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مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب :مطالعه
مروری

تاریخ دریافت 1400/01/28 :
تاریخ پذیرش 1400/07/14 :

چکیده
زمینه و هدف :تجهیزات پزشکی ،سهم عمدهای در آموزش دانشجویان دارد و با توجه به کمبود منابع باید خرید

تجهیزات پزشکی ،متناسب با نیازهای کاربران و با توجه به مؤلفههای اقتصادی و مدیریتی صورت گیرد .این پژوهش

با هدف بررسی مقایسهای خرید تجهیزات پزشکی در کشورهای منتخب صورت گرفت تا با استفاده از نتایج آن ،ابعاد و
مؤلفههای مؤثر در مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استخراج گردد.

روش بررسی :این پژوهش کاربردی بهصورت توصیفی -تطبیقی (مقایسهای) انجام شده و تفسیر اطالعات،

همجواری اطالعات و مقایسه اطالعات صورت گرفته است .نمونههای این پژوهش ،کشورهای آمریکا ،کانادا ،استرالیا،
آلمان ،چین ،هندوستان و ترکیه در زمینه مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شدند که از جنبههای مختلف

مقایسه گردیدند و در مرحله بعد در پانل خبرگان مؤلفههای مؤثر بر مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استخراج شد.

یافته ها :نتایج مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که در کشورهای موردمطالعه ،توجه به پیشرفتهای علمی و

فناوری پزشکی و منحصربهفرد بودن تجهیزات پزشکی از حیث تکنولوژی مورداستفاده ،آموزش کاربران ،قیمت ،خدمات

پس از فروش ،قدرت چانهزنی و مذاکره در راستای انعقاد قراردادهای بهتر و لزوم رعایت قوانین و استانداردها ،برخی از
مؤلفههایی هستند که با هم همخوانی داشتند.

نتیجه گیری :با توجه به کمبود منابع و نيازهاي متنوع افراد جامعه ،استفاده از مدیریت خريد تجهیزات پزشکی

بهصورت علمی ،يک ضرورت در نظام سالمت است و در این راستا ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر مدیریت خرید تجهیزات

پزشکی استخراج میگردد که در طراحی الگوی مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استفاده خواهد شد.
کلمات كلیدی :آموزش پزشکی ،مدیریت خرید ،تجهیزات پزشکی

 .1دکترای تخصصی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانa-lari@farabi.tums.ac.ir .
 .2کارشناس ارشد ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد مدیریت مالی ،معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران abili@ut.ac.ir .
 .*3نویسنده مسئول ،کارشناسی ارشد ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،کارشناس مرکز سنجش آموزش پزشکی،معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
تهران ،ایرانssani666@yahoo.com .
 .4کارشناسی ارشد ،مدیریت ،کارشناس معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایرانMkhajeh_2000@yahoo.com .
 .5استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی ،تهران ،ایرانnovin934@gmail.com .
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مقدمه

رشد هزینههای سالمت بازی میکنند ( .)6-5پسانداز  1تا 2

تجهیزات پزشکی ،ازجمله محصوالت راهبردی و ضروری در

درصد از این هزینهها میتواند منجر به افزایش قابلتوجهی در

نظام سالمت کشور است که نظارت شدیدی در سطح جهانی

بهرهوری ،سودآوری و عملکرد مالی مراکز درمانی گردد (.)7

و منطقهای بر کیفیت تولید ،عرضه و نحوه استفاده از این

باتوجه به محدودیت منابع سازمانی و فضای رقابتی حاکم بر

کاالهای حساس در راستای حمایت از خدمات بهداشتی و

ارائهکنندگان خدمات بیمارستانی ،مدیریت خرید تجهیزات

درمانی کشورها صورت میگیرد .در سالهای اخیر ،پیشرفت

پزشکی باید بهدرستی و با دقت کافی انجام گیرد و این امر

در زمینه فناوریهای حوزه سالمت و بهطور اخص تجهیزات

نیازمند برنامهریزی و اولویتبندی است تا در نهایت منجر به

پزشکی ،بسیار چشمگیر بوده است؛ زیرا این تجهیزات بهطور

اتخاذ تصمیمهای درست و بهموقع و تحقق اهداف استراتژیک و

مستقیم یا غیرمستقیم بر تشخیص ،درمان بیماران و همچنین

چشمانداز سازمانی شود ( .)8واضح است که اگر خرید تجهيزات

آموزش دانشجویان رشتههای علوم پزشکی تأثیر بهسزایی

پزشكي بدون ارزیابی نیازمندیها صورت گیرد ،ممکن است

دارند ( .)1-2پیشرفت فناوریها و تجهیزات پزشکی امکان

اقالم خریداری شده نتوانند نیازهای واقعی ذینعان را برطرف

توسعه و بهکارگیری علوم پزشکی را بیشازپیش فراهم ساخته

کنند ( )9که منتج به استفاده بیشازحد یا غیرضروری منابع

است .در واقع حفظ جان میلیونها نفر در جهان ،جلوگیری از

مالی ،برنامه درمانی و آموزشی نامناسب ،افزایش مرگومیر

گسترش بیماریها ،میسرکردن تشخیصهای دقیق و مراقبت

بیماران و کیفیت پایین آموزش دانشجویان حرفه پزشکی

بهتر از بیماران را میتوان تعداد اندکی از مزایای نوآوریهای

میگردد ( .)10بنابراین مدیران مراکز درمانی برای نگهداری

پزشکی دانست ( .)3عواملی از قبیل پیر شدن جمعیت ،تغییر

توازنی متعادل بین دستیابی بیماران به مراقبتهای مدرن و

سبک زندگی و افزایش انتظارات از کیفیت زندگی ،افزایش

ثبات اقتصادی این مراکز در تقال هستند و برای انتخاب و خرید

درآمدها ،گسترش نظامهای بیمهای ،تداوم نوآوری در صنعت

هزینه اثربخشترین تجهیزات پزشکی با مناسبترین قیمت

سالمت و همچنین افزایش نیاز جامعه به تربیت نیروی توانمند

تالش میکنند که در نهایت بر توسعه ملی هر کشوری تأثیرگذار

برای مشارکت مؤثر در ارتقای سالمت جامعه ،میزان تقاضای

میباشد (.)11-14

فناوریهای سالمت و باالخص تجهیزات پزشکی را افزایش داده

از اين رو ،با توجه به افزايش موج انتظارات در بهروز كردن

است (.)4

تجهیزات در دهه اخير ،بهنظر میرسد هماکنون زمان آن

با توجه به جایگاه ویژه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در

رسیده است که در شرایط اقتصادی جهان امروز ،مدیران خرید

ارائه خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کشور و نقش برجسته

تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار دهند ( .)15-16لذا این

این تجهیزات در بهبود کیفیت مراقبت سالمت و از آنجاییکه

پژوهش با مروری بر تالشهای کشورهای مختلف در مدیریت

این تجهیزات ،نماینده گروهی بسیار پویا هستند که با سرعتی
زیاد از ابداعات تکنولوژی سالمت برخوردار میباشند؛ هرساله
سهم عمدهاي از منابع بخش بهداشت و درمان به خريد،
تعمير ،نگهداري و جايگزيني این تجهيزات از داخل و خارج
كشور اختصاص مييابد که یکی از بزرگترین نقشها را در

خرید تجهیزات پزشکی ،تالشی در راستای پرکردن خألهای
موجود دارد.
روش کار
این مطالعه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه توصیفی -ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اعظم الری و همکاران

و كتابخانهاي میباشد .در پژوهشهای تطبیقی ،پارادایمهای

و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻻﻳﻦ ،ﭘﺎبﻣﺪ ،اﻟﺰوﻳﺮ ،اسکوپوس و

موردمطالعه ،شناسایی و وضعیت ،تجربیات و ویژگیهای

ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي

موضوع در واحدهای موردمطالعه ،بررسی و استخراج میگردد

رﺳﻤﻲ دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ رﺳﻤﻲ ذيرﺑﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی

( )17و میتوان بیان داشت که يك مطالعه تطبيقي معموالً

منتخب و اﺳﻨﺎد اداره ﻛﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،

شامل سه مرحله توصيف ،مقايسه و نتيجهگيري است .در

درمان و آموزش پزشکی و اﺳﻨﺎد ادارات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ

پژوهش حاضر ،ابعاد و مؤلفههای مؤثر هر بُعد مدیریت

دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایران ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر

خرید تجهیزات پزشکی در كشورهاي منتخب بررسی شدند.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ملی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم

باقری ،مدیریت خرید را فرایندی شامل تصمیمگیری و

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ طی

اجرای برنامهای مدون بهمنظور تهیه و تأمین نیازمندیهای

 15سال اخیر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .معیارهای ورود مقاالت شامل :مقاالت

سازمان در زمان مناسب ،با قیمت و کیفیت مطلوب از منابع

منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی ،انجام پژوهش درایران و

مطمئن و قابلاتکا با توجه به توانمندیها و امکانات سازمان

کشورهای منتخب ،پژوهشهای مرتبط در خصوص ﺗﺠﻬﻴﺰات

و در چارچوب مقررات و استانداردهای حاکم بر سازمان بیان

ﭘﺰﺷﻜﻲ و مدیریت خرید ،انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی،

کرده بود .برمبنای این تعریف و نظر کارشناسان خبره ،ابعاد

تماممتن بودن مقاالت بود.

مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در این پژوهش ،برنامهریزی،

برای تحليل و مقایسه دادهها در اين مرحله ،از جداول

تصمیمگیری ،سازماندهی ،رهبری و کنترل میباشد (.)18

مقايسهاي استفاده شد که شامل مقايسه ابعادي است كه از

بهمنظور انتخاب كشورها معیار ورود تعريف شد و ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب

مطالعه مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در كشورهاي منتخب

اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدرات یا واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات

بهدست آمد .بدین منظور ،دادهها به جدول مقایسهای وارد

ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس گزارشهای برنامه عمران سازمان

گردید و مبنای تحلیل و مقایسه کشورها با یکدیگر قرار گرفت.

ملل متحد ،سازمان جهانی بهداشت و گزارش بانک جهانی

براي تحليل اشتراكات و افتراقات ابعاد و مؤلفههای هر بُعد در

سال  2017بود .برمبنای این معیار ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

بين كشورهاي منتخب با هم مقايسه شد.

عبارت بودند از :ترکیه ،چین ،هندوستان ،آﻣﺮﻳﻜﺎ ،آﻟﻤﺎن،
ﻛﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ .محيط انجام مطالعه ،وبسایتهای مجازی
نظامهای سالمت كشورهاي جهان و پایگاههای اطالعاتی علمی
بود .جامعه پژوهش در اين پژوهش ،پایگاهها و مراكز تجهیزات
پزشکی در كشورهاي موردمطالعه بود .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوري
دادهﻫﺎ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،مقاالت علمی ،ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ،
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و
ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻼت ،ﻛﺘﺎب ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در

یافتهها
از میان  2620مقاله جستجو شده ،چکیده  1430مقاله
دریافت و از این مقاالت تعداد  43مقاله بهصورت کامل دریافت
شد و با استفاده از  32مقاله ،جداول تطبیقی تهیه گردید.
وجوه اشتراک و افتراق مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در
ایران و سایر کشورهای موردمطالعه در پنج ﺑﻌﺪ برنامهریزی،
تصمیمگیری ،سازماندهی ،رهبري و کنترل میباشد که در
جدول  1بررسی شده است.
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جدول  .1بررسی وجوه اشتراک و افتراق مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در کشورهای موردمطالعه
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ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭼﯿﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
 ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرجدرﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ
 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ درآﻣﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرجدرﻣﺎن
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ذيﻧﻔﻌﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
 ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻫﻨﺪ

 ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرجدرﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ
 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

 ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺷﺪه
 ﻗﯿﻤﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ -وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه

آﻣﺮﯾﮑﺎ

 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﺮآوردﻧﺸﺪه
 -ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺷﺪه
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدي وﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزار ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮماﻓﺰاري

ﺗﺮﮐﯿﻪ

 ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
 ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه
 ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ
 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮماﻓﺰاري

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ

 ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
 ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه -ﮐﯿﻔﯿﺖ

 وﺟﻮد ﻃﺮح ﺗﺤﻮلﺳﻼﻣﺖ
 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪايﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
 اﻟﺰام ﺑﺮايﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ
 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ)ﻣﺪﯾﮑﯿﺮ و ﻣﺪﯾﮑﯿﺪ(

 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ

رﻫﺒﺮي
 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﻋﻄﺎي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎيﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﮐﻨﺘﺮل
 اﻟﺰام ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦﺧﺮﯾﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ )ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ(دوﻟﺘﯽ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏﻣﺤﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺎرﺟﯽ
 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎيﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام از دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺎرﺟﯽ
 ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺎرﺟﯽ

 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦﺧﺮﯾﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﻋﻄﺎي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام از دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ

 اﻟﺰام ﺧﺮﯾﺪﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺧﺎص
 اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦﺧﺮﯾﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
رﻋﺎﯾﺖاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ

 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 -رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
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آﻟﻤﺎن

 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪاي -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﺎﻧﺎدا

 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﯾﺮان

 ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرجدرﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ
 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺮخ ارز ﺗﻮرم -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮماﻓﺰاريﺑﺎزار ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮماﻓﺰاريﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎزار ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺷﺪه
 ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ واﻧﺤﺼﺎري
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮماﻓﺰاري -ﮐﯿﻔﯿﺖ

 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰاتﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
اﺳﺘﻔﺎده

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺎرﺟﯽ

 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ
 ﺑﺮونﺳﭙﺎري -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ

 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ

 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ
 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﻋﻄﺎي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺎرﺟﯽ
 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎيﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ

 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦﺧﺮﯾﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

در خصوص بازار تجهیزات پزشکی میتوان بیان داشت که این

تجهیزات پزشکی موردنیاز کشور وارداتی است (.)22-19

بازار در کشورهای هندوستان ،چین و ترکیه به میزان زیادی

تمامی کشورهای موردمطالعه برای برنامهریزی مؤثر به نقش و

به واردات وابسته میباشد که طبق آمارهای ارائهشده بهترتیب

حمایت جدی دولت برای تأمین مخارج درمان اقشار کمدرآمد،

حدود  74 ،80و  60درصد بازار تجهیزات پزشکی این کشورها را

توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری پزشکی ،طول عمر

کاالهای وارداتی تشکیل میدهند .در ایران نیز حدود  60درصد

تجهیزات و توجه به نیازهای ذینفعان (بیماران ،پزشکان،
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ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ -آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
 ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
 -وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
 -ﺑﺮونﺳﭙﺎري

رﻫﺒﺮي
 ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽدرﯾﺎﻓﺖ وام از دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ

ﮐﻨﺘﺮل
 اﻟﺰام اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيدورهاي
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽو ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ
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کارکنان غیرپزشک و دانشجویان رشتههای علوم پزشکی)

در همه کشورهای موردمطالعه به لزوم رعایت قوانین و

در بخشهای مختلف تأکید داشتند .همچنین آموزش بالینی

استانداردها در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و خرید

یک مسئله جدی در امر آموزش دانشجویان رشتههای علوم

تجهیزات پزشکی و همچنین توجه به هزینه نگهداشت

پزشکی محسوب میشود که در آن استاد و دانشجو به یک

تجهیزات پزشکی در بعد کنترل اشاره شده است.

اندازه مشارکت دارند و عواملی همچون محیط بالین و برنامه
آموزشی میتواند بر کیفیت آموزش اثرگذار باشد؛ از این رو در
همه بیمارستانهای آموزشی توجه به این مهم در برنامهریزی
برای خرید تجهیزات پزشکی بسیار حائزاهمیت است.
در بعد تصمیمگیری مدیریت خرید تجهیزات پزشکی ،در تمامی
کشورهای موردمطالعه ،قیمت ،بسیار مورد توجه تصمیمگیران
میباشد .خدمات پس از فروش ،قدمت ،شهرت و برند سازمان
فروشنده ،ویژگیهای عمومی ،اختصاصی دستگاه (کالیبراسیون
آسان ،ایمن بودن و  )...فاکتورهای اصلی تأثیرگذار در این بعد
بودهاند .کشورهای ایران ،ترکیه ،چین و هندوستان نسبت به
افزایش قیمتهای تجهیزات پزشکی ،حساسیت بیشتری نشان
میدهند.
در بعد سازماندهی ،در همه کشورها به جنبه منحصربهفرد
بودن تجهیزات پزشکی از حیث تکنولوژی مورداستفاده ،تدوین
برنامههای نوسازی و توسعه بخشهای بیمارستان و الزامات
بینالمللی برای بسترسازی درمان مناسب برای همه توجه شده
است.
در بعد رهبری ،در همه کشورهای موردمطالعه به قدرت
چانهزنی و مذاکره در راستای انعقاد قراردادهای بهتر و
بهرهگیری از کارشناسان خبره و حرفهای تأکید شده است .در
این بعد به توانایی مدیران در همراستا کردن نظرات ذینفعان
مختلف منجمله بیماران ،پزشکان و سایر کارکنان بیمارستان
و جلب همکاری نهادها و سازمانهای غیردولتی مانند خیرین
سالمت اشاره شده است .در همه کشورها سیاست بیمارستان
در راستای جذب بیماران خارجی نیز در خرید تجهیزات
پزشکی حائز اهمیت است.

بحث
آموزش بالینی ،جزء جدانشدنی آموزش در رشتههای علوم
پزشکی است .امروزه ،محیط بالینی بهطور گسترده بهعنوان
محیطی کلیدی برای آموزش دانشجویان پذیرفته شده است
و به دانشجویان کمک میکند تا بتوانند آموزش تئوری را با
عملکرد در بالین پیوند دهند؛ البته در این میان ،متغیرهای
بسیار زیادی بر آموزش بالینی تأثیرگذارند که یکی از این
متغیرها تجهیزات پزشکی میباشد ( .)23از سوی دیگر،
بحران اقتصادی عصر حاضر ،کشورهای صنعتی جهان را در
استفاده از دستگاههای پرهزینه تکنولوژیکی محتاط کرده
است ولی بهکارگیری تکنولوژی پیشرفته پزشکی در کشورهای
در حال توسعه که با صرف منابع اقتصادی فراوان و بههدر
دادن توان واقعی تکنولوژیکی همراه است ،در حال افزایش
میباشد ( .)9خرید برنامهریزیشده تجهیزات پزشکی به نوعی
سرآغاز رسیدن به اهدافی همچون افزایش بهرهوری و ایمنی،
سهولت انجام امور ،کاهش بار کاری پرسنل و خطرات احتمالی
میباشد و این امر چنان از اهمیت و جدیت برخوردار است
که لزوم توجه به مدیریت خرید در این زمینه را بهعنوان یک
موضوع تخصصی و نقشآفرین ایجاب میکند .در صورتی که
این امر خطیر باید بر مبنای نیازسنجی بهعنوان اولین گام
در برنامهریزی خرید و همچنین برنامهریزی آموزشی صورت
گیرید .در مراکز درمانی ،برنامهریزی برای خرید و استفاده از
تجهیزات پزشکی جدید ،بهطور سنتی برمبنای میل پزشکانی
است که دغدغههای آنها درمان بیماران و درآمدشان میباشد
( .)24بوتز و سایر پژوهشگران نیز بر این باورند که مراکز

اعظم الری و همکاران

واقعگرایانهای در مورد نیاز به یک دستگاه صورت گیرد (.)25

درمانی مناسب و تالش در راستای کوتاه کردن این زمان ،یکی

واضح است که اگر خرید بدون توجه به نیازمندیها صورت

از اساسیترین و مؤثرترین راههای کاهش خطر مرگ و ناتوانی

گیرد ،ممکن است اقالم خریداری شده نتوانند نیازهای واقعی

است .میتوان گفت که در عرصه مراقبت اورژانس با توجه به

بیمارستان را برطرف کنند ( .)9در کشور آمریکا ،انتخاب و

محدودیت زمانی برای ارائه خدمات ،دسترسی به تجهیزات

خرید براساس سیاست مرکز درمانی و از طریق تعامل مدیر

پزشکی مناسب ،بسیار مهم است و مهمتر از آن داشتن نیروی

بیمارستان و کمیته درمان صورت میگیرد و تصمیمگیری

انسانی که بتواند بهطور صحیح و مؤثر این تجهیزات را بهکار

خرید تجهیزات پزشکی براساس فهرست موجودی و بانک

گیرد؛ بنابراین ،مراکز آموزشی درمانی باید به دنبال روشهای

اطالعاتی واحد مهندسی بالینی میباشد .در بیمارستانهای

جدید آموزش مداوم و مقرونبهصرفه برای افراد و تیمها در

کشور آلمان تصمیمگیری خرید تجهیزات پزشکی براساس

ارتباط با تجهیزات پزشکی باشند و این مهم نیازمند آموزش

درخواست رئیس بخش بیمارستان و نیز فهرست موجودی

نظاممند با شیوههای مناسب است .تکرار آموزش به کارکنان

صورت میگیرد ( .)26طبق پژوهشهایی که در کشور استرالیا

سیستمهای مراقبت بهداشتی کمک میکند تا دانش و مهارت

انجام شده است هیچ برنامه مدیریتی مناسبی برای تعیین

آنها در استفاده از تجهیزات پزشکی مورداستفاده در شرایط

نیازهای تجهیزات پزشکی مشتمل بر بودجه وجود ندارد و

بحرانی حفظ گردد .برنامههای آموزش مجدد میتواند عالوه

در اکثر بیمارستانها دفاتری برای تعیین اولویت تجهیزات

بر ایجاد نگرش بهتر و مثبتتر نسبت به شغل خود ،باعث

پزشکی ترتیب داده شده است که خریدها براساس این

ارتقای سطح مهارت آنان در استفاده از تجهیزات مورداستفاده

اولویتها صورت میگیرد .با توجه به درآمد سرانه باال و

گردد ( .)31در ایاالت متحده ایجاد شرایط دسترسی عمومی به

استانداردهای باالی تجهیزات پزشکی ،تقاضای زیادی برای

دفیبریالتورهای خارجی اتوماتیک1و آموزش همگانی بهمنظور

طیف کاملی از تجهیزات پزشکی پیشرفته و با تکنولوژی باال

استفاده استاندارد از این دستگاه همزمان با احیای قلبی-

در این کشور وجود دارد ( .)27در سالهای اخیر ،پیشرفتهای

ریوی ،یکی از استراتژیهایی میباشد که بازدهی چشمگیری

سریع تکنولوژی در بخش بهداشت و درمان ترکیه بهویژه

داشته است ( .)32در اروپا نیز مراقبتهای پایه آمبوالنس از

افزایش استفاده از تجهیزات پزشکی با تکنولوژی باال اتفاق

یک سازمان نقل و انتقال ساده به یک مرجع مراقبت بهداشتی

افتاده است که این امر در اثر عدمتعهد سیاسی دولت برای

شایسته و کارآمد ارتقا یافته است و این مهم بهوسیله پرسنل

برنامهریزی و اولویتگذاری خرید تجهیزات پزشکی میباشد

آموزشدیده مجرب بهدست آمده است ( .)33در مطالعهای

( .)29 -28 21,در صورتی که در دستورالعملهای بهداشت

که در دو بیمارستان در سوئد انجام گرفت مشخص شد که

و درمان کشور چین ،به حوادث و بالیای طبیعی توجه شده

آموزش کاربردی در استفاده از تجهیزات پزشکی ،منجر به

است و بیمارستانها باید به این مهم بپردازند تا در هنگام

ارتقای دانش ،نگرش و عملکرد کارکنان مراقبت پرستاران شد

وقوع چنین حوادثی دچار کمبود نگردند ولی در کشور ترکیه

(.)31

به برنامهریزی برای خرید تجهیزات پزشکی در شرایط بحرانی

در بعد تصمیمگیری مدیریت خرید ،به رقابتی بودن بازار و

توجهی نمیشود (.)30

1

Defibrillator External Automated

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

درمانی با محدودیت منابع روبهرو هستند و الزم است تحلیل

در بسیاری از رخدادها زمان بین رخداد تا دریافت مداخالت
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قیمت تأکید میشود .به دلیل تعدد خدمات و همچنین تنوع

کلیدی برای دانشجویان بهشمار میرود و فراهم بودن محیط

محصوالت و اختیار بیمارستان در انتخاب محصول متناسب با

مناسب نیز یکی از عوامل پیشبینیکننده اثربخشی آموزش

نیاز خود ،شناخت عوامل مؤثر بر تصمیمگیري در محیط رقابتی

در بالین است که توجه به آن از اهمیت فراوانی برخوردار است

و استفاده از روشهاي علمی برای انتخاب محصول یا خدمت

( .)23قرایی و همکاران در پژوهش خود با مطالعه مشکالت

در مؤسسات بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژهاي برخوردار

آموزشی به این نتیجه رسیدند که مهمترین مشکالت آموزشی

است .شواهد نشان میدهند در مراکز درمانی برای افزایش

دانشکده دندانپزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان ،نبودن

قابلیت خرید نیاز به این است که تجهیزات پزشکی استاندارد

تناسب بین تعداد دانشجویان و امکانات آموزشی و کمبود

با کمترین قیمت خریداری شوند و برای رسیدن به این مهم

تجهیزات پزشکی در بخش میباشد ( .)39در کشور ترکیه به

چارهای جز استفاده از مزایای رقابتی و دستیابی به قیمتهای

دنبال طرح ملی تحول سالمت با برنامه کاهش وابستگی به

توافقی و رقابتی نخواهد بود ( .)34-35یافتههای مطالعات

واردات ،بیمارستانهای چندهزار تختی در این کشور ایجاد

دیگر نیز داللت بر این مهم داشت که انتخاب قابلاعتمادترین

شدند که میتوانند منجر به افزایش هزینهها گردند (.)40

عرضهکننده در بخش دولتی یا خصوصی براساس سیاستهای

در هندوستان نیز توجه ویژهای به نوسازی مراکز سالمت و

منطقی خرید و رقابت فعال بین ارائهدهندگان مختلف بر سر

خرید تجهیزات پزشکی میشود که در این راستا از کارشناسان

کیفیت و قیمت میباشد ( .)34در بازار تجهیزات پزشکی چین

متخصص در زمینههای مربوطه ،برای بهبود وظایف و فرایندها

نیز به قیمتهای رقابتی تأکید میگردد ( .)36دولت هند در

در تصمیمگیری استفاده میکند (.)41

تالش برای جلوگیری از افزایش هزینههای بهداشت و درمان

در بعد رهبری ،قدرت چانهزنی در بسیاری از سیستمهای

در این کشور تالش کرده است برای تجهیزات پزشکی ،سقف

تعیین قیمت برای دست یافتن به قیمتهای توافقی و پایینتر،

قیمتی در نظر بگیرد ( .)37متغیر بازار ارز در کشور ایران با

سودمند میباشد .در کانادا و آلمان تعیین قیمت با مذاکره

توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها بسیار مورد توجه است.

بین خریداران و گروههای ارائهدهنده خدمت تعیین میگردد

پژوهشها مؤید این مطلب بود که تغییرات قیمتی منجر به

و لذا قیمتی که پرداخت میشود مستقیماً به اثربخشی مذاکره

افزایش قیمت تجهیزات و قطعات موردنیاز میگردد که در

انجمنهای ارائهدهنده خدمات بستگی دارد ( .)34-35در

نهایت به افزایش هزینههای نگهداشت خواهد انجامید (-37

خصوص مشارکت کارکنان در تصمیمگیری برای خرید

 .)38نوسانات نرخ ارز و شرایط تحریم مختص ایران میباشد

تجهیزات پزشکی در کشور ترکیه ،میزان مشارکت کارکنان

و به اقتضای شرایط سیاسی کشور بهوجود آمده است؛ از این

میتواند طیفی از نبود مشارکت (جاییکه سرپرستان ،تمام

رو مطالعه مشابهی در کشورهای موردمطالعه که از آن بهعنوان

تصمیمات مربوط به خرید را اتخاذ میکنند) تا مشارکت کامل

متغیر مؤثری در خرید یاد کرده باشند در دست نیست.

(جاییکه هر فردی میتواند در تصمیمگیری مشارکت کند)

در بعد سازماندهی ،الزام قانونی احداث ساختمانهای جدید

میباشد و مشارکت آنان تکنیکمحور است ( .)42عامریون

و توسعه بخشهای بیمارستان كه تماماً در جهت رفاه حال

وهمکاران بیان کردند خرید تجهیزات پزشکی باید مشورت

بيماران و افزايش خدمترسانى مراکز درمانی ،بسیار مورد

با کلیه کارکنان و متخصصان ذیربط و با رأی اکثریت خرید

توجه میباشد .لمبرت معتقداست محیط بالینی ،مکانی

دستگاهها و برند خاص صورت گیرد (.)38

اعظم الری و همکاران

کردند چنانچه دولت با اعطای وام و تسهیالت سبب افزایش

در این قوانین بهکار گرفته شده است ( .)48ولی در این کشور،

قدرت خرید مراکز درمانی گردد ،این مراکز میتوانند رغبت

غیرشفاف بودن مقررات خرید و ناآگاهی از استراتژیهای

بیشتری برای پشتیبانی از خرید تجهیزات پزشکی مورداستعمال

سازمانی ،کمبود ارتباطات بین استفادهکنندگان ،کمبود دانش

خود داشته باشند ( .)43در سالهای اخیر در ترکیه بخش

سازمانی درباره امکانات بالقوه عرضهکنندگان و کمبود مهارت

خصوصی در سرمایهگذاری برای خرید تجهیزات پزشکی با در

خرید ،از عواملی است که موجب نقص در مدیریت خرید

دست گرفتن مدیریت تجهیزات بخش با رویکردی بشردوستانه

تجهیزات پزشکی میگردد ( .)40در هندوستان استانداردها

مشارکت میکنند ( .)29در کشور چین خرید تجهیزات پزشکی

و مقررات کمی برای تولید ،واردات و فروش تجهیزات پزشکی

از طریق بودجه دولتی صورت میگیرد ( .)36,44در حالی که

وجود دارد .در حال حاضر در این کشور مقررات در حوزه

در هند ،گرانترین و جدیدترین تجهیزات پزشکی با دریافت

تجهیزات پزشکی براساس داروها تنظیم میشود (.)41,49

وامهایی از بانک جهانی خریداری میگردند (.)41
در بعد کنترل ،بسیاری از دولتها برای تولید ،توزیع و خرید و
نگهداشت تجهیزات پزشکی ،سیاستها و قوانین ملی تصویب
کردهاند تا از اثربخشی ،ایمنی و مصرف منطقی با دیدگاهی
جامع ،اطمینان حاصل کنند ( .)45دولت چین از سال 2006
شروع به تدوین و کاربرد قوانین و خطمشیهایی در این زمینه
کرده است ( .)46در کشور آمریکا ،آژانسهایی از قبیل سازمان
غذا و دارو آمریکا و دایرکتیو وسایل پزشکی اتحادیه اروپا
قوانین سختگیرانهتری را برای کنترل و تحت قانون درآوردن
تجهیزات پزشکی مناسب برای انسان بهتصویب رساندهاند .در
بیمارستانهای کانادا ،استانداردهای فنی تجهیزات پزشکی که
استانداردهایی بینالمللی میباشند مرتباً توسط سازمانهای
ملی و محلی این کشور بهروز میگردند ( .)47مقررات دارو و
تجهیزات پزشکی در ترکیه با مشارکت صندوق بیمهای مؤسسه
امنیت اجتماعی و سازمان دارو و تجهیزات پزشکی تدوین

نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش و بنابر شرایط فعلی نظام سالمت
با مدیریت خرید علمی تجهیزات پزشکی و خرید تجهیزات
پزشکی کارا ،بهرهوري فعالیتها افزایش و بهاي تمامشده
خدمات ،کاهش مییابد و رقابتپذیري مراکز درمانی در
بازارهاي جهانی تقویت میگردد .از سوی دیگر ،توسعه
سیستم آموزش عالی هدفمند با برنامهریزی صحیح برای
خرید تجهیزات پزشکی استاندارد و اثربخش در زمینه تربیت
سرمایه انسانی تسهیل میگردد؛ این خرید با مشارکت کارکنان
در راستای رفع نیازهای ذینفعان براساس فهرست موجودی
تجهیزات پزشکی با توجه به پیشرفتهای علمی و میزان
درآمدهای اختصاصی و غیراختصاصی بیمارستان و همچنین
رفع نیازهای آموزشی دانشجویان و استادان صورت میگیرد.
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Purchase Management of medical equipment and its application in
Education and treatment in selected countries: A Comparative Study

Novin5

Abstract
Background and objective: In the education of medical students, medical equipment has a major role and due to

the lack of resources, medical equipment should be purchased to the needs of users and according to the economic
and managerial components. This study was conducted to compare the purchase of Medical Equipment in Selected
countries, then with using its results, effective dimensions and components in purchase management of Medical
Equipment are extracted.
Materials and method: This study was a comparative descriptive applied study. So, four stages were presented:
description, interpretation, juxtaposition, and comparison. This study has compared USA, Canada, Australia,
German, China, India and Turkey for purchase management of Medical Equipment. Ten clinical experts who
participated to determine effective dimensions and components.
Results: In examining the Selected countries in the field of purchase of Medical Equipment, the results indicate
that these countries are based on the context, technology, price, after sales service, Negotiation, Observance of rules
and standards are some components that were compatible.
Conclusion: Considering to lack of resources and infinite needs of people, using scientific purchase management
of medical equipment is a mandatory approach in health system. In this regard, effective dimensions in purchase
management of medical equipment have been extracted. The results of this study will be used to design purchase
management of medical equipment model.
Keywords: Medical Education, Purchase Management, Medical Equipment
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