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Аналіз ефективності анестезії та інтенсивної терапії у Словацькій Республіці
Автори статті оцінюють ефективність анестезії та інтенсивної терапії у Словацькій Республіці за
допомогою прийнятних методів, перевіряють прийнятність методів та показників,
використовуваних у сфері охорони здоров’я у Словацькій Республіці. На сьогоднішній день існує
тенденція до модифікації базового аналізу охоплення даних, що включає в себе інші кількісні
методи. Автори дослідження аналізують вплив контекстуальних показників на показники
ефективності моделі CCR для аналізу охоплення даних. Такі показники як показник старіння та
рівень безробіття мають неочікуваний вплив на ефективність. Таких показників як середня
тривалість перебування та показник зайнятості лікарняних ліжок схоже достатньо для використання
та перевірки значимості їх впливу на ефективність інтенсивної терапії у сфері охорони здоров’я у
Словацькій Республіці. Такі типи досліджень взагалі не проводилися у Словацькій Республіці.
Використані авторами методи та показники можуть бути модифіковані у відповідності до потреб у
сфері інтенсивної терапії. Результати цього дослідження можуть бути використані для побудови
інформаційної системи для підвищення ефективності у сфері охорони здоров’я у Словацькій
Республіці в рамках співпраці з Національним інформаційним центром охорони здоров’я.
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Анализ эффективности анестезии и интенсивной терапии в Словацкой Республике
Авторы статьи оценивают эффективность анестезии и интенсивной терапии в Словацкой
Республике при помощи приемлемых методов, проверяют приемлемость методов и показателей,
используемых в сфере здравоохранения в Словацкой Республике. На сегодняшний день существует
тенденция к модификации базового анализа охвата данных, включающего в себя другие
количественные методы. Авторы исследования анализируют влияние контекстуальных показателей
на показатели эффективности модели CCR для анализа охвата данных. Такие показатели как
показатель старения и уровень безработицы имеют неожиданное влияние на эффективность. Таких
показателей как средняя продолжительность пребывания и показатель занятости больничных коек
похоже достаточно для использования и проверки значимости их влияния на эффективность
интенсивной терапии в сфере здравоохранения в Словацкой Республике. Такие типы исследований
вообще не проводились в Словацкой Республике. Использованные авторами методы и показатели
могут быть модифицированы в соответствии с потребностями в сфере интенсивной терапии.
Результаты данного исследования могут быть использованы для построения информационной
системы для повышения эффективности в сфере здравоохранения в Словацкой Республике в рамках
сотрудничества с Национальным информационным центром здравоохранения.
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