليانه برای کارکنان مرتبط با  ،PPPمخصوصاً

تضميرکننده نخواهد بود.

کارکنان دولتی برگزار میگردد ]50[ .ک شور هند مداخلههايی

عالوه بر پيشبينی چارچومهای قانونی ،ضروری ا ست که

از جمله استفاده از سيستمهای آنالير ،کتام راهنما ،برنامههای

پروژههای  PPPدر عمل از پشدددتيبانی سدددياسدددی نيز برخوردار

پايلوت و ارايه مشدداورههای فنی در جهت توسددعه ظرفيتهای

باشدددند ]40[ .در انگلسدددتان در وزارتخانه ها ،واحدهای PPP

سددازمانی اسددتفاده مینمايد ]51[ .وزارت بهداشددت لسددوتو نيز

وجود دارد که از پروژه های  PPPحمايت میکن ند ]44[ .در

انجمنی جهت ظرفيتسدددازی  PPPدر بيمارسدددتانها تأسددديس

فيليپير نيز سددازمانی هماهنگکننده و ناظر بر برنامههای BOT

کرده اسدددت ]33[ .در سدددالهای  2005و  2009برنامه پايلوت

وجود دارد ]32[ .کشددور ايتاليا يک واحد پشددتيبانی از  PPPرا

پروژههای مشددارکتی در بخش بهداشددت و درمان کشددورهای

ايجاد نموده اسدددت [ .]42همچنير ،در کشدددور موريس واحد

مكزيک و شيلی اجرا شده ا ست ]49[ .شواهد ن شان میدهد

 PPPتوسددط وزارت اقتصدداد و دارايی ايجاد شددده اسددت که

هددمدده کشددددورهددای مددجددری پددروژههددای  PPPدرجددات از

م سئول تو سعه سيا ستهای م شارکتی ا ست ]45[ .در ک شور

ظرفيددتسددددازی را اجرا میکننددد و تفدداوت آنهددا در مقدددار

استراليا نيز سياست و دستورالعمل ملی  PPPوجود دارد]46[ .

ظرفيت سدددازی اسدددت .با اير حال شدددواهدی از تاثير مقدار

تجربه ک شورهای انگل ستان و ترکيه ن شان میدهد عليرغم عدم

ظرفيتسازی بر موفقيت در اجرای پروژههای  PPPيافت نشد.

پيشبينی چارچوم های قانونی ،درصدددورت وجود پشدددتيبانی

به ن ر میرسد راهنمايی و مشاوره و نيز اجرای پايلوت پيش از

سدددياسدددی میتوان در اجرای پروژه های  PPPموفق بود .لذا،

برگزاری دورههای آموزشددی بر ايجاد ظرفيت زم در نينفعان

اگرچه وجود چارچوم های قانونی برای اجرای موفقيتآميز

مختلف موثر باشدددد .توصددديه میشدددود در ظرفيتسدددازی به

پروژههای  PPPضروری ا ست؛ اما پ شتيبانی سيا سی پايدار تا

ن يازسدددنجی آموزشدددی ،تنوع در روش های اي جاد ظرف يت و

حدود زيادی میتواند خالء ناشی از فقدان آن را جبران کند.

ظرفيت سازی نينفعان مختلف توجه شود .پي شنهاد می شود در

کشدددورهای موفق در اجرای پروژه های  PPPاز انگيزه های

رابطه با تاثير درجات مختلف ظرف يت سدددازی بر موفق يت در

مالی جهت تشددويق بخش خصددوصددی به مشددارکت اسددتفاده

اجرای پروژههای  PPPمطالعههای تكميلی و معتبر انجام شود.

نمودهاند؛ بهطور م ال میتوان به تخصدديص وامهای کم بهره به

شدددواهد معتبر اندکی درباره تاثير  PPPبر شددداخصهای

پروژه های  PPPدر کشدددورهای تايلند ،هند ،انگليس و ايتاليا

ميانی بيمارسدددتان يافت شدددد .کيفيت  20درصدددد از مطالعههای

اشددداره کرد ]48 ,47[ .کشدددور شددديلی نيز جهت تهيه تجهيزات

بازيابی شده با  35 ،در صد متو سط و  45در صد پايير بود .لذا،

پزشدددكی با قيمت پايير و کشدددور پرو جهت افزايش رضدددايت

توصدديه میشددود مطالعههای معتبری (مانند مطالعههای خوشددهای

بيمار ،به بخش خ صو صی م شوقهای مالی اعطا کردهاند [.]49

تصدددادفی کنترل شدددده) طراحی و اجرا گردد .برای اسدددتفاده از

شدددواهدی از عدم موفقيت پروژههای  PPPدر صدددورت عدم

الگوهای  PPPبايد ابتدا اهداف مشارکت مشخص شوند ،ميزان

ا ستفاده از م شوقهای مالی يافت ن شد؛ لذا ،ق ضاوت دربارهی

و نوع همكاری و شدداخصهای مورد ن ر نيز به صددورت شددفاف

مشدددوق های مالی به عنوان يک عا مل زمي نهای موفق يت

بيان گردد و سپس بر ح سب شرايط و سيا ستهای کالن ن ام

پروژههای  PPPبايد با احتياط صورت گيرد.

سالمت و اهداف و مشكلهای موجود در بيمارستانها از الگوی

زهرا اسدی پیری و همکاران

مورد ن ر ا ستفاده نمود .برای پي شگيری از م شكلهای مربوط به
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Models of "Public-Private Partnership" and their
Effects on Hospital Mid-Indicators: A Critical Review

Asadi Piri Z
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Introduction: Public-private partnership can help governments deal with resource constraints in
their health sectors. The aim of this study was to investigate the effects of different models of publicprivate partnership on hospital mid-indicators and identify factors affecting its successful
implementation.
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2018; 21(73)
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Methods: This critical review was conducted from 2000 to 2017. Databases, such as Google
Scholar, Ovid, Proquest, PubMed, Science Direct, Scopus, Springer, Magiran, SID, IranMedex and
Irandoc were searched using Persian and English key terms.
Critical Appraisal Skills Program was used to assess the quality of papers which were ranked based
on evidence pyramid. The factors influencing the successful implementation of public-private
partnership in hospitals were identified through content analysis method.
Results: A total of 20 articles were included in the study. Six models of public-private partnership,
that is, the Alzira Model, Design, Build, Finance, Operate Contract/ Private Finance Initiative,
Management contract, Co-location and Outsourcing, and Privatization were used in hospitals. Each
model has different effects on equity, quality, efficiency and accessibility. The factors influencing
the successful implementation of public-private partnership projects included: legal support,
political support, financial incentives and capacity building.
Conclusion: Public-private partnership models showed different effects on hospital mid-indicators.
It seems that the Design, Build, Finance, Operate Contract/ Private Finance Initiative model is more
suitable for construction projects, management contract, and outsourcing and Alzira model is
appropriate for delivering hospital services. Therefore, health policymakers can apply different
models of public-private partnership on the basis of their effects on hospital mid-indicators.
Keywords: Review, Qualitative Research, Public-Private Sector Partnerships; Public-Private
Sector Cooperation; Delivery of Health Care; Healthcare Quality, Access, and Evaluation
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