فصلٌاهِ

علی هحوذ هصذق راد ٍ ّوکاراى93 ..

تأثیر هذیریت کیفیت بر کاّش کسَرات بخش اعوال جراحی بیوارستاى

(عج)

تأثیر هذیریت کیفیت بر کاّش کسَرات بخش اعوال جراحی بیوارستاى ٍلیعصر

*3

علی محمد مصدق راد ،1دکتر محمد عرب ،2مهناز افشاری

تاریخ دریافت94/3/5 :

تاریخ پذیزش95/4/1 :

چكیده:
زمینه وهذف :تخص سالمت ایران تا تقاضای وامحذيد ي مىاتع محذيد مًاجٍ است .سازمانَای تیمٍگر کهٍ
وقص عمذٌای در تأمیه مىاتع مالی تخص سالمت ي تازپرداخت َسیىٍَای مراکس درمهاوی داروهذم مثهالری را
تحت عىًان کسًرات صًرتحساتُام تٍ تیمارستانَا تاز پرداخت ومیکىىذَ .ذف از اوجام ایه مطالعٍ تعییه
تأثیر اجرای مذیریت کیفیت تر کاَص کسًرات تخص اعمال جراحی تیمارستان يلیعصر (عج) است.
مواد و روش ها :ترای اوجام ایه پژيَص کارتردی از ريش اقذام پژيَی مطارکتی استفادٌ ضذ .گهريٌ تُثهًد
کیفیت تخص اعمال جراحی تیمارستان تطکیل ضذ .ایه گريٌ تا استفادٌ از مذل مذیریت کیفیت مصهذ رادم
تروامٍ کاَص کسًرات تخص اعمال جراحی را تذيیه ي اجرا کرد .ترای تعییه میسان تأثیر مذیریت کیفیهت
تر کاَص کسًرات تخص اعمال جراحی تیمارستانم ضاخص کسًرات ایه تخهص در ضهص ماَهٍ ايل سهال
 1393تا مذت مطاتٍ سال قثل مقایسٍ ضذ.
نتایج :در ضص ماٍَ ايل سال  1392تٍ طًر متًسط تٍ ازای َر تیمار عمهل جراحهی ضهذٌ مث ه 339572
ریال کسًرات زدٌ ضذ .واخًاوا تًدن یا پروکردن کامل ترگٍ ضرح عمل ي ترگٍ تیًُضهیم کذگهراری اضهتثاٌ
اعمال جراحیم کم یا اضافٍ درخًاستی کای جراحیم اضافٍ درخًاستی ساعت تیًُضیم پروکردن کامل چارت
تیًُضیم اضتثاٌ در محاسثات ي اختالف وظر در وحًٌ پرداخت تیه ارائٍ دَىذٌ خذمت ي تیمٍَا از ع ل عمذٌ
کسًرات تخص اعمال جراحی تیمارستان تًدوذ .پس از تعییه راَکارَام تروامٍ اصالحی مىاسة ترای کاَص
کسًرات تذيیه ي اجرا ضذ .میسان کسًرات از  6/9درصذ تٍ  3/8درصهذ رسهیذ (کهاَص  44/9درصهذی
کسًرات) .متًسط کسًرات ترای َر تیمار در ویمٍ ايل سال  1393تراتر تا  262818ریال تًد.
نتیجهگیری :استقرار یک سیستم مذیریت کیفیت مىاسةم تطکیل تیم تُثًد کیفیهت ي ارتقهای فرنیىهذَای
کاری میتًاوذ در کاَص کسًرات صًرتحسابَا ي افسایص درنمذَای قاتل تصرف تیمارستانَا مًثر تاضذ.
کلمات کلیذی :مذیریت کیفیتم تُثًد مستمر کیفیتم کسًراتم تیمارستانم اقذام پژيَی

 1اغتبدیبزٌ ،س ٜٚعّٔ ْٛدیسیت  ٚالتكبد ثٟداؾت ،دا٘ؿىد ٜثٟداؾت ،دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی تٟساٖ،تٟساٖ ،ایساٖ
 2اغتبدٌ ،س ٜٚعّٔ ْٛدیسیت  ٚالتكبد ثٟداؾت ،دا٘ؿىد ٜثٟداؾت دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی تٟساٖ ،تٟساٖ ،ایساٖ
 3دا٘ؿدٛی دوتسی غیبغتٍرازی غالٔتٔ ،سوص تحمیمبت عّٔ ْٛدیسیت  ٚالتكبد غالٔت ،دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ایساٖ ،تٟساٖ ،ایساٖ.
دا٘ؿىد ٜعّ ْٛپصؾىی ٔساغٔ ،ٝساغ ،ٝایساٖٛ٘*( .یػٙدٔ ٜػئ ، )َٛآدزظ اِىتس٘ٚیىیsadaf_af2007@yahoo.com :
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

ثیٌٕٝس ،ث ٝدویّی ثسخی اش ٞصیٞٝٙبی قٛزت ٌسشت ٝثسای ثیٕبز
زا لج٘ َٛداؾت ٚ ٝپسداخت ٕ٘یوٙد.
وبزؾٙبظ ثیٕ ٝپس٘ٚدٜٞبی پصؾىی ثیٕتبزاٖ زا ثتسای تعیتیٗ
٘یبش ثیٕبز ث ٝدزیبشت ٔسالجت  ٚدزٔبٖ  ٚتٙبلضبت ٔػتٙدغتبشی
ٔب٘ٙد ٚخٛد اختالف ثیٗ دازٚی ٔٛزد ٘یبش ،دغتٛز دازٚیتی دادٜ
ؾد ٜتٛغظ پصؾه٘ ،تٔ ٚ ٛیتصاٖ دازٚی داد ٜؾتد ٜثت ٝثیٕتبز
تٛغظ پسغتبز ثسزغی وسدٔ ٚ ٜیصاٖ ثبشپسداخت ٞصیٞٝٙب تٛغتظ
غبشٔبٖ ثیٌٕ ٝس زا تعییٗ ٔیوٙد ( .)2ایٗ وػتٛزات عتال ٜٚثتس
وبٞؽ ٔٙبثع ٔبِی ثیٕبزغتبٖٞبٙٔ ،دس ث ٝتأخیس دز ثبشپسداختت
ٞصیٞ ٝٙب ٘یص ؾدٛٔ ٚ ٜختت ٘بزاتبیتی ٔتدیساٖ ثیٕبزغتتبٖٞتب
ٔی ؾٛد .دز ٘تیدت ٝوٕیتت  ٚویفیتت ختدٔبت ازائت ٝؾتد ٜثتٝ
ثیٕبزاٖ تحت تأثیس لساز خٛاٞد ٌسشت.
ثٙبثسایٗ ،ثسزغی عُّ وػٛزات  ٚیتبشتٗ زاٞىتبز ٔٙبغتت ثتسای
وتبٞؽ آٖ أتسی اتسٚزی اغتتٟٔ .تٓ تتسیٗ عّتُ وػتٛزات
پس٘ٚدٜٞبی ثػتسی ؾدٌبٖ ؾبُٔ ودٌرازی غّظ اعٕبَ خساحی ٚ
اابش ٝدزخٛاغت دز وبی اعٕبَ خساحتی ،ااتبش ٝدزخٛاغتتی دز
ٞصیٞٝٙبی اتبق عُٕ ،اابش ٝدزخٛاغتی حك اِصحٕت ٝثیٟٛؾتی ٚ
زعبیت ٘ىسدٖ ٔمسزات عٕٔٛی تعسشت ،ٝاؾتتجب ٜدز ٔحبغتج٘ ،ٝمتف
ٔدازن  ٚپس٘ٚد ،ٜاابش ٝلیٕت  ٚتفبٚت تعسشٞٝبی عبدی ٌّٛ ٚثتبَ
ٔیثبؾد ( .)2-4حٕیدی دز پطٞٚؿی دز ثیٕبزغتبٖٞبی دا٘ؿٍبٜ
عّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ ،اقتال شسآیٙتد تٙظتیٓ قٛزتحػتبة زا دز
وبٞؽ وػٛزات ثیٕبزغتب٘ی اسٚزی ٔیدا٘د ( .)5خبِكی ٘یتص دز
پطٞٚؿی تأثیس ثس٘بٔ ٝآٔٛشؾی وبزوٙبٖ زا ثس ٔیتصاٖ وػتٛزات دز
ٔسوص آٔٛشؾی دزٔب٘ی شیسٚشٌس ٔثجت اعالْ وسد ٜاغت (.)6
اغتفبد ٜاش تىٙیهٞتبی ٔتدیسیتی ثتسای اقتال شسآیٙتدٞبی
وبزی ٘مؽ ث ٝغصایی دز اشصایؽ وبزایی  ٚاثسثصؿی غبشٔبٖٞبی
خدٔبت ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی دازدٔ .كدق زاد یه ٔدَ ٔتدیسیت
ویفیت ث٘ ٝبْ ٔدیسیت ویفیت اغتتساتطیه ثتسای غتبشٔبٖٞتبی
ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی ایساٖ تٛغتع ٝداد (ٔ .)7-8تدیسیت ویفیتت
اغتساتطیه ثس آٔٛشؼ ٔدا ْٚتٕبٔی اشساد ذی ٘فع غبشٔبٖ تٛخٝ
دازد .دز ٘تیدٙٔ ٝدتس ثت ٝایدتبد شسٙٞتً وتبز تیٕتی ،تٛغتعٝ
خاللیت ٛ٘ ٚآٚزی  ٚاشصایؽ آٌبٞی دز غتبشٔبٖ ٔتیؾتٛد (.)9
ٔدَ اخسایی غیػتٓ ٔدیسیت ویفیت اغتساتطیه دازای پٙح شبش
اٍ٘یصؼ ،ثػتس غتبشی ،تتسٚیح ،اختسا  ٚازشؾتیبثی ٔ 40 ٚسحّتٝ
اغت ( .)8دز شبش چٟبزْ (اخسا) اش یه زٚیىسد دٔ ٜسحّٝای ثسای
ثٟجٛد شسآیٙدٞبی وبزی اغتفبدٔ ٜی ؾٛد و ٝعجبزتٙد اش:
 .1تعییٗ شسآیٙدٞبی اقّی ثصؽ
 .2تسغیٓ ،غبد ٜغبشی  ٚاغتب٘دازدغبشی شّٛچبزت شسآیٙدٞب
 .3تعییٗ اٞداف ثسای شسآیٙدٞب
 .4تعییٗ ؾبخفٞبیی ثسای ازشیبثی عّٕىسد شسآیٙدٞبی وبزی
 .5تحّیُ شسآیٙدٞبی وبزی ثٙٔ ٝظٛز ؾٙبغبیی شسقتت ٞتبیی
ثسای ثٟجٛد شسآیٙدٞب
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مقدمه
ٞصی ٝٙازائ ٝخدٔبت ثٟداؾتتی  ٚدزٔتب٘ی ثتب ویفیتت ثتبو  ٚثتب
اغتفبد ٜاش تىِٛٛٙضیٞبی ٔدزٖ أسٚشی ثػیبز ثبوغت .اغتفبد ٜاش
تىِٛٛٙضیٞب  ٚزٚؼ ٞتبی خدیتد تؿصیكتی  ٚدزٔتب٘ی ،اشتصایؽ
خٕعیت غبِٕٙد ،اشصایؽ ثیٕبزیٞبی ٔتصٔٗ ،تمباتبی زٚشاشتصٖٚ
ثسای خدٔبت ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی  ٚخغبٞبی ٔتصككبٖ ثٟداؾتی
 ٚدزٔب٘ی ٔٙدس ث ٝاشصایؽ ٞصیٞٝٙبی ثٟداؾتتی  ٚدزٔتب٘ی ؾتدٜ
اغت و ٝچبِؿی خدی ثسای غیبغتٍرازاٖ ٔ ٚدیساٖ ثٟداؾتتی ٚ
دزٔب٘ی ثٚ ٝیط ٜدز شٔبٖ زوٛد التكبدی اغت.
دز ثٟداؾت  ٚدزٔبٖ وبشی ٘یػت وت ٝوتبز دزغتت زا دزغتت
ا٘دبْ دٞیٓ .ثّى ٝثبید وبز دزغت زا ثٛٔ ٝلع  ٚوبزآٔد ثٌ٘ٛ ٝتٝای
ا٘دبْ دٞیٓ و ٝزابیت وبزوٙبٖ  ٚثیٕبزاٖ زا تأٔیٗ وٙد .تتب لجتُ
اش دٞتتٔ 1950 ٝتتیالدی ٔتصككتتبٖ ثتتبِیٙی ثیؿتتتس عٟتتدٜداز
پػتٞبی ٔدیسیتی دز غبشٔبٖٞبی ثٟداؾتتی  ٚدزٔتب٘ی ثٛد٘تد.
اعتمبد ثس ایٗ ثٛد و ٝاشسادی و ٝث ٝزاحتی ثیٕبزیٞبی پیچیتد ٜزا
تؿصیف داد ٚ ٜدزٔبٖ ٔیوٙٙد ،غبشٔبٖٞبی ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی
زا ٔ ٓٞیتٛا٘ٙد ث ٝخٛثی اداز ٜوٙٙتد .اش دٞتٔ 1950 ٝتیالدی ثتب
ثسٚش ثحسآٖ ٞبی ٔبِی دز وؿٛزٞبی تٛغع ٝیبشتت ،ٝغیبغتتٍرازاٖ
ث ٝایٗ ٘تید ٝزغید٘د و ٝثتسای اداز ٜغتبشٔبٖٞتبی ثٟداؾتتی ٚ
دزٔب٘ی ث ٝعٙتٛاٖ غیػتتٓٞتبی اختٕتبعی پیچیتد ٜتصككتی ٚ
ثسٚوساتیه ٘یبش ثٔ ٝدیساٖ ثب تصكف ٔدیسیت اغتت وت ٝثتٛا٘ٙتد
عالٜٚثس اثسثصؿی ث ٝوٙتسَ ٞصیٞٝٙبی شصایٙد ٚ ٜاشصایؽ ثٟسٜٚزی
غتتبشٔبٖٞتتبی ثٟداؾتتتی  ٚدزٔتتب٘ی وٕتته وٙٙتتد .ثٙتتبثسایٗ،
ٔدیسیتٌسایی دز غبشٔبٖٞبی ثٟداؾتتی  ٚدزٔتب٘ی ٔتٛزد تٛختٝ
غیبغتٕدازاٖ دز وؿٛزٞبی تٛغع ٝیبشت ٝلساز ٌسشتت .اغتتفبد ٜاش
ٔدیساٖ حسش ٝای ثت ٝختبی ٔتصككتبٖ پصؾتىی ثتسای ٔتدیسیت
غبشٔبٖٞبی ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی ٘مؽ ثٝغصایی دز ثٟتسٜٚزی ایتٗ
غبشٔبٖٞب ،وبٞؽ ٞصیٞ ٝٙبی غیس اسٚزی  ٚاشصایؽ ازشؼ اشصٚدٜ
ثسای ٔؿتسیبٖ داؾت ٝاغت (.)1
ثٙبثسایٗ ،تتأٔیٗ ٔٙتبثع ٔتبِی ٔتٛزد ٘یتبش ،وٙتتسَ دزآٔتد ٚ
ٞصیٙتتٞٝتتب ،خّتتٌٛیسی اش ٞتتدز زشتتت ٔٙتتبثع  ٚاشتتصایؽ وتتبزایی
ثیٕبزغتبٖٞب أسی اختٙبة ٘بپریس اغت .ثیٕٞٝبی پبی٘ ٝمؽ ثتٝ
غصایی دز تأٔیٗ ٔبِی ٘ظتبْ غتالٔت وؿتٛز ثتس عٟتد ٜداز٘تد.
ثیٕبزاٖ ثیٕ ٝؾدٔ ٜی تٛا٘ٙد خدٔبت ختٛد زا اش ٔسوتص دزٔتب٘ی
دِٚتی  ٚخكٛقی دزیبشت وٙٙتد .دز ٔمبثتُ ،ثیٕتٞٝتب ٚییفتٝ
خجساٖ ٞصی ٝٙا٘دبْ ؾد ٜزا عجك لسازداد ٔعیٗ ثس عٟد ٜداز٘د .ثب
ایٗ ٚخٛدٔ ،جبِغ لبثُ تٛخٟی اش ٞصیٞٝٙبی ا٘دتبْ ؾتد ٜتحتت
عٛٙاٖ وػٛزات اش غٛی غبشٔبٖٞبی ثیٌٕ ٝس ثٔ ٝساوتص دزٔتب٘ی
ثبشپسداخت ٕ٘ی ؾ٘ٛد .ث ٝعجبزتی ،وػٛزات تفبٚت ثیٗ ٔجّغ وُ
ِیػت ٞصیٞٝٙبی ازغبِی اش عسف ٔسوص دزٔتب٘ی ثتسای غتبشٔبٖ
ثیٌٕ ٝس ٔ ٚیصاٖ ثبشپسداخت ثیٕ ٝثٔ ٝسوص دزٔب٘ی اغت .غبشٔبٖ
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تأثیر هذیریت کیفیت بر کاّش کسَرات بخش اعوال جراحی بیوارستاى

اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚیعكس تٟتساٖ ٚاثػتت ٝثت ٝدا٘ؿتٍبٜ
عّ ْٛپصؾىی تٟساٖ ثبو اغت .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ ،دز ؾؽ ٔتب ٜاَٚ
غبَ ٔ 1392یصاٖ وػتٛزات ایتٗ ثصتؽ ثساثتس ثتب حتدٚد 158
ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ثٛد ٜاغت .ث ٝعجبزتیٔ ،بٞب٘ ٝحتدٚد ٔ 26یّیتٖٛ
تٔٛتتبٖ اش دزأتتدٞبی احتٕتتبِی ثیٕبزغتتتبٖ ٚقتتٕ٘ َٛتتیؾتتٛد.
ثٙبثسایٗٞ ،دف ایتٗ پتطٞٚؽ وتبٞؽ وػتٛزات ثصتؽ اعٕتبَ
خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚیعكس (عح) ثب اغتفبد ٜاش ٔتدَ ٔتدیسیت
ویفیت دٔ ٜسحّٝای ٔكدق زاد ثٛد ٜاغت.

روش پژوهش
ایٗ پطٞٚؽ ثب ٞدف تعییٗ تأثیس ٔدیسیت ویفیت ثس وتبٞؽ
وػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚیعكس (عتح) تٟتساٖ
دز غبَ  1393ا٘دبْ ؾد .ایٗ پطٞٚؽ وتبزثسدی ثتب اغتتفبد ٜاش
زٚؼ الداْ پطٞٚی ٔؿتبزوتی Participatory Action Research
ا٘دبْ ؾد .دز ایٗ ٘ ٛپطٞٚؽ ٔؿبزوتی ،پطٞٚؿتٍس اش خبیٍتبٜ
ٔؿبٞدٌ ٜس ٔحض خبزج ؾدٕٞ ٚ ٜسا ٜثب غتبیس اشتساد حباتس دز
ٔحیظ پطٞٚؽ  ٚوػب٘ی و ٝثب ٔؿىُ ٔٛاخٞ ٝػتٙدٔ ،ػتأِ ٝزا
ؾٙبغبیی وسد ،ٜثب وٕه  ٓٞزا ٜوبزٞبیی زا پیدا وسد ،ٜازشیتبثی
ٔیوٙٙد  ٚث ٝاخسا دز ٔیآٚز٘د.
الداْ پطٞٚی ٔؿبزوتی یىی اش زٚؼٞبی پطٞٚؽ ٔداخّتٝای
اغت و ٝدز آٖ پطٞٚؿٍس ثب وٕه پطٞٚؽ ؾت٘ٛدٌبٖ پتطٞٚؽ
ٔداخّ ٝای زا زا ا٘دبْ ٔتیدٞتد .اش ٚیطٌتیٞتبی التداْ پطٞٚتی
ٔؿبزوتی ٔی تٛاٖ ثٔ ٝؿبزوت پطٞٚؿٍس ٔ ٚدسیبٖ پتطٞٚؽ دز
شسآیٙد پطٞٚؽ ،دزن ثٟتس ٔٛلعیتت ٞتبی پیچیتد ٜاختٕتبعی،
ایدبد تغییس ،اغتفبد ٜاش ٘تبیح پطٞٚؽ دز عُٕ ثسای حُ ٔػأِ،ٝ
حُ ٔؿىالت ٕٞتسا ٜثتب یتبدٌیسی  ٚاشتصایؽ اعالعتبت عّٕتی
ؾسوت وٙٙتدٌبٖ ،آشٔت ٚ ٖٛتٛغتع ٝتئتٛزی اؾتبز ٜوتسد (.)10
ثٙبثسایٗ ،دز الداْ پطٞٚی ،پطٞٚؽ ،اعٕبَ تغییس ثس اغبظ ٘تبیح
پطٞٚؽ  ٚیبدٌیسی ثب  ٓٞاتفبق ٔی اشتد .الداْ پطٞٚی ٔؿبزوتی
ٔی تٛا٘د ثبعث اشصایؽ تٛا٘بیی اشساد دز تفىتس اغتتساتطیه ،دزن
شسآیٙد تغییس  ٚتٕبیُ ث ٝا٘دبْ وبز ٌسٞٚی ؾٛد (.)14
خبٔع ٝآٔبزی ٔٛزد ٔغبِع ٝؾبُٔ وبزوٙبٖ  ٚثیٕتبزاٖ ثصتؽ
اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚی عكس (عتح) ثتٛد ٜاغتت .ثصتؽ
اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚی عكس (عح) ؾبُٔ  16اتبق عٕتُ
دز ٌسٜٞٚبی ٌٛؼ ،حّك  ٚثیٙی ،خساحی عٕتٔٛی ،پالغتتیه،
ش٘تتتبٖ ٘ ٚتتتبشایی ،تتتتٛزاوع ،اٚزضا٘تتتع خساحتتتی اعكتتتبة ٚ
ثس٘ٚىٛغىٛپی اغت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاعٕبَ خساحی غ ٟٓلبثتُ
تٛخٟی اش ٞصیٞ ٝٙبی ثیٕبزغتتبٖ  ٚثت ٝد٘جتبَ آٖ ٞصیٙتٞٝتبی
ثیٕبزاٖ زا تؿىیُ ٔی دٞد ،ازتمبی شسآیٙتدٞبی وتبزی ٔسثٛعتٝ
ٔٛخت وبٞؽ وػٛزات خساحی ؾد ٜو ٝوبٞؽ ٞصیٞٝٙبی غیس
اسٚزی ثتسای ثیٕتبزاٖ  ٚاشتصایؽ دز آٔتد لبثتُ تكتسف ثتسای
ثیٕبزغتبٖ زا دز ثسدازد.
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 .6تٛغع ٝزا ٜوبزٞبی عّٕی ثٙٔ ٝظٛز ازتمبی شسآیٙدٞبی وبزی
 .7تدٚیٗ ثس٘بٔ ٝثٟجٛد شسآیٙد
 .8اخسای ثس٘بٔٝ
 .9ازشیبثی شسآیٙد ثب ؾبخفٞبی تعییٗ ؾد ٚ ٜزشع ٘ٛالف
 .10تثجیت شسآیٙد ()8
دز ٔدَ ٔدیسیت ویفیت اغتتساتطیه ،شسآیٙتدٞبی وتبزی ثتب
دلت ٔٛزد ثسزغی لساز ٔیٌیس٘د تب غبد ،ٜاغتب٘دازد ،اثتسثصؽ ٚ
وبزآٔد ؾ٘ٛد .ثٙبثسایٗ ،اش ٕٞبٖ اثتدا شسآیٙد اش ٘ظس اثسثصؿتی ٚ
وبزایی ٔتٛزد ثسزغتی لتساز ٌسشتت ،ٝاقتال ؾتد ٚ ٜاغتتب٘دازد
ٔیؾٛد .ث ٝعجبزتی ،غعی ٔیؾٛد تب اش ٕٞبٖ اثتدا وتبز دزغتت
ث ٝعسیك دزغت ا٘دبْ ؾٛد .دز حبِیوت ٝدز زٚیىسدٞتبی لجّتی
ٔدیسیت ویفیتت ٔتٛزد اغتتفبد ٜدز غتبشٔبٖٞتبی ثٟداؾتتی ٚ
دزٔتتب٘ی ایتتساٖ ،شسآیٙتتدی ثتتسای ازتمتتب ا٘تصتتبة ٔ ٚؿتتىالت آٖ
ؾٙبغبیی ٔی ؾد  ٚثسای ثٟجٛد آٖ ثس٘بٔٛ٘ ٝؾت ٚ ٝاخسا ٔیؾتد.
غپع ،وبز ازتمبی شسآیٙد ث ٝاتٕبْ ٘سغیدٔ ،ٜؿىالت دیٍسی دز
لػٕت ٞبی دیٍسی اش شسآیٙتد ثتٚ ٝلتٔ ٛتی پیٛغتت ٕٞ ٚتبٖ
ٔساحُ تىساز ٔیؾد (.)8
دز ٔدَ ٔدیسیت ویفیت اغتساتطیه ثسای ٞتس شسآیٙتد اٞتداف
عّٕىسدی دز ٘ظس ٌسشتٔ ٝیؾٛد  ٚشسآیٙد ازتمب دادٔ ٜتیؾتٛد تتب
آٖ اٞداف حبقُ ؾ٘ٛد .ثٙتبثسایٗ ،ثتس ختالف زٚیىسدٞتبی لجّتی
ٔدیسیت ویفیت و ٝثس ؾٙبغتبیی ٔؿتىالت  ٚزشتع آٖٞتب تأویتد
ٔیؾد ،دز ایٗ زٚیىسد ثس تعییٗ اٞداف ثتسای شسآیٙتدٞب  ٚتتالؼ
ثسای دغتیبثی ث ٝآٖٞب ثیؿتس تٕسوص ٔیؾٛد .ایٗ عبٔتُ ٔٛختت
اٍ٘یص ٜثیؿتتس وبزوٙتبٖ ثتسای ٔؿتبزوت دز شعبِیتتٞتبی ثٟجتٛد
ویفیت ٔیؾٛد .دز حبِیو ،ٝدز ٔدِٟبی غٙتی ٔدیسیت ویفیتت
اٍ٘یص ٜوبزوٙتبٖ ثت ٝدویتُ ثتسٚش ٔؿتىالت شتساٚاٖ  ٚدائٕتی دز
شسآیٙدٞبی وتبزی وبغتتٔ ٝتیؾتد .دز ٔتدَ ٔتدیسیت ویفیتت
اغتساتطیه ازشیبثی ٔتٛاشٖ عّٕىسد ٔٛزد تٛخ ٝلساز ٌسشتت ٝاغتت.
ذیٙفعبٖ وّیدی ٞتس شسآیٙتد ؾٙبغتبیی ٔتیؾت٘ٛد  ٚثت ٝتٙبغتت
٘یبشٞبی آٖٞب اٞداشی ثسای ٞس شسآیٙد ٘ٛؾتٔ ٝیؾتٛد .ایتٗ اشتساد
ؾبُٔ وبزوٙبٖٔ ،ؿتسیبٖ  ٚتتأٔیٗ وٙٙتدٌبٖ وبوٞتب  ٚختدٔبت
ٔیثبؾٙد .دز حبِیو ٝدز زٚیىسدٞبی غٙتی ٔدیسیت ویفیتت ثتس
٘یبشٞبی ٔؿتسیبٖ ثیؿتس تأویتد ٔتیؾتٛد (ٔ .)10تدَ ٔتدیسیت
ویفیت اغتساتطیه دز چٙدیٗ ثیٕبزغتبٖ وؿتٛز ثت ٝوتبز ٌسشتتٝ
ؾد .اخسای ایٗ ٔدَ ٔٙدس ث ٝاشصایؽ زابیت وبزوٙبٖ  ٚثیٕبزاٖ،
ثٟجتتٛد ویفیتتت ختتدٔبت ثیٕبزغتتتب٘ی ،وتتبٞؽ عف٘ٛتتتٞتتبی
ثیٕبزغتب٘ی  ٚازتمبی ثٟسٚ ٜزی ثیٕبزغتبٖٞب ؾد ٜاغت (.)9-13
اوثس پطٞٚؽ ٞبی ا٘دبْ ؾتد ٜدز وؿتٛز دز شٔیٙت ٝوػتٛزات
قٛزت حػبثٟب ث ٝتعییٗ ٔیتصاٖ وػتٛزات اعٕتبَ ؾتد ٜتٛغتظ
ثیٕٞ ٝب  ٚعُّ آٖ پسداختٙد ( .)2-4ثب تٛخ ٝثت ٝتعتدد ختدٔبت
تصككی ازائ ٝؾد ٜدز ثصؽ اعٕبَ خساحتی  ٚدزآٔتد شا ثتٛدٖ
آٖ ،وػٛزات شیبدی ٔتٛخ ٝایٗ ثصؽ ٔی ؾٛد .وػٛزات ثصؽ

علی هحوذ هصذق راد ٍ ّوکاراى95 ..

96
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116

ثسٌصازی وبزٌب ٜآٔٛشؾی شسآیٙد ٘ٛیػی

88
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750
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45

خّػتٌ ٝتتس ٜٚثٟجتتٛد ویفیتت ثتتب ٕ٘بیٙتتد ٜغیػتتتٓ
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یافتهها
پع اش تؿىیُ ٌس ٜٚثٟجٛد ویفیت  ٚثػتس غتبشیٞتبی وشْ،
ازتمبی شسآیٙد وٙتسَ وػٛزات قٛزتحػتبةٞتبی ٔتبِی ثصتؽ
اعٕبَ خساحی ثب اغتفبد ٜاش ٔدَ دٔ ٜسحّٟبی ٔدیسیت ویفیتت
ؾس ٚؾد .شّٛچتبزت شسآیٙتد وٙتتسَ وػتٛزات ثتب اغتتفبد ٜاش
٘ظتتسات ٌتتس ٜٚثٟجتتٛد ویفیتتت اغتتتب٘دازد ؾتتد .وػتتٛزات
قٛزتحػبة ٞب دز ثیٕبزغتبٖ ٞبی آٔٛشؾی ثبو اغتٔ .عٕتٛو 2
تب  3دزقد وػٛزات غیس لبثُ اختٙبة دز ٘ظس ٌسشتٔ ٝیؾٛد .اش
آ٘دبیی و ٝوػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی ث ٝعّت ٚغعت دأٝٙ
شعبِیتٞب ٕٞیؿٛٔ ٝزد تٛخ ٝغبشٔبٖٞبی ثیٕ ٝثٛد ٜاغت ،ثسای
٘صدیه ؾدٖ ث ٝایٗ ٔٞ ،ٟٓدف "وبٞؽ وػٛزات ثصؽ اعٕبَ
خساحی ثیٕبزغتبٖ اش  6/9دزقد دز ؾؽ ٔب ٝٞا َٚغبَ 1392
ث 3/9 ٝدزقد دز ؾؽ ٔب ٜا َٚغبَ  "1393ثب تٛخ ٝث ٝأىب٘بت
ٔ ٚحدٚدیت ٞبی ثیٕبزغتبٖ تعییٗ ؾد .دز ٔدیسیت ویفیت ثتس
تغییسات تتدزیدی  ٚثٟجتٛد ٔتدا ْٚتأویتد ٔتیؾتٛد .وػتٛزات
خساحی ؾبُٔ وػٛزات ٚازد ؾد ٜث ٝخساحتی ،ثیٟٛؾتیِ ،تٛاشْ
ٔكسشی  ٚدازٞٚب ،وٕه خسا  ٚاتتبق عٕتُ ٔتیثبؾتد .دزقتد
وػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی اش شسٔ َٛشیس ٔحبغج ٝؾد:
میشان کسورات اعمال شده به جزاحی اس سوی بیمه ها
کل مبلغ جزاحی اسناد ارسالی به بیمه ها
دزقد وػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی

ٔساحُ تجدیُ خدٔبت ث ٝدزآٔد ؾبُٔ چٟبز ٔسحّ ٝی ا٘دتبْ
خدٔت ،ثجت آٖ ،ازغبَ ٔػتٙدات ٚ ٚق َٛدزآٔد اغت .ثسزغی
 ٚتحّیُ ٞس وداْ اش ایٗ ٔساحُ ٔٙدس ث ٝؾٙبغبیی عّتُ اقتّی
وػٛزات  ٚخصئیتبت ٔسثٛعتٔ ٝتیؾتٛد .عّتُ اقتّی وػتٛزات
قٛزتحػبة ٞب دز ٔسحّ ٝی ثجتت  ٚازغتبَ ٔػتتٙدات عجتبزت
ثٛد٘د اش:
 .1پس٘ىسدٖ وبُٔ غسثسي ؾس عُٕ ،ثسٌ ٝثیٟٛؾی ،ثسٌ ٝوتب
ِٛ ٚاشْ ٔكسشی ٘ ٚمف ٔدازن  ٚپس٘ٚدٜ
 .2ودٌرازی اؾتجب ٜاعٕبَ خساحی ،وٓ دزخٛاغتتی یتب ااتبشٝ
دزخٛاغتی وبی خساحی
٘ .3بخٛا٘ب ثٛدٖ ؾس عُٕ ،وٓ ٘ٛؾتٗ ؾتس عٕتُ  ٚیتب لیتد
٘ىسدٖ غبیص ،عدْ لید قحیح ٔحُ خساحی  ٚیتب اتصبٔت
آٖ ،ذوس ٘ىسدٖ ٘بْ عضّ ،ٝتب٘د ،ٖٚغیٛٙظ ... ٚ
 .4اابش ٝدزخٛاغت غبعت ثیٟٛؾی  ٚپس٘ىسدٖ وبٔتُ چتبزت
ثیٟٛؾی
 .5زعبیت ٘ىسدٖ ٔمسزات عٕٔٛی تعسشت( ٝدزخٛاغتت وتدٞبی
ٔػتمُ ثب ودٞبی دیٍس)
 .6اؾتجب ٜدز ٔحبغجٝ
 .7وػٛزات ٘بؾی اش اختالف ٘ظس دز ٘ح ٜٛپسداخت ثتیٗ ازائتٝ
دٙٞد ٚ ٜثیٕٞٝب
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ثسای ا٘دبْ ایتٗ پتطٞٚؽٌ ،تس ٜٚثٟجتٛد ویفیتت ثصتؽ اعٕتبَ
خساحی ؾبُٔ ٔدیس ثیٕبزغتبٖ ،غسپسغتبز اتبق عُٕٔ ،ػئ َٛدشتتس
حبوٕیت ثبِیٙیٔ ،ػئ َٛدزآٔد ثیٕبزغتبٖ ،زییع اتبق عٕتُ  ٚدٚ
٘فس اش وبزؾٙبغبٖ ٚاحد دزآٔد تؿىیُ ؾد .اخسای ٔدیسیت ویفیتت
٘یبش ث ٝایدبد غبختبزٞبی وشْ  ٚثػتسغتبشی ٔٙبغتت ثتسای ثٟجتٛد
ویفیت دازد .ثدیٗ ٔٙظٛز خّػتبت  ٚوتالظٞتبی آٔٛشؾتی ثتسای
ٔعسشی غیػتٓ ٔدیسیت ویفیت ٘ ٚتبیح آٖ ثتسای وبزوٙتبٖ ثصتؽ
اعٕبَ خساحی ثسٌصاز ؾد .دادٜٞبی ٔسثٛط ث ٝوػٛزات خساحتی دز
غبَ  1392اش ِیػت ٔبٞب٘ ٝوػتٛزات ازغتبَ ؾتد ٜغتبشٔبٖٞتبی
ثیٌٕٝس ؾبُٔ ٚازیصی ٔ ٚجّغ وػس ؾد ٜث ٝتفىیه ٔتٛازد وػتٛزات
خٕع آٚزی ؾتد .دز ایتٗ ٔغبِعتٕ٘ٛ٘ ٝتٌٝیتسی قتٛزت ٍ٘سشتتٚ ٝ
اعالعبت ٔسثٛط ث ٝوػٛزات خساحی تٕتبٔی پس٘ٚتدٜٞتبی ثیٕتبزاٖ
ثصؽ اعٕبَ خساحی دز ٔحبغجبت ٚازد ؾد .ث ٝعٛز وّی  26خّػٝ
ثسای ؾٙبغبیی شسآیٙدٞبی وبزی ،اغتب٘دازدغبشی شسآیٙدٞب ،تعیتیٗ
عُّ وػٛزات ،ثس٘بٔٝزیصی  ٚا٘دبْ ٔداخالت اقالحی تؿتىیُ ؾتد
(خد .)1 َٚاٞداف شسآیٙدٞبی وبزی تعییٗ ؾد ٚ ٜثس٘بٔ ٝعّٕیتبتی
ثسای دغتیبثی ث ٝآٖٞب ٘ٛؾتت ٝؾتد .غتپعٔ ،تداخالت وشْ ثتسای
وبٞؽ وػٛزات اش خّٕ ٝایدبد ٚاحد وٙتسَ ویفی ،ا٘تصبة ٔػئَٛ
وٙتسَ ویفی ث ٝعٙتٛاٖ پبغتگ ٌت٘ ٛػتجت ثت ٝوػتٛزات خساحتی،
ثسٌصازی ثس٘بٔٞٝبی آٔٛشؾی ثسای وبزوٙبٖ ثصؽ  ٚتعبُٔ ٞتس چتٝ
ثیؿتس ثب ثیٕ ٝث ٝاختسا دز آٔتدٔ .داخّت ٝدز ٘یٕت ٝا َٚغتبَ 1393
ا٘دتتبْ ؾتتد .دز ٟ٘بیتتت ،دادٜٞتتبی ٔسثتتٛط ثتت ٝوػتتٛزات خساحتتی
غبَ 1393خٕع آٚزی  ٚثب دادٜٞبی ٔؿبث ٝدٚز ٜشٔب٘ی غتبَ لجتُ
ٔمبیػ ٝؾد.
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آموسشی بودن بیمارستان

حق العمل جزاح
کدگذاری اشتباه ،سیاد درخواستی
پزنکزدن کامل بزگه شزح عمل

ناخوانا بودن شزح عمل

طزحی بودن کارکنان

و یا کم درخواستی کد
رعایت نکزدن مقزرات

دانشجو بودن پششک و پزستار

عمومی تعزفه

کسورات
جزاحی

بی دقتی منشی هنگام ثبت در سیستم HIS
پزنکزدن کامل چارت
بیهوشی
اضافه درخواست ساعت بیهوشی

حق الشحمه بیهوشی

عدم اطالع رسانی به موقع تغییزات در تعزفه ها

اشتباه در ثبت

نمودار : 1نمودار استخوان ماهی کسورات بخص اعمال جراحی

یه ثس٘بٔ ٝعّٕیبتی ثسای وبٞؽ وػٛزات قٛزتحػتبة ٞتبی
ٔبِی ثصؽ اعٕبَ خساحی تدٚیٗ ؾد .اش خّٕت ٝالتدأبت ٟٔتٓ
ایٗ ثس٘بٔٔ ٝی تٛاٖ ث ٝایدبد ٚاحد وٙتسَ ویفی دز ثصؽ اعٕبَ
خساحی ،ا٘تصبة شسد پبغصٍ ،ٛآٔٛشؼ وبزوٙتبٖ ثصتؽ اعٕتبَ
خساحی  ٚتعبُٔ ثب ثیٕٞ ٝبی عتسف لتسازداد ثیٕبزغتتبٖ اؾتبزٜ
وسدٚ .احد وٙتسَ ویفی ٔػئِٛیت ثسزغی اغٙبد  ٚپس٘ٚدٞ ٜتبی
خساحی ،ؾٙبغبیی وػٛزات  ٚپیٍیسی ثسای زشتع اؾتىبوت زا زا
ثتٝعٟتتد ٜدازد٘ .تتتبیح ایدتتبد چٙتیٗ ٚاحتتدی عجتتبزت ثٛد٘تتد اش
زغیدٌی ث ٝزٚش پس٘ٚدٜٞب ،ثجت ثٛٔٝلع دز ٘تسْ اشتصازٌ ،تصازؼ
عُّ وػٛزات ،ثسٌصازی والظٞبی آٔٛشؾی  ٚؾٙبغبیی ودٞبی
دز عدْ تعٟد غبشٔبٖٞبی ثیٌٕٝس.
یىی اش عُّ ٚل ٛوػٛزات خساحتی عتدْ آٌتبٞی خساحتبٖ،
ٔتصككبٖ ثیٟٛؾی  ٚوبزوٙتبٖ اش تعسشتٞ ٝتبی اعتالْ ؾتد ٜاش
غٛی ٚشازتصب٘ ٚ ٝدغتٛزاِعُٕ ٞبی اثالغی اش ثیٕٞٝب ٔتیثبؾتد.
آٔٛشؼ ٔیتٛا٘د ٔٙدس ث ٝوبٞؽ ٚل ٛوػٛزات خساحتی ٘بؾتی
اش ایٗ عبُٔ ؾٛد .دز ایٗ زاغتب چٙدیٗ خّػت ٝآٔٛشؾتی ثتسای
اغبتید ٌسٜٞٚبی خساحی  ٚثیٟٛؾی  ٚزشید٘تٞتب تٛغتظ ٚاحتد
وٙتسَ ویفی  ٚثب حضٛز ٕ٘بیٙد ٜثیٕ ٝخدٔبت دزٔتب٘ی ثسٌتصاز

ؾد .دز ایٗ خّػبت إٗ ٔسٚز دغتٛزاِعُٕٞبی اثالغتی ،عّتُ
وػٛزات ٞس ٌس ٚ ٜٚزاٜحُٞبی وبٞؽ آٖ ثیبٖ ؾدٕٞ .چٙتیٗ،
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اش ؾس عُٕ ٞب  ٚثسٌٞ ٝبی وبزا٘ ٝو ٝدچبز وػٛزات
ؾد ٜثٛد  ٚخص ٜٚآٔٛشؾی ؾبُٔ عُّ عٕد ٜوػٛزات ٞتس ٌتسٜٚ
خساحتتی ثتتٕٞ ٝتتسا ٜزا ٜحتتُ خّتتٌٛیسی اش آٖ دز اختیتتبز
زشید٘تٞبی ٞس ٌس ٜٚخساحی  ٚخساحبٖ لساز داد ٜؾد .ث ٝعٛٙاٖ
ٔثبَ ،یىی اش عُّ وػٛز دز ٌس ٜٚخساحی پالغتیه دز خساحی
تسٔیٕی پٛغت لید ٘ىسدٖ ٘ ٛشّپ  ٚیب ٌسشت ٔتٛزد اغتتفبدٜ
ثٛد .تٕبٔی ایٗ ٔٛازد ث ٝتفىیه ثسای تٕبٔی ٌسٜٞٚب ث ٝقتٛزت
خص ٜٚآٔبد ٜؾد  ٚدز اختیبز آٖٞب لساز داد ٜؾد.
دز ثػیبزی اش ٔٛازد ثب ایدبد تعبُٔ ثب ٕ٘بیٙتدٌبٖ ثیٕتٞٝتبی
عسش ٝلسازداد  ٚایدبد ٕٞبٍٙٞی ثب آٖٞب ٔتیتتٛاٖ دزقتد لبثتُ
تٛخٟی اش ٔیصاٖ وػٛزات زا وٓ وتسد .تتب لجتُ اش ایدتبد ٚاحتد
وٙتسَ ویفی شتسدی آٔتٛشؼ دیتدٔ ٚ ٜػتئ َٛثتسای پیٍیتسی
وػٛزات خساحی ث ٝقٛزت ٔتٕسوص ٚخٛد ٘داؾت .پع اش ایدبد
ایٗ ٚاحد تٕبٔی پیٍیسی ٞبی وشْ دز ٔتٛزد اختتالف ٘ظسٞتب ٚ
عدْ پسداختٞب  ٚاغتعالْ ٔٛازد خبـ اش غبشٔبٖٞبی ثیٕتٌٝتس
تٛغظ ٔػئ َٛوٙتسَ ویفی ا٘دتبْ ٔتیؾتد .ثتٝعٙتٛاٖ ٔثتبَ،
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ثب اغتفبد ٜاش ٕ٘ٛداز اغتصٛاٖ ٔبٞی عّتُ ٔتٛثس ثتس عّٕىتسد
شسآیٙد ٔسثٛعٌ ٝس ٜٚثٙدی ؾد (ٕ٘ٛداز ؾٕبز .)1 ٜاش عُّ اقتّی
وػٛزات خساحی ودٌرازی اؾتجب ،ٜشیتبد دزخٛاغتتی  ٚیتب وتٓ
دزخٛاغتی ود ،پس٘ىسدٖ وبُٔ ؾس عُٕ  ٚیب ٘بخٛا٘ب ثتٛدٖ آٖ
ٌصازؼ ؾد ٜاغت .دز ٔٛزد ثیٟٛؾی اابش ٝدزخٛاغتی  ٚوبٔتُ
٘جٛدٖ چبزت ثیٟٛؾتی ثت ٝعٙتٛاٖ ٕٟٔتتسیٗ دویتُ وػتٛزات

قٛزت حػبة ٞب اعالْ ؾدٕٞ .چٙیٗ ٌس ٜٚثٟجٛد ویفیت عٛأُ
دیٍسی ٔب٘ٙد اؾتتجبٞبت ثجتت دز غیػتتٓ  HISزا ٘یتص اش عّتُ
وػتتٛزات دا٘ػتتتٙد .اش آ٘دتتبیی وتت ٝثیٕبزغتتتبٖ ِٚیعكتتس یتته
ثیٕبزغتبٖ آٔٛشؾی اغت٘ ،داؾتٗ آٌتبٞی وتبشی دا٘ؿتدٛیبٖ،
زشید٘تٞب ٚ ،شّٛؾیپٞب اش لٛا٘یٗ ثیٕتٝای  ٚوػتٛزات ،یىتی اش
عُّ اقّی دز وػٛزات خساحی ٔی ثبؾد.
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

ثیٕبزغتبٖ ثٔ ٝیصاٖ لبثُ تٛخٟی ٔٙدتس ثت ٝوتبٞؽ وػتٛزات
قٛزتحػبةٞب  ٚاشصایؽ دزآٔد لبثُ تكسف ثیٕبزغتبٖ ٔیؾٛد.
جذول : 2مقایسه درصذ کسورات بخص اعمال جراحی سال23-22

سال

1392

1393

شسٚزدیٗ

5/8

4/1

ازدیجٟؿت

5/2

4/1

خسداد

7/6

4

تیس

7/2

3/6

ٔسداد

5/6

3/5

ؾٟسیٛز

10/2

3/5

ٔیبٍ٘یٗ

6/9

3/8

ماه

دز ؾؽ ٔب ٝٞا َٚغبَ  1392تعداد  4673عُٕ خساحی ا٘دتبْ
ؾد .ثٙبثسایٗ ،ثت ٝعتٛز ٔتٛغتظ ثتسای ٞتس ثیٕتبز  339572زیتبَ
وػٛزات شد ٜؾد .دز ٘یٕ ٝا َٚغبَ  1393تعتداد اعٕتبَ خساحتی
ٛٔ 5372زد ٔ ٚتٛغظ وػٛزات ث ٝاشای ٞتس ثیٕتبز 262818زیتبَ
ثٛد ٜاغت .ثد ٖٚؾه ،ادأ ٝایٗ ز٘ٚد ٔٙدتس ثت ٝوتبٞؽ ٞتس چتٝ
ثیؿتس وػٛزات قٛزتحػتبةٞتب خٛاٞتد ؾتد .ثٙتبثسایٗٔ ،تدیساٖ ٚ
وبزوٙبٖ ثٍٙٞ ٝبْ اخسای ٔدیسیت ویفیتت ثبیتد قتجٛز ثتٛد ٚ ٜثتب
ازتمبی ٞدشٕٙد شسآیٙدٞبی وبزی ٔٙتظس ٔٛشمیت ثیؿتسی ثبؾٙد.

بحث
ایٗ پطٞٚؽ ثب ٞدف ثسزغی تأثیس اخسای ٔدیسیت ویفیت ثتس
وبٞؽ وػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتبٖ ِٚیعكس (عح)
تٟساٖ ا٘دبْ ؾد٘ .تبیح ایٗ پتطٞٚؽ ٘ؿتبٖ داد وت ٝثىتبزٌیسی
ٔدیسیت ویفیت دز ثصؽ اعٕبَ خساحتی ثیٕبزغتتبٖ ِٚیعكتس
(عح) دز ؾؽ ٔب ٝٞا َٚغبَ  1393تٛا٘ػتت وػتٛزات ثصتؽ
اعٕبَ خساحی زا ثٔ ٝیصاٖ  44/9دزقد ٘ػجت ثت ٝدٚزٔ ٜؿتبثٝ
غبَ لجُ وبٞؽ دٞد.
پع اش ؾٙبغبیی عُّ وػٛزات خساحی وت ٝؾتبُٔ ٘متف دز
ؾس عُٕ ٞب ،پس ٘ىسدٖ وبُٔ غسثسيٞب ،شبلد ٟٔس  ٚأضب ثٛدٖ
ثسٌٞٝتبی خساحتی  ٚوتٓ دز خٛاغتتی یتب ااتبش ٝدز خٛاغتتی
پصؾه ثتٛدٔ ،تداخالتی دز زاغتتبی وتبٞؽ وػتٛزات قتٛزت
ٌسشت .ثسخی اش ٔداخالت عجبزت ثٛد٘د اش عساحی ٔدتدد ثسٌتٝ
وبزاِ٘ٛ ٚ ٝاشْ ٔكسشی ،آٔتٛشؼ لتٛا٘یٗ ٔ ٚمتسزات ثیٕتٝای ثتٝ
خساحبٖ ،تجبدَ ٘ظس ٔ ٚىبتج ٝثب غبشٔبٖٞبی ثیٌٕٝس  ٚثسٌتصازی
والظ ٞبی آٔٛشؾی ٕٞسا ٜثب ازائ ٝخصٚات آٔٛشؾی ث ٝخساحتبٖ،
زشید٘ت ٞب  ٚوبزوٙبٖ ٚاحد دزآٔد .دز ٘تیدت ،ٝاختسای ٔتدیسیت
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ٔؿٛزت  ٚتعبُٔ ثسای ٔعبدَ غبشی ودٞبیی و ٝدز وتبة تعسشٝ
تعسیف ٘ؿد ٜاغتٔ ،یتٛا٘د دز ثػیبزی اش ٔٛازد ٔٛخت وتبٞؽ
وػٛزات ؾٛد.
عتتدْ ثجتتت دلیتتك اعالعتتبت  ٚوتتٓ دزخٛاغتتتی  ٚشیتتبد
دزخٛاغتی ٞب اش دیٍس عُّ وػٛزات ثٛد .ثسای حُ ایتٗ ٔؿتىُ
ثسٌ ٝوبزاِ٘ٛ ٚ ٝاشْ ٔكسشی عساحتی ٔدتدد ؾتد تتب عتال ٜٚثتس
اشتتصایؽ دلتتت دز ثجتتت اعالعتتبت تٛغتتظ پسغتتتبز  ٚتىٙػتتیٗ
ثیٟٛؾی دز ثسٌِٛ ٝاشْ ٔكسشی  ٚخسا ٔ ٚتصكف ثیٟٛؾتی دز
ثسٌ ٝوبزا٘ٙٔ ٝدس ث ٝوبٞؽ اؾتجب ٜشسد ٔتكدی ٚزٚد اعالعتبت
دز  HISؾٛد .ثسٌِٛ ٝاشْ ٔكسشی خدید تٕتبٔی دازٞٚتب ِ ٚتٛاشْ
ٔكسشی زا دز ثسداؾت ٚ ٝث ٝقٛزت د ٚثسٌی عساحی ؾتد (یته
ثسي ٔصتف داز ٚ ٚدیٍسی ٔصتف ِٛاشْ ٔكسشی) .عال ٜٚثسایٗ،
د ٚثسٌتتٔ ٝسثتتٛط ثتت ٝپسغتتتبز  ٚد ٚثسٌتتٔ ٝسثتتٛط ثتت ٝتىٙػتتیٗ
ثیٟٛؾتتی عساحتتی ؾتتد تتتب اش وتتٓ دزخٛاغتتتی ٞتتس وتتداْ  ٚیتب
اؾتجبٞبت تىساز خٌّٛیسی ؾٛد .ثسٌتِ ٝتٛاشْ ٔكتسشی  ٚدازٚی
لجّی یه ثسٌی ثٛد  ٚدازای تعدادی غٛاَ ثبش ثٛد وٌ ٝبٞتب ثتٝ
دِیُ ٘بخٛا٘ب ثٛدٖ لبثُ ثجت ٘جٛد .ثسٌت ٝوبزا٘ت ٝخدیتد تٕتبٔی
ٔٛازدی زا و ٝثبید پصؾه دز ثجت آٖ ٞب دلت وٙد٘ ،ظیس غبعت
ؾس ٚ ٚخبتٕ ٝعُٕ خساحیٟٔ ،تس  ٚأضتبء  ٚوٕته ختسا زا
ؾبُٔ ٔی ؾد تب عال ٜٚثس ثجت اعالعبتٕٞ ،ب٘ٙتد چته ِیػتتی
ثسای یبدآٚزی ٘ىبت ٔ ٟٓثٙٔ ٝظٛز خٌّٛیسی اش وػٛزات عٕتُ
وٙد .دز ٘تید ٝایٗ الدأبت ،ثجت ٞسچ ٝدلیكتس اعالعتبت  ٚدز
٘تید ٝوبٞؽ وػٛزات قٛزت ٌسشت.
خد 2 َٚدزقد وػٛزات ثصؽ اعٕتبَ خساحتی زا دز ؾتؽ
ٔبٞت ٝا َٚغتتبَٞتبی ٘ 1393 ٚ 1392ؿتتبٖ ٔتیدٞتتدٔ .یتتصاٖ
وػٛزات دز ؾؽ ٔب ٝٞا َٚغبَ  1392ثساثس ثب 1586822665
زیبَ (یه ٔیّیبزد  ٚپب٘كد ٞ ٚؿتبد ؾؽ ٔیّیٞ ٚ ٖٛؿتكتد ٚ
ثیػت  ٚدٞ ٚصاز  ٚؾؿكد  ٚؾكت  ٚپتٙح زیتبَ)  ٚدز ؾتؽ
ٔب ٝٞا َٚغبَ ٔ 1393جّغ 1411858842زیبَ ( یه ٔیّیتبزد
 ٚچٟبزقد ٚیبشدٔ ٜیّیٞ ٚ ٖٛؿتكد  ٚپٙدتبٞ ٚ ٜؿتت ٞتصاز ٚ
ٞؿتكد  ٚچ ٚ ُٟد ٚزیبَ) ثٛد .ایٗ دز حبِی اغت و ٝدز آٔتد
ایتتتٗ ثصتتتؽ دز ؾتتتؽ ٔتتتب ٜا َٚغتتتبَ  1392ثساثتتتس ثتتتب
 22897873958زیبَ  ٚدز ؾؽ ٔب ٝٞا َٚغبَ ٔ 1393جّتغ
 37154180062زیبَ ثٛد ٜاغتٔ .یصاٖ وػٛزات ؾتؽ ٔبٞتٝ
ا َٚغبَ ٘ 1393ػجت ثٔ ٝدت شٔبٖ ٔؿتبث ٝغتبَ لجتُ ٔجّتغ
 174963822زیبَ وبٞؽ داؾتت ٝاغتت .ثتب ایتٗ ٚختٛد ،ایتٗ
ٔیصاٖ وبٞؽ ثبید دز ٔمبیػ ٝثب دزآٔد اشصایؽ یبشتت ٝدز ثصتؽ
ٔٛزد ٔمبیػ ٝلساز ٌیسد .اش آ٘دبیی و ٝدزآٔد ثصؽ دز ایٗ ٔدت
 14256306104زیتبَ اشتصایؽ داؾتت ٝاغتت ( 62/3دزقتد)،
ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝسشت ؤ ٝتدَ ٔتدیسیت ویفیتت تٛا٘ػتت ثتٝ
ٔیصاٖ  44/9دزقد وػٛزات ثصتؽ اعٕتبَ خساحتی زا وتبٞؽ
دٞتتد .ثتتد ٖٚؾتته ،اختتسای ایتتٗ ٔتتدَ دز غتتبیس ثصتتؽٞتتبی
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دز پبیبٖ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝا٘تصبة یه ٔدَ ٔٙبغت ٔدیسیت
ویفیت  ٚاخسای دزغت آٖ ٔیتٛا٘د ٔٙدس ث ٝوبٞؽ ٞصیٞٝٙبی
غیس اسٚزی  ٚاشصایؽ دزأتدٞبی لبثتُ تكتسف ثیٕبزغتتبٖٞتب
ؾٛد .ایٗ پطٞٚؽ ٔٛید ایٗ ٘ىت ٝاغت ؤ ٝدیسیت یته دا٘تؽ
تصككتتی اغتتت وتت٘ ٝمتتؽ لبثتتُ تتتٛخٟی دز اشتتصایؽ وتتبزایی
غبشٔبٖٞبی ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی دازد.

نتیجه گیری
اخسای دزغت یه ٔدَ ٔٙبغتت ٔتدیسیت ویفیتت ٔتیتٛا٘تد دز
وبٞؽ وػٛزات قٛزتحػبثٞب  ٚاشصایؽ دزآٔدٞبی ثیٕبزغتتب٘ی ٔتٛثس
ثبؾد .دز ٔدَ ٔدیسیت ویفیت اغتساتطیه تأوید ثس ایٗ اغت و ٝوتبز
دزغت ثبید ث ٝدزغتی ا٘دبْ ؾٛد .ثٙبثسایٗ ،شسآیٙدٞبی وتبزی ٔتستجظ
ثب وػٛزات ثصؽ اعٕبَ خساحی ثب دلت ٔٛزد ثسزغی لتساز ٌسشتت ٝتتب
غبد ،ٜاغتب٘دازد ،اثسثصؽ  ٚوبزآٔد ؾ٘ٛد .غپع ٞدشی ثتسای شسآیٙتد
دز ٘ظس ٌسشت ٝؾد  ٚتٕبْ تالؼٞبی وبزوٙبٖ ثس التدأبتی ثتٙٔ ٝظتٛز
دغتیبثی ث ٝایٗ ٞدف ٔتٕسوص ؾد .الداْپطٞٚی ث ٝعٙتٛاٖ یته زٚؼ
پطٞٚؽ اش لبثّیت ثتبویی ثتسای ثٟجتٛد شسآیٙتدٞبی وتبزی  ٚازتمتبی
ثٟسٚ ٜزی ثسخٛزداز اغتٔ .ؿبزوت وبزوٙتبٖ دز اختسای ثس٘بٔتٞٝتبی
ثٟجٛد ویفیت اسٚزی اغت.
ایٗ پطٞٚؽ دز ثصؽ اعٕبَ خساحی ثیٕبزغتتبٖ ِٚتی عكتس
(عح) تٟساٖ ا٘دبْ ؾد .ثٙبثسایٗ٘ ،تتبیح لبثتُ تعٕتیٓ ثت ٝغتبیس
ثیٕبزغتبٖٞتب ٕ٘تیتٛا٘تد ثبؾتد .ثٙتبثسایٗ ،پیؿتٟٙبد ٔتیؾتٛد
پطٞٚؽ ٞبی ٔؿبث ٝدز غبیس ثیٕبزغتبٖ ٞبی وؿٛز اخسا ؾٛد تتب
ثب ازتمبی شسآیٙدٞبی وبزی ٔستجظ ٔٛخت وتبٞؽ ٞصیٙتٞ ٝتبی
غیس اسٚزی  ٚاشصایؽ دزآٔدٞبی لبثتُ تكتسف ثیٕبزغتتبٖ ٞتب
ؾٛد .اش خّٕٔ ٝحدٚدیتٞبی ایٗ پطٞٚؽ ٔیتٛاٖ ثتٔ ٝمبٔٚتت
ثسخی اش وبزوٙبٖ ٘ػجت ث ٝتغییس اؾبز ٜوسد .آٔٛشؼ وبزوٙبٖ ٚ
تٛخی ٝتغییس  ٚثیبٖ ٔٙبشع آٖ ثسای وبزوٙتبٖ ٘متؽ ثػتصایی دز
ٕٞىبزی آٖ ٞب دز ثس٘بٔٞ ٝتبی تغییتس غتبشٔب٘ی دازدٕٞ .چٙتیٗ
تغییسات ٔدیسیتی دز ثیٕبزغتبٖٞتب  ٚتغییتسات اعٕتبَ ؾتد ٜاش
عسف ٚشازت ثٟداؾت  ٚدا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی اش عٛأُ ٔحتدٚد
وٙٙد ٜپطٞٚؽ ٞبیی اغت و ٝث ٝزٚؼ الداْ پطٞٚؿی ٔؿبزوتی
ا٘دبْ ٔی ؾٛد.
قدردانی و تشکر
ایٗ ٔمبِ ٝثس ٌسشت ٝاش پبیبٖ ٘بٔ ٝوبزؾٙبغی ازؾد زؾت ٝالتكتبد
ثٟداؾت دز دا٘ؿىد ٜثٟداؾت دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی تٟساٖ اغتت.
٘ٛیػٙدٌبٖ ٔمبِ ٝوشْ ٔی دا٘ٙد اش ٕٞىتبزی زیبغتت ٔ ٚتدیسیت
ثیٕبزغتبٖ  ٚوّی ٝوبزوٙب٘ی و ٝدز ایٗ پتطٞٚؽ ؾتسوت وسد٘تد،
تؿىس  ٚلدزدا٘ی وٙٙدٕٞ .چٙیٗٛ٘ ،یػٙدٌبٖ اش داٚزاٖ ٔحتسٔتی
و ٝثب ا٘تمبدات غبش٘د ٚ ٜثیبٖ ٘ظسات وبزؾٙبغی ختٛد ثت ٝازتمتبی
ویفیت ایٗ ٔمبِ ٝوٕه وسد٘د ،لدزدا٘ی ٔیوٙٙد.
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ویفیت ٔٙدس ثت ٝوتبٞؽ وػتٛزات قٛزتحػتبةٞتب  ٚاشتصایؽ
دزآٔدٞبی لبثُ تكسف ثیٕبزغتبٖ ؾد.
تٛوّی ٕٞ ٚىبزاٖ ٔغبِعٝای زا دز ٔتٛزد وػتٛزات اعٕتبَ ؾتدٜ
اداز ٜوُ ثیٕ ٝختدٔبت دزٔتب٘ی ثتس قتٛزتحػتبةٞتبی ازغتبِی
ثیٕبزغتبٖٞبی آٔٛشؾی دا٘ؿٍب ٜعّت ْٛپصؾتىی اقتفٟبٖ دز غتبَ
 1384ا٘دبْ داد٘د٘ .تبیح پطٞٚؽ ٘ؿبٖ داد و ٝث ٝعٛز ٔتٛغظ ثتٝ
ٞس پس٘ٚد ٜثیٕبز تحت پٛؾؽ ثیٕ ٝخدٔبت دزٔب٘ی ٞ 330صاز زیبَ
وػٛزات اعٕبَ ٔیؾٛد .ثیؿتسیٗ عّت وػٛزات پس٘ٚدٜٞتب ٔسثتٛط
ثٞ ٝصی ٝٙداز 40( ٚدزقتد) ثتٛد ( .)2وسیٕتی ٕٞ ٚىتبزاٖ ٘یتص ثتٝ
ثسزغی وػٛزات ثیٕٝای یه ثیٕبزغتتبٖ اقتفٟبٖ دز ؾتؽ ٔبٞتٝ
د ْٚغبَ  1386پسداختٙد .ثیؿتسیٗ وػتٛزات ٘ػتگ پتبزاوّیٙیىی
ٔسثٛط ث ٝقٛزتحػبةٞبی ازغتبِی ثت ٝثیٕتٞٝتبی وٕیتت ٝأتداد،
٘یسٞٚبی ٔػّح ،تأٔیٗ اختٕتبعی  ٚختدٔبت دزٔتب٘ی ثتٛد ٜاغتت.
ثیؿتسیٗ وػٛزات پس٘ٚدٜٞبی ثػتسی ث ٝتستیت ٔسثٛط ث ٝثیٕٞٝبی
تأٔیٗ اختٕبعی ،خدٔبت دزٔب٘ی ،وٕیت ٝأتداد ٘ ٚیسٞٚتبی ٔػتّح
ثٛد .وػٛزات ثیؿتس ٘بؾی اش اؾتجبٞبت وبزوٙبٖ ثیٕبزغتبٖ ثٛد .ثتٝ
پیؿٟٙبد پطٞٚؿٍساٖ آٔٛشؼ پصؾىبٖ  ٚپسغتتبزاٖ  ٚؾتفبفغتبشی
٘ ٛتعٟدات ثیٕٞٝب ٘مؽ ثٝغصایی دز وبٞؽ وػٛزات ثیٕبزغتتب٘ی
خٛاٞد داؾت .عُّ وػٛزات دز ایٗ ٔغبِعبت ٔؿبث ٝآ٘چت ٝثتٛد وتٝ
دز ایٗ پطٞٚؽ ؾٙبغبیی ؾد (.)4
قفدزی ٕٞ ٚىبزاٖ دز غتبَ  1388ثت ٝثسزغتی ٔیتصاٖ وػتٛزات
اعٕبَ ؾد ٜدز قٛزتحػتبةٞتبی ثیٕبزغتتبٖٞتبی دا٘ؿتٍب ٜعّتْٛ
پصؾىی تٟساٖ ( 15ثیٕبزغتبٖ) پسداختٙد .ثیؿتسیٗ وػٛزات اعٕتبَ
ؾد ٜدز اغٙبد ثػتسی ث ٝتستیت ث ٝآشٔبیؽِٛ ،اشْ ،داز ،ٚالبٔتت ،حتك
اِعٕتُ  ٚثیٟٛؾتی  ٚدز اغتتٙبد غتسپبیی ثتتٚ ٝیطیتت ،آشٔتتبیؽ  ٚدازٚ
ٔسثٛط ٔی ؾد٘ .مف ٔػتٙدغبشی ٕٟٔتتسیٗ عبٔتُ وػتٛزات ثتٛدٜ
اغت .آٔٛشؼ اقٔ َٛػتٙدغبشی ث ٝوبدز دزٔب٘ی ،وٙتتسَ پس٘ٚتدٜٞتب
دز ٚاحتتد ٔتتدازن پصؾتتىی  ٚتؿتتىیُ وٕیتتتٝای دز ایتتٗ شٔیٙتت ٝدز
دا٘ؿٍب ٜثسای وبٞؽ ٔیصاٖ وػٛزات ثیٕبزغتبٖٞب پیؿٟٙبد ؾد (.)3
پطٞٚؿی و ٝدز ثیٕبزغتبٖ ٕ٘بشی ؾتیساش ثتب اختسای اٍِتٛی
شسآیٙد ازتمبی ویفیت ا٘دبْ ؾد ،تٛا٘ػت ثٔ ٝیصاٖ  24/4دزقد
ٔٙدس ث ٝاشصایؽ دزآٔد ثصؽ داخّی ثیٕبزغتتبٖ ٕ٘تبشی ؾتٛد.
یىی اش دویُ ٔ ٟٓاشصایؽ وػٛزات دز ثیٕبزغتبٖ ٔروٛز عتدْ
آٌتبٞی وبزوٙتبٖ اش التتدأبت دازای تعسشت ٝدز ثیٕبزغتتبٖ ثتتٛد
(ٔ .)15غبِعتتٝای ثتتب عٙتتٛاٖ ثسزغتتی تتتأثیس ٔتتدیسیت ویفیتتت
اغتساتطیه ثس عّٕىسد یته ثیٕبزغتتبٖ دز اقتفٟبٖ دز شبقتّٝ
غبَ ٞبی  1384تب  1387ا٘دبْ ؾد .اخسای ٔدَ ٔروٛز ٔٙدتس
ث ٝثٟجٛد ؾبخف ٞبی وبزایی ثیٕبزغتبٖ اش خّٕ ٝدزقد اؾتغبَ
تصتٔ ،تٛغظ البٔت ثیٕتبز ٌ ٚتسدؼ تصتت ثیٕبزغتتبٖ ؾتد.
عال ٜٚثسایٗ ،زابیت ؾغّی  ٚتعٟد غبشٔب٘ی وبزوٙتبٖ  ٚزاتبیت
ثیٕبزاٖ اشتصایؽ یبشتت .دز ٟ٘بیتتٞ ،صیٙتٞٝتبی غیتس اتسٚزی
ثیٕبزغتبٖ وبٞؽ  ٚدزآٔد ثیٕبزغتبٖ اشصایؽ یبشت (.)9-10
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Abstract
Background: The health system of Iran is suffering from resources shortage. The health insurance
companies (payers) do not confirm all hospitals’ claims (bills) and as a result do not reimburse them
completely. Decreasing the amount of these deductions helps healthcare managers to use their
resources efficiently. This study aimed to examine the impact of a quality management model on
reducing the amount of healthcare insurance deductions at operating theatre department of Valiasr
hospital in 2014-2015.
Materials and Methods: A participatory action research was used for the intervention. A quality
improvement team was established and using the ten-step quality management model improved
operational processes at operating theatre department. Related data were collected before and after
the intervention to determine the effect of quality management system on deductions.
Results: The average deduction per patient at the beginning of the study was 339572 Rials. Illegible
and uncompleted patient’s medical records, using wrong codes of surgery and anesthetics in
documents and miscalculation were the main reasons of deductions. The reasons for deductions were
identified and appropriate solutions were applied to decrease the amount of deductions at operating
theatre department. The average deduction per patient at the end of study was 262818 Rials. The
amount of deductions has decreased from 6.9 % to 3.8 %. The quality management system helped
reduce the amount of deductions by 44.9%.
Conclusion: Implementing an appropriate quality management model appropriately helps reduce
deductions in hospitals effectively.
Keywords: Quality management, Continuous quality improvement, Deductions, Hospital, Action
research
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