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تاریخ پذیزش97/10/5 :

چكیده:
زمینه و هذف :ػول جزاحی ضکستگی فوَر اس اػوال ضایغ ٍ پزّشیٌهِ ٍ ػوهل جزاحهی ضکسهتگی هاػذ اس
اػوال جزاحی ضایغ هزکش درهاًی اهام خویٌی ایالم هی باضٌذ .ایي هطالؼِ بِ بزر ی تفاٍت ّشیٌهِ ٍاعؼهی ٍ
تؼزفِ گلَبال ایي اػوال جزاحی هی پزداسدّ .وچٌیي ػَاهل هزتبط با ّشیٌِ ّای ٍاعؼی اػوال جزاحی هذکَر
ضٌا ایی هی ضًَذ.
مواد و روش ها :پژٍّص حاضز اس ًَع هقطؼی ٍ تَصیفی بَد کِ رٍی ػَاهل هزتبط با ّشیٌِ ّهای ٍاعؼهی
اػوال جزاحی ضکستگی فوَر ٍ اػذ گلَبال اًجام ضذ .رٍش ّشیٌِ یابی بز هبٌای فؼالیت هباًی ّشیٌهِ ای
هزتبط با ایي اػوال جزاحی را در ضص گام هطخص هی کٌذ .تحلیل دادُ ّا با ا تفادُ اس ًهزم افهشار Excel
 2016اًجام ضذ.
نتایج :هتَ ط ّشیٌِ ٍاعؼی ػول جزاحی ضکستگی فوَر گلَبال ّ 953شار ٍ  700تَهاى ،کذ  2هاػذ 444
ّشار ٍ  400تَهاى ٍ کذ  1اػذ ّ 337شار ٍ  800تَهاى بَدّ .شیٌِ ٍاعؼی ػول جزاحی ضکستگی فوَر بهِ
اسای ّز ٍاحذ ػول جزاحی هیشاى ّ 406شار ٍ  400تَهاى پاییي تز اس تؼزفِ ٍسارت بْذاضت بَد .اها ّشیٌِ
ٍاعؼی کذ  2اػذ ّ 33شار تَهاى باالتز ٍ ّوچٌیي کذ  1اػذ ّ 20شار تَهاى باالتز اس تؼزفِ گلَبال اػهالم
ضذُ تَ ط ٍسارت بْذاضت بَد.
نتیجه گیری :در هجوَع هی تَاى گفت بیي ّشیٌِ صزف ضذُ در بیوار تاى ٍ تؼزفِ گلَبال ٍسارت بْذاضت
تفاٍت ّای عابل تَجْی ٍجَد دارد .هی تَاى با اصالح ػولکزد بیوار تاى ٍ ّوچٌیي با دعت ٍ هطالؼِ بیطتز
در هَرد ّشیٌِ اػوال جزاحی گلَبال در هَرد اصالح ًظام تؼزفِ گذاری تصوین گیزی ًوَدُ ٍ هیشاى ّشیٌِ
ٍاعؼی را بِ هیشاى تؼزفِ ًشدیک تز ًوَد.
کلمات کلیذی :فوَرّ ،شیٌِ یابی ،رادیَس ،اٍلٌاّ ،شیٌِ یابی بز هبٌای فؼالیت

. 1اعتبد ،گزٍُ آهَسػ ثْداؽت ٍ ارتمبء عالهت ،داًؾکدُ ثْداؽت ،داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ،تْزاى،ایزاى
 . 2داًؾیبر ،گزٍُ علَم هدیزیت ٍ التقبد عالهت ،داًؾکدُ ثْداؽت ،داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ،تْزاى،ایزاى
 . 3اعتبدیبر ،گزٍُ ثْداؽت عوَهی ،داًؾکدُ پیزاپشؽکی ،داًؾگبُ علَم پشؽکی ایالم  ،ایالم ،ایزاى
 . 4داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽد اپیدهیَلَصی ،گزٍُ آهبرحیبتی ٍ اپیدهیَلَصی ،داًؾکدُ ثْداؽت ،داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ،تْزاى،ایزاى
 . 5داًؾجَی دکتزی التقبد عالهت ،گزٍُ علَم هدیزیت ٍ التقبد ثْداؽت ،داًؾکدُ ثْداؽت ،داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ،تْزاى،ایزاىًَ*(،یغٌدُ
آدرط الکتزًٍیکیMveysi1370@gmail.com :
هغئَل) ،تلفي توبط09185511374 :
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

مقدمه

ًَالقی هبًٌد در ًظز ًگزفتي جمبتی ثهزای ا العهبت غیهز
ه تجزٍ ،ض یت تزخیـ ثیوهبر ،جمهبت تؾ یقهی افهلی،
هتغیزّبی عي ٍ جٌظ ،ؽدت ثیوهبری ،عه پ پیدیهدگی
کلیٌیکی ثیو بر ٍ  ...ثِ چؾن هی خَرد( .)15اس ایي رٍ ٍ اس
آى جب کِ در ه بل بت لجلی فَرت گزفتِ تفبٍت ّبی لبثل
تَجْی ثیي ّشیٌِ ٍال ی ٍ ت زفِ گلَثبل لید ؽدُ اعت ثهز
آى ؽدین تب در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ؽهْز ایهالم تفهبٍت
ّشیٌِ ٍال ی ٍ ت زفِ جزاحی گلَثبل در ؽکغهتگی فوهَر ٍ
عبعد را کهِ جهشٍ اعوهبل جزاحهی پزّشیٌهِ ههی ثبؽهٌد ٍ
ّودٌیي اس اعوبل جزاحی ؽبیز ایي هزکش ههی ثبؽهٌد را اس
جَاًجی هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دّین.
رٍػ اجزا :
ه بل ِ حبضز ه بل ِ ای گذؽهتِ ًگهز اس ًهَو تَفهیفی-
تحلیلی هی ثبؽد .ایي ه بل ِ در ثیوبرعتبى اههبم خویٌهی
ؽْز ایالم اًجبم ؽد .جبه ِ هَرد ه بل ِ ّشیٌِ ّبی هزتجط
ثب اعوبل جزاحی ؽکغتگی فوَر ٍ عبعد گلَثهبل در عهبل
 1395ثب کد ّبی گلَثبل ؽکغتگی فوَر ٍ  202150عبعد
ٍ  202120عبعد ثَدًد .در ایي ه بل ِ ثِ اختقبر ثِ جبی
کد  202150عبعد اس ٍاصُ "کد  ٍ " 1ثِ جبی کد 202120
عبعد اس ٍاصُ "کهد  "2اعهتفبدُ ههی کٌهین .ت زفهِ اعوهبل
جزاحی ؽکغتگی گلَثهبل فوهَر ٍ عهبعد ه هبثك آًدهِ در
دعتَرال ول اعوبل جزاحی گلَثبل عبل  1395آهدُ اعهت
در ًظز گزفتِ ؽد .ثزای ثزرعی عَاهل هَثز ثز تفبٍت ت زفِ
گلَثبل ٍ ّ شیٌِ ٍال هی اعوهبل جزاحهی ؽکغهتگی فوهَر ٍ
عبعد اس رٍػ ّشیٌِ یبثی ثز هجٌبی ف بلیهت اعهتفبدُ ؽهد.
اثشار کبر ثزای ایي ه بل ِ چق لیغت ،هؾهبّدُ هغهتمین ٍ
هقبحجِ ثب پزعٌل ثیوبرعتبى ٍ هؾبّدُ پزًٍدُ ثیوبر ثهَد.
اجزا ٍ پیبدُ عبسی تکٌیق ّشیٌِ یبثی ثهز هجٌهبی ف بلیهت
( )ABCدر ّز ع بسهبى ه وَ دارای ؽؼ گبم اعبعی ههی
ثبؽد .ایي ؽؼ گبم ثزای ه بل ِ حبضز ثِ فَرت:
. 1ت ییي هزاکش ف بلیت ،هزاکهش ف بلیهت در ثیوبرعهتبى اس
رٍی عههبختبر عههبسهبًی ثیوبرعههتبى ٍ ّودٌههیي اس زیههك
هؾبّدُ ٍ هقبحجِ ثب هغئَلیي ثیوبرعتبى ٍ در ثزخی هَارد
اس زیك عیغتن  HISثیوبرعتبى ت ییي ؽد.
. 2تفکیق هزاکش ف بلیت ثز حغت عولیبت ،هزاکش ف بلیت
در ّز ثیوبرعتبى عودتب ثزحغت عولیبتی کهِ اًجهبم هههی
دٌّهد ثهِ عهِ دعتِ کلی تمغین هی ؽًَد کِ عجبرتٌد اس :
الف)هزاکش ف بلیت عولیبتی :در ایي ه بل هِ هزاکهش ف بلیهت
ًْبیی ،ف بلیت ّبی ارائِ ؽدُ ثزای ثیوبراى دارای ؽکغتگی
فوَر ٍ عبعد هی ثبؽٌد کِ پزداختی ثِ عَاهل ف بلیهت ثهِ
فَرت گلَثبل ثَدُ اعت .ة)هزاکهش ف بلیهت تؾ یقهی :در
ایي ه بل ِ خدهبت تؾ یقی اس جولِ رادیهَگزافی ٍ عهی
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رؽد لبثل تَجِ ّشیٌِ هزالجت ّبی عالهت در چٌد دِّ
اخیز ًیبس ثِ افالحبتی ثزای کٌتزل رؽد ّشیٌِ ّب در آیٌدُ
را رٍؽي هی کٌد( . )1اگز چهِ راُ حهل هؾه ـ ٍ جهبه ی
ثزای جلَگیزی اس افشایؼ ّشیٌِ ّبی درههبى ٍجهَد ًهدارد
ٍلی غبلجب افالح عیغتن پزداخت را ثهِ عٌهَاى یهق ًم هِ
اهید ثزای هْبر ّشیٌِ ّبی خبرج اس کٌتزل ث هؼ عهالهت
هی ثیٌٌد( . )2یق رٍیکزد اهیدٍار کٌٌدُ کِ اثتدا در اهزیکب
ٍ ثِ تبسگی تَعط ت دادی اس کؾَر ّبی ارٍپبیی اعوبل ؽدُ
اعت ،حزکت اس ًظبم پزداخت گذؽتِ ًگز ثِ عهوت آیٌهدُ
ًگز در ثیوبرعتبى ّب را ؽبهل هی ؽهَد ( . )1عیغهتن DRG
یکی اس رٍػ ّبی پزداخت آیٌدُ ًگز اعت کِ ً غتیي ثبر
در اهزیکب ثزای ثبسپزداخت خدهبت درهبًی هدیکز جبیگشیي
رٍػ ّبی پزداخت گذؽتِ ًگز ؽد(.)3
هجٌبی پزداخت ّشیٌِ ّبی خدهبت هزالجهت عهالهت در
عیغتن گلَثبل هجتٌی ثز عیغتن هذکَر ثَدً .ظبم پزداخت
گلَثبل ًظبهی اعت کِ در لبلت آى هیشاى ثبثتی اس پزداخت
در اسای ّز عول جزاحی ثزای اعوبل جزاحی تحت پَؽهؼ
در ًظز گزفتِ هی ؽَد( . )4ایي هیهشاى ثبثهت جوهز ّشیٌهِ
هتَعط خدهبت هزالجهت عهالهت هی ّهز عوهل جزاحهی
(هبًٌد حك ال ول جهزاحّ ،شیٌهِ دارٍ ٍ تجْیهشاتّ ،شیٌهِ
البهت ٍ )...هی ثبؽد( . )5در کؾَر ایهزاى رٍیکهزد غبلهت در
ثبسپزداخت ّشیٌِ خدهبت درهبًی ثِ فَرت گذؽتِ ًگز هی
ثبؽد .ثبسپزداخت ت دادی اس خدهبت ًیش ثِ فَرت هَردی ٍ
در چبرچَة ًظبم پزداخت گلَ ثبل فَرت هی گیزد .حهبهی
ًظبم پزداخت گلَثبل ٍسارت ثْداؽت هی ثبؽد( . )6در عبل
 1377ؽَرای عبلی ثیوِ ٍسارت ثْداؽت ،درهبى ٍ آههَسػ
پشؽکی هقَثِ ای تحت عٌَاى اعوبل ت زفِ ّبی گلَثهبل را
تقَیت ًوَد( . )7در آى عبل ثبسپشداخت  60عوهل جزاحهی
ثِ فَرت گلَثبل ثِ تقَیت رعید .اکٌهَى در عهبل 1395
ت داد ایي اعوبل ثِ  92عول جزاحی رعیدُ اعت(.)8
تغییزات عجق سًهدگی ٍ هبؽهیٌی ؽهدى سًهدگی ثبعه
افشایؼ ؽکغتگی ّب ؽدُ اعت( )13- 9ؽکغهتگی یکهی اس
رایج تزیي جزاحت ّب در کؾهَرّبی در حهبل تَعه ِ ههی
ثبؽد( . )14یکی اس پزّشیٌِ تزیي اعوبل جزاحی گلَثبل کهِ
در ایزاى اًجبم هی ؽَد ،عول جزاحی ؽکغتگی فوهَر ههی
ثبؽد( . )8ایي عول جزاحی ثِ ّوزاُ عول عبعد (رادیَط ٍ
اٍلٌب) اس ؽبیز تزیي اعوبل جزاحی گلَثبل ثیوبرعهتبى اههبم
خویٌی ؽْز ایالم در عبل  1395هی ثبؽٌد .ت زفهِ ٍال هی
اعوههبل جزاحههی گلَثههبل ّویؾههِ یکههی اسعههَا ت اعبعههی
ثیوبرعتبى ّبی کؾَر ثَدُ اعهت( .)5اس عهَی دیگهز هی
همبیغِ ًظبم پزداخت گلَثبل ثب ًظبم  DRGدر ًظبم گلَثبل

سال َفدَم ،شمارٌ  ، 4زمستان  ،3179شمارٌ مسلسل. .79

فصلىامٍ

َسیىٍ ياقعی اعمال جراحی شکستگی فمًر ي ساعد با استفادٌ از ريش َسیىٍیابی بر مبىای فعالیت

 . 5تغْین ّشیٌِ ّب ثیي هزاکش ف بلیت ٍ ثِ هزاکش ف بلیت
ًْبیی :ثزای تغْین ّشیٌِ ّبی پشؽ ق جزاح اس ت داد عوهل
جزاحی ثِ اسای ّز پشؽق ٍ کبی جزاحی ،ثهزای هت قهـ
ثیَْؽی اس ت داد ثیَْؽی ٍ ضزیت ارسػ تبم ثیَْؽی ،ثزای
عبیز هت ققیي ٍ پزعٌل اختقبفی هبًٌد هت قـ هت
اٍرصاًظ ،پزعتبر ،کبرؽٌبط ثیَْؽی ،کبرؽٌبط اتبق عول ٍ
 ...اس ٍاحد ّبیی هبًٌد ت هداد ؽهیفت کهبری ،ت ه داد ثیوهبر
هؾبّدُ ؽدُ ،ههدت البههت ٍ  ...ثهزای تغهْین ّشیٌهِ ّهب
اعتفبدُ ؽد .ثزای عبیز خدهبت عوهَهی ثهز اعهبط ت هداد
پزعٌل ،ت داد ثیوبر ،ت داد پزًٍدُ ،حجن ت دیلی پزًٍدُ ثهب
تَجِ ثِ ًظز پزعٌل ثیوبرعتبى ،هغبحت ث هؼ ّهب ثهزای
اًزصی ٍ  ...هجٌبّبی تغْین ّشیٌِ لزار گزفتٌد.
 .6هحبعجِ لیوت توبم ؽدُ ثِ اسای ّز ثزًٍهدادّ :شیٌهِ
ثزآٍرد ؽدُ عول جزاحی فوَر ٍ عبعد ثز ت داد اًجبم ؽدُ
آى در عبل  1395تمغین ؽدُ ٍ ّشیٌِ ثهِ اسای ّهز ٍاحهد
عول ثِ دعت هی آید عپظ ثب تَجِ ثِ عْن ّز یق اس ریش
ف بلیههت ّههب ّشیٌههِ ٍال ههی رٍسالبهههت ،ثیَْؽههی ،جزاحههی،
رادیَلَصی ٍ  ...ثِ دعت هی آیهد .هتغیزّهبی هغهتمل ایهي
ه بل ِ ّشیٌِ ٍال ی ّز یق اس ریش خهدهبت عوهل جزاحهی
گلَثبل ؽکغتگی فوَر ،ت زفِ گلَثبل ّز یق ریهش خهدهبت
عول جزاحی گلَثبل ؽکغتگی فوَرّ ،شیٌِ ًیزٍی اًغبًی،
ّشیٌِ تجْیشات ٍ لَاسم هقزفیّ ،شیٌهِ عهبختوبىّ ،شیٌهِ
اًزصی هقزفیّ ،شیٌِ ًگْداری ٍ ّشیٌِ تغذیِ ههی ثبؽهٌد.
تحلیل دادُ ّبی ایي ه بل ِ ثب اعتفبدُ اس ًزم افهشار Excel
 2016اًجبم ؽد.

یافته ها :
هتَعط عي ثیوهبراًی کهِ ثهب ؽکغهتگی فوهَر در عهبل
 1395در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ایالم پذیزػ ؽهدُ اًهد،
 53/74عبل ثَدُ اعت .ایي هیشاى ثزای کد  2عبعد 13 /24
ٍ ثزای کد کد  1عبعد ثزاثز ثب  29/71ثَدُ اعهت(جدٍل.)6
ثیوبراًی کِ ثب ؽکغتگی فوَر پذیزػ ؽدُ اًد ت هدادی اس
آى ّب ّوگي ٍ ه بثك ه بل ِ هب ثَدُ اعت اهب ثمیِ اس حبلت
گلَثبل خبرج ؽدُ اًد ثب ایي ٍجَد توبم رًٍدّبیی کِ در کد
هَرد ه بل ِ ٍجَد داؽتِ اعت در ایهي اعوهب ل ًیهش ٍجهَد
داؽتِ اعت .هیبًگیي عٌی کد  2عبعد پبییي ثَدُ اعهت ٍ
دلیل آى ًیش خزدعبل ثَدى ت داد لبثل تهَجْی اس ثیوهبراى
ثَدُ اعتّ .ودٌیي ثغیبری اس ثیوبراى هزد کِ کوتز اس 10
عبل عي داؽهتٌد در ث هؼ جزاحهی سًهبى ثغهتزی ؽهدُ
ثَدًد(جدٍل .)1
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تی اعکي ثِ عٌَاى هزاکش خزٍجی هحَر یهب هزاکهش ف بلیهت
هیبًی در ًظز گزفتِ ؽهدًد .ح)هزاکهش ف بلیهت پؾهتیجبًی
عوَهی :در ایي ه بل ِ ثب تَجِ ثِ ایٌکهِ در ًْبیهت ّشیٌهِ
ّبی ایي ث ؼ ّب ثِ فَرت ّشیٌِ ّبی غیهز هغهتمین ثهِ
ف بلیت ّبی عولیبتی ت قیـ دادُ هی ؽَد ،فمط ارتجهب
ثیي ایي هزاکش ف بلیت ثب هزاکش ف بلیت عولیبتی ثزرعی ؽد
ٍ ًیبسی ثِ ثزرعی ارتجب ثیي هزاکش ف بلیت ّبی خهدهبتی
ث ب ّن ًجَد.
. 3ت ییي خزٍجی ٍ ثزٍى داد هزاکش ف بلیت ،خزٍجی ایهي
ه بل ِ ثب تَجِ ثِ ّدف ه بل ِ ت داد اعوبل جزاحی فوَر ٍ
عبعد گلَثبل اًجبم ؽدُ در عبل  1395در ثیوبرعتبى اههبم
خویٌی ایالم هی ثبؽد .ثب تَجِ ثِ ایي کِ ّز عول جزاحی
ت دادی ریش ف بلیت ًیش دارد هی تَاًین ریهش ف بلیهت ّهبی
عول جزاحی گلَثبل فوَر را ًیهش ثهِ عٌهَاى یهق خزٍجهی
فزعهی در ًظههز ثگیههزینّ .ودٌهیي خزٍجههی ف بلیههت ّههبی
تؾ یقی ت داد کلیؾِ ّبی رادیَلَصی ٍ خزٍجهی ف بلیهت
ّبی خدهبتی ثب تَجِ ثِ ایي کِ در ایي ه بل ِ ف بلیت ّبی
خدهبتی ثِ عٌَاى یق کل در ًظز گزفتهِ ؽهدً ،یهبسی ثهِ
هؾ ـ کزدى ّز یق اس خزٍجی ّبی ایي هزاکش ثب جشئیبت
ٍ ثِ فَرت ریش ًوی ثبؽد.
ّ . 4شیٌِ یبثی ثز اعبط ّز هزکش ف بلیت ،در ایي ه بل ِ
ّشیٌِ ّبی هغتمین اعوبل جزاحی ؽکغتگی فوَر ٍ عبعد،
ّشیٌِ ف بلیت ّبی عولیبتی ٍ ّشیٌهِ ّهبی غیهز هغهتمین
هزتجط ثب ّشیٌهِ ف بلیهت ّهبی خهدهبت ی ٍ تؾ یقهی ههی
ثبؽٌدّ .شیٌِ ًیزٍی اًغبًی در هزاکش ف بلیت ،ؽبهل ّشیٌِ
ّبی حمَق ،اضهبفِ کهبری ،ثْهزُ ٍری ٍ کلیِ هشایبیی اعت
کِ ثیوبرعتبى ثِ کبرکٌبى پزداخت هی کٌد .عالٍُ ثز ایهي،
کلیِ ّشیٌهِ ّهبی جهبًجی اس لجیل ثیوِ ،هبلیهبت ٍ  .. .کهِ
ثیوبرعتبى در راث ِ ثههب کبرکٌههبى هتحوههل هههی ؽههَد،
جهشء ّشیٌهِ ّهبی ًیزٍی اًغبًی هحغَة هی گزددّ .شیٌِ
ّبی هَاد هقزفی هغتمین در ایي ه بل ِ ّشیٌِ دارٍ ّهب ٍ
لَاسم هقزفی ثزای اعوبل جزاحی هَرد ه بل ِ هی ثبؽد کِ
در پزًٍدُ ثیوبراى ثجت ؽدُ اعتّ .شیٌِ ّبی هَاد هقزفی
غیز هغتمین ًیش در ایي ه بل ِ ّشیٌِ ّهبی غیهز هغهتمین
هزثَ ثِ لَاسم هقزفی اعت کهِ در ث هؼ ّهبی جزاحهی
هَرد ًظز ثهِ فهَ رت عوهَهی اعهتفبدُ ههی ؽهًَد ٍ تٌْهب
ه تـ ثیوبراى هَرد ه بل ِ ًوی ثبؽد .در ًْبیت ثب کوهق
ٍاحد تأعیغبت ّشیٌهِ ّهبی ت ویهز ٍ ًگْهداری ٍعهبیل ٍ
تجْیشات ٍ عبختوبى ثِ فَرت کلی هحبعجِ ؽد.

ابًالقاسم پًررضا ي َمکاران83 ..
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جذول  .1ویژگی های دموگرافیک بیماران مورد مطالعه

مزد

240

69

62

سن

180

23

46

متًسط سه

53/74

13/24

29/71

میشان بستزی (ساعت)
جزاحی هزداى

35/45

13

5/16

201

40

18

بخص

جزاحی سًبى

174

33

35

جزاحی

اٍرصاًظ

25

9

27

ثغتزی عوَهی

20

10

28

ه بثك ت زفِ گلَثهبل ٍسارت ثْداؽهت ّشیٌهِ کهدّبی ههَرد
ه بل ِ در عبل  1395ثهزای ثیوبرعهتبى درجهِ دٍ ثهزای عوهل
جزاحی ؽکغتگی فوَر گلَثبل  13هیلیهَى ٍ ّ 601هشار ریهبل،
کد  1ثزاثز ثب  3هیلیهَى ٍ ّ 177هشار ریهبل ٍ کهد  2ثزاثهز ثهب 4
هیلیَى ٍ ّ 104شار ریبل ثَدُ اعت .ه هبثك ت زفهِ اعهالم ؽهدُ
ٍسارت ثْداؽت عَاهل عودُ ّشیٌِ ای ثزای عهِ جزاحهی ههَرد
ه بل ِ ّشیٌِ ت ت ،حك ال ول جزاحیّ ،شیٌِ ثیَْؽی ٍ ّشیٌِ
ٍعبیل هقزفی هی ثبؽٌد (جدٍل  .)2ثزای ت قیـ درآهد کلی
جزاح هت قـ ارتَپد ثیي اعوبل جزاحی اًجبم ؽدُ تَعهط ٍی
اس ٍسى دّی ثِ کوق ت داد اعوبل جزاحی ٍ کبی اعوبل جزاحی
اعتفبدُ ؽد .ثز ایي اعبط حهك ال وهل جهزاح هت قهـ ثهزای
ؽکغتگی فوَر گلَثبل در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ایالم ّ 31شار
ٍ  700تَهبى ثیؾتز اس دعتَرال ول اعوبل جزاحی گلَثبل ّشیٌِ
در ثز داؽتِ اعت .اهب ایي هیشاى ثزای کد  1عبعد ٍ کد  2عهبعد
ثههِ تزتیههت ّ 8/4ههشار تَهههبى ٍ ّ 18/8ههشار تَهههبى ًغههجت ثههِ
دعتَرال ول ٍسارت ثْداؽت کوتز ّشیٌِ داؽهتِ اعهت (جهدٍل
ّ .)2شیٌِ ّبی ٍیشیت ٍ هؾبٍرُ ثِ َر کلی ثِ همهدار ًهبچیشی
ثههب تز اس ت زفههِ اعههالم ؽههدُ در دعههتَرال ول هزثَ ههِ هههی
ثبؽٌد(جدٍل .)2
ّشیٌِ حك الشحوِ ثیَْؽی ه بثك جدٍل  ٍ 2ت قیـ ّشیٌِ
ثز حغت ت داد ثیَْؽی ٍ ارسػ تبم ثیَْؽی ثزای عول جزاحهی
ؽکغتگی فوَر گلَثبل ّ 37/7شار تَهبى ثیؾهتز اس هیهشاى ارائهِ
ؽدُ تَعط ٍسارت ثْداؽت ثَدُ اعت .ایي رلن ثزای کد  2عبعد
ّ 63/4شار تَهبى ثیؾتز ثَدُ اعت .اهب ثهِ فهَرت هتَعهط ایهي
هیشاى ثزای ثیوبرعتبى در عبل  1395ثِ همدار ّ 6/7شار تَههبى
در هَرد کد  1عبعد کوتز ثَدُ اعتّ .شیٌِ ّبی هت قـ ت
اٍرصاًظ ثز حغت ت داد ثیوبر پذیزػ ؽدُ ثِ اسای ّز هت قـ
ٍ ثز حغت ع تی کبر (کِ ثِ کوق پزعهٌل ثیوبرعهتبى ٍ دادُ
ّبی هَجَد ت ییي ؽدُ اعت ت قیـ دادُ ؽدُ اعت)ّ .شیٌهِ
ّبی کبرؽٌبط پزعتبری ثز حغت ت داد ؽیفت کهبری ٍ ت هداد

ثیوبری کِ در ّز ؽیفت هزالجت ًوهَدُ ،ثهزای کبرؽهٌبط اتهبق
عول ٍ کبرؽٌبط ثیَْؽی ثز حغت ت داد ؽیفت کبری ٍ ت هداد
کبرؽههٌبط ثههِ اسای ّههز عوههل جزاحههی ت قههیـ ؽههدُ اعههت.
ت قیـ ّشیٌِ ّب ثزای پکیٌگ ٍ اعتزیلشاعیَى ثز حغت ت داد
عول جزاحی ٍ تجْیشات هَرد اعتفبدُ فَرت گزفتهِ اعهت .در
ًْبیت ثزای توبم هَارد فَق ثب کوق پزعٌل ثیوبرعهتبى ت هدیل
ّبیی فَرت گزفتِ اعت .اثتدا ّشیٌِ ّز ٍاحد رادیَلَصی ثهزآٍرد
ؽد ،عپظ ثب تَجِ ثِ لَاسم هقزفی ٍ رًٍد اًجبم رادیَلَصی ثزای
ّز یق اس عول ّبی جزاحی هَرد ه بل ِ ٍ ثب تَجِ ثهِ ضهزایت
ت دیلی کِ ثب کوق پزعهٌل ثیوبرعهتبى اعهت زاج ؽهد ،هیهشاى
ّشیٌِ رادیَلَصی ثزای ّز یق اس کد ّبی هَرد ه بل ِ ت قیـ
ؽد.
ثزای ت قیـ ّشیٌِ عی تی اعکي ،دارٍ ٍ لَاسم هقزفی اثتدا
پزًٍدُ ثیوبر ه بل ِ ؽد ٍ عپظ ثب پزعٌل ثیوبرعهتبى هؾهَرت
اًجبم گزفت ٍ در ًْبیت کل ّشیٌِ ّبی ّز یق اس الهالم ههذکَر
تمغین ثز ت داد عول جزاحی ؽد .ثز ایي اعبط ّز یق اس ّشیٌِ
ّبی فَق ثب تز اس هیهشاى ت یهیي ؽهدُ تَعهط ٍسارت ثْداؽهت
ثَد(جدٍل ّ .)2شیٌِ ّبی پزعٌل عوَهی ثِ َر کلی ثز اعهبط
ت داد عول جزاحی ٍ ضزایت ت دیلی ثب تَجِ ثِ هیهشاى ثغهتزی
ثیوبراى ت قیـ ؽد .دیگز ّشیٌِ ّبی عوَهی ًیش ثز ایي اعبط
ت قیـ ؽدً .تبیج حبکی اس آى اعت کِ در ههَرد ّشیٌهِ ّهبی
عوَهی ثیؾتزیي هیشاى ّشیٌِ ّب هزتجط ثب ّشیٌِ ّهبی پزعهٌلی
ثَدُ اعت .پظ اس ت قیـ ّشیٌِ ّب هؾه ـ ؽهد کهِ ّشیٌهِ
ٍال ی عول جزاحی ؽکغتگی فوَر ثِ هیشاى ّ 406/4شار تَهبى
پبییي تز اس ت زفِ ٍسارت ثْداؽت ثَدُ اعت .اهب ّشیٌِ ٍال ی کهد
 2عبعد ّ 33شار تَهبى ثب تز ٍ ّودٌیي کد  1عهبعد ّ 20هشار
تَهبى ثب تز اس ت زفِ گلَثبل اعالم ؽهدُ تَعهط ٍسارت ثْداؽهت
ثَدُ اًدّ .شیٌِ ٍال ی ّز عهِ عوهل جزاحهی ههَرد ه بل هِ ثهِ
فَرت لبثل تَجْی پبییي تز اس جوز کل لیهد ؽهدُ در پزًٍهدُ
ثیوبر ثَدُ اعت(جدٍل .)2
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جذول  .2تخصیص هسینه ها (اعذاد به هسار تومان گرد شذه انذ)

حك العمل متخصص ارتًپذی

170

101/3

65/5

َشیىٍ يیشیت

8/3

3/2

1/5

َشیىٍ مطايرٌ

8/9

1/3

0/9

متخصص بیًُضی

109

103/1

60/8

َشیىٍ َای پزسىلی عمًمی

158

39/5

55/3

َشیىٍ َای تغذیٍ

8/2

3/8

4/1

متخصص طب ايرصاوس

25

21/6

13/3

استزیلیشاسیًن

5

3/8

2/5

پکیىگ

4/4

3/3

2/2

َشیىٍ َای رادیًلًصی

38

28/5

26/9

َشیىٍ َای سی تی اسکه

44/8

10/1

10/3

َشیىٍ َای پزستاری

60/8

22/3

8/8

َشیىٍ َای کارضىاس اتاق عمل

86/6

26/3

20/8

َشیىٍ تزیاص

8/5

4/3

3

َشیىٍ استُالک تجُیشات

8/3

5/6

4/1

َشیىٍ داريی مصزفی

35/9

7/4

9/3

َشیىٍ لًاسم مصزفی

115

32

37/4

َشیىٍ َای اوزصی مصزفی

10/3

3/7

1/5

َشیىٍ کارضىاس بیًُضی

32/8

16/3

7/5

َشیىٍ لباس

15

5/8

1/8

کل

953/6

443/4

337/8

تعزفٍ (بیمارستان درجٍ )0

1360

410/4

317/7

َشیىٍ يالعی (سال )1395

953/6

443/3

337/8

تفايت تعزفٍ ي َشیىٍ يالعی

406/4

33

20

مبلغ کل (پزيوذٌ بیمار)

1769/6

653/1

478/4

ثیؾتزیي عبهل ّشیٌِ ثب  17/86درفد اس کل ّشیٌِ ّبی
عول جزاحی ؽکغتگی فوَر ّشیٌِ هت قهـ ارتَپهدی ٍ
کوتزیي هیشاى آى هزثَ ثِ ّشیٌهِ پکیٌهگ ثهب  47فهدم

درفد اس کل ّشیٌِ عوهل جزاحهی ؽکغهتگی فوهَر ثهَدُ
اعت(ًوَدار .)1
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نمودار  .2درصذ هسینه بری هر یک از عوامل هسینه عمل جراحی شکستگی ساعذ (کذ )2

در هَرد کد  2عبعد ثیؾتزیي هیشاى ّشیٌِ ثب  23/27درفد
هزتجط ثب هت قـ ثیَْؽی ثَدُ اعت .کوتزیي عبههل ّشیٌهِ
ای هزتجط ثب ایي کد ًیش ثب  30فدم درفهد ههزتجط ثهب ّشیٌهِ
هؾبٍرُ ثَدُ اعت(ًوَدار .)2

در هَرد کد  1عبعد ًیش هبًٌد عول جزاحی ؽکغتگی فوَر
ثیؾتزیي عبهل ّشیٌِ ای هزتجط ثهب هت قهـ ارتَپهدی ثهَدُ
اعت اهب درفد آى  19/40درفد ثَدُ اعت .در ارتجب ثهب ایهي
کد کوتزیي هیشاى ّشیٌِ ثب  0/28درفد ّشیٌِ هزتجط ثب ّشیٌِ
ّبی هؾبٍرُ ثَدُ اعت(ًوَدار .)3
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بحث و نتیجه گیری:
ّشیٌِ ّبی ًظبم عالهت ثِ دلیل افشایؼ تمبضب ٍ پیدیدگی
ّبی هَجَد در عیغتن ارائِ خدهت ٍ ت زفِ گهذاری ٍ عَاههل
دیگز در حبل افشایؼ اعت؛ لذا ثزًبهِ ریشی ثزای هْهبر آى ثهِ
یق ًگزاًی عوهدُ چهِ در کؾهَرّبی تَعه ِ یبفتهِ ٍ چهِ در
کؾَرّبی در حبل تَع ِ تجدیل ؽدُ اعت( .)17 ,16ثزرعهی
عْن ّشیٌِ ّبی ًظبم عالهت ایزاى در تَلید ًبخهبلـ داخلهی
کؾههَر ّههن رًٍههدی افشایؾههی را در دّههِ گذؽههتِ ًؾههبى هههی
دّد( .)18در ایي ه بل ِ ع ی ثز آى داؽتین تب عَاهل ّشیٌهِ
ای هههزتجط ثههب عههِ کههد ؽههبیز اس اعوههبل جزاحههی گلَثههبل در
ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ایالم را تحلیل ًوبیین .در ٍالهز ّهدف
افلی اًجبم ایي پضٍّؼ ت ییي هیشاى تفهبٍت ت زفهِ گلَثهبل ٍ
ّشیٌههِ ٍال هی اعوههبل جزاحههی ؽکغههتگی فوههَر ٍ عههبعد در
ثیوبرعتبى اههبم خویٌهی ایهالم در عهبل  1395ثهَد .در ایهي
ه بل ِ در هجوَو  640ثیوبر ثزای ثزرعی ٍارد ه بل ِ ؽد کِ
ت دادی اس ثیوبراى دارای ؽکغتگی فوَر ثِ خب ز خبرج ؽهدى
اس کد گلَثبل هَرد ه بل ِ ثب یق عزی ت دیل ّب ٍارد ه بل هِ
ؽدًد.
پظ اس ت قیـ ّشیٌِ ّبی ثیوبرعتبًی ؽبهل ّشیٌهِ ّهبی
پؾتیجبًی ،هیبًی ٍ عولیبتی ثب اعتفبدُ ثب اس یق رٍػ اعتبًدارد
ّشیٌِ یبثی ثز هجٌبی ف بلیت هؾ ـ ؽد کهِ در ههَرد عوهل
جزاحی ؽکغتگی فوَر تفبٍتی ثِ هیهشاى ّ 406/4هشار تَههبى
ثیي ّشیٌِ ٍال ی عول جزاحی در ثیوبرعهتبى ٍ ت زفهِ ٍسارت
ثْداؽت هَجَد ثَدُ اعت .در ٍالز عوهل جزاحهی ؽکغهتگی

فوَر ثِ هیشاى هذکَر ثزای ثیوبرعهتبى کوتهز اس ت زفهِ ٍسارت
ثْداؽت ّشیٌِ در ثز داؽتِ اعهت .اههب در ههَرد کهد  2عهبعد
تفبٍت ثِ اًداسُ ّ 33شار تَهبى ثیؾتز ٍ در هَرد کهد  1عهبعد
ّ 20ههشار تَهههبى ثیؾههتز اس ت زفههِ گلَثههبل اعههالم ؽههدُ در
دعتَرال ول ٍسارت ثْداؽت ثهَدُ اعهتّ .وهبى هَر کهِ در
لغوت رٍػ کبر ایي پضٍّؼ اؽبرُ ًوَدُ اینّ ،شیٌِ یبثی ایي
ه بل ِ ثب تَجِ ثِ دیدگبُ ثیوبرعتبى اًجبم ؽدُ اعت .ه بل هِ
رٍی خدهبت ثبلیٌی آسهبیؾگبّی ًؾبى داد کهِ ّشیٌهِ ٍال هی
ایي خدهبت پبییي تز اس ت زفِ ٍسارت ثْداؽت ثَدُ اعت(.)19
ًتبیج ایي ه بل ِ ثهب ًتهبیج ه بل هِ حبضهز در ههَرد عوهل
جزاحی ؽکغتگی فوَر ّو َاًی دارد .ؽبید هْن تزیي دلیهل
کوتز ؽدى ّشیٌِ عول جزاحی ؽکغتگی فوهَر ایهي هَضهَو
ثبؽد کِ هدت البهت ثیوبراى دارای کد هَرد ًظز ثِ َر لبثهل
تَجْی پبییي تز اس هیشاى اعهالم ؽهدُ در دعهتَرال ول ٍسارت
ثْداؽت ثَدُ اعت .اهب ثْبی توبم ؽدُ ت ت رٍس رلوهی ثهب تز
اس ت زفِ اعالم ؽدُ را ًؾبى هی دّد( .)20ه بل ِ رٍی ّشیٌهِ
عول جزاحی اعتزاثیوَط ًیش ًؾبى دٌّدُ ثیؾتز ثَدى ّشیٌِ
ٍال ی ثِ ًغجت ت زفِ اعالم ؽدُ اعت (ّ .)21شیٌهِ ه بل هبت
پبتَلَصی ًیش در ثیؾتز هَارد ثیؼ اس ت زفهِ اعهالم ؽهدُ ثهَدُ
اعت( .)22هب ّن در ه بل ِ حبضز ثهزآٍرد ًوهَدین کهِ عوهل
جزاحی عبعد در هَرد ّز دٍ کد ثهزای ثیوبرعهتبى ّشیٌهِ ای
ثب تز اس ت زفِ ٍسارت ثْداؽت داؽتِ اعت.
اٍ ٍ ٍٍدهیههق در ه بل ههِ خههَد رٍی ّشیٌههِ ّههبی ٍال ههی
جزاحی آًدٍعکَپی هؾ ـ ًوَدًد کِ عِ عبهل عودُ ّشیٌِ
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تَعط اریق جیوش ٍ ّوکبراى  530د ر ثزآٍرد ؽهد( .)14اگهز
ایي ارلبم را ثِ ریهبل عهبل  1395تجهدیل ًوهبیین ثهِ فهَرت
هتَعط حدٍد  15هیلیَى ریبل ثزآٍرد هی ؽَد .کِ ایهي رلهن
ثب رلن ٍال ی ّشیٌِ جزاحی ؽکغتگی فوَر در ه بل هِ حبضهز
تفبٍت لبثل تَجْی دارد اهب ثِ هیهشاى اعهالم ؽهدُ در پزًٍهدُ
ثیوبر کِ حدٍد  17هیلیَى ریبل ثَدُ اعت ًشدیهق تهز اعهت.
دلیل ایي تفبٍت را هی تَاى ثِ تفبٍت در رٍػ ثزآٍرد ّشیٌهِ ٍ
هْن تز اس آى تفبٍت در ؽیَُ جزاحهی ٍ حتهی تفهبٍت در ًهَو
جزاحی کِ در ه بل بت هذکَر هیلِ گذاری ثَدُ اعتً ،غهجت
داد .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اعوبل جزاحی ٍ در کل درهبى ّهبیی کهِ
ثزای ؽکغتگی ّب اًجهبم ههی ؽهًَد ،اس ًهَو خهدهبت کؾهؼ
ًبپذیز ّغتٌد ٍ چبرُ ای جش اًجبم آى ًهدارین ،ههی تهَاًین ثهب
دلت در رًٍد عول جزاحی اس ّشیٌِ ّبی ایي هَارد ثکبّین.
یکی اس عِ عول جزاحی هَرد ه بل ِ ثِ زس لبثل تَجْی ٍ
احتوب ثِ دلیل هدت البهت ثغیبر کوتز اس دعتَرال ول ٍسارت
ثْداؽتّ ،شیٌِ کوتزی را ثِ خَد اختقبؿ دادُ اعت .اههب در
هَرد دٍ کد دیگز ثزآٍرد ّب ًؾبى هی دّهد کهِ ّشیٌهِ آى ّهب
ثیؾتز اس ت زفِ اعالم ؽدُ تَعط ٍسارت ثْداؽت ثَدُ اعت .در
هجوَو هی تَاى گفت ثیي ّشیٌِ فزف ؽدُ در ثیوبرعهتبى ٍ
ت زفِ گلَثبل ٍسارت ثْداؽت تفبٍت ّبی لبثل تهَجْی ٍجهَد
دارد ،کِ هی تَاى ثب افالح عولکزد ثیوبرعتبى ٍ ّودٌهیي ثهب
دلت ٍ ه بل ِ ثیؾتز در هَرد ّشیٌِ اعوبل جزاحی گلَثهبل در
هَرد افالح ًظبم ت زفِ گذاری تقوین گیزی ًوهَدُ ٍ هیهشاى
ّشیٌِ ٍال ی را ثِ هیشاى ت زفِ ًشدیق تز ًوَد.
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ای در ایي ه بل ِ ّشیٌِ پشؽقّ ،شیٌِ تجْیشات ٍ ّشیٌِ ّبی
پزعتبری ثَدُ اعت( .)23در ه بل ِ حبضهز ًیهش ّشیٌهِ ّهبی
پشؽق هت قـ همدار لبثل تَجْی اس ّشیٌِ ّب را در ثز گزفتِ
اعت .ثِ گًَِ ای کِ  17/86درفد اس کهل ّشیٌهِ ّهبی عوهل
جزاحی ؽکغتگی فوَر 22/85 ،درفد اس کل ّشیٌِ ّهبی کهد
 2عبعد ٍ  19/40درفد اس کل ّشیٌِ ّبی کد  1عبعد را در ثز
گزفتِ اعت .دلیل ایي هَضَو را هی تَاى ثِ ف بلیت ت ققهی
پشؽق ٍ ّودٌیي ایهي هَضهَو کهِ ث هؼ عوهدُ ای اس کهبر
جزاحی ثز عْدُ ی پشؽق جزاحی هی ثبؽدً ،غجت داد .یبفتهِ
ّبی ه بل ِ اٍ ٍ ٍٍدهیق ًؾبى داد کِ عودُ ّشیٌِ ّبی عول
جزاحی ثِ فزآیٌد عول اختقبؿ دارد ٍ درفد کوی اس ّشیٌهِ
ّب هزتجط ثب ف بلیت ّبی لجل ٍ ث د اس عول جزاحی ثَدُ اعت.
در ه بل ِ حبضز ًیش هؾ ـ ؽد کِ عودُ ّشیٌِ ّهبی عوهل
جزاحی هزتجط ثب فزآیٌد عول جزاحهی ٍ آًدهِ در اتهبق عوهل
فَرت گزفتِ اعت هی ثبؽد(.)23
در ه بل بت هت ددی ّشیٌِ ّبی پزعٌلی ثهِ عٌهَاى هْهن
تزیي عبهل ّشیٌِ ای ارائِ خدهبت هزالجت عالهت ه زفی ؽدُ
اعت( .)25 ,24 ,21 ,19در ه بل هِ حبضهز ًیهش ّشیٌهِ ّهبی
پزعٌلی ث ؼ عودُ ای اس ّشیٌِ ّب را در ثز گزفتهِ اعهت .ثهِ
گًَِ ای کِ ایي رلن ثزای عول جزاحی ؽکغتگی فوَر 71/06
ثزای کد  2عبعد  78/15درفد ٍ ثزای کهد  1عهبعد ثزاثهز ثهب
 71/71درفد اس ّشیٌِ ّب ثَدُ اعت.
در ایي ه بل ِ ّشیٌِ ٍال ی عول جزاحهی ؽکغهتگی فوهَر
گلَثبل را ثِ فَرت هتَعط ّ 953/6شار تَهبىّ ،شیٌهِ ٍال هی
عول جزاحی کد  2عبعد را ّ 444/4شار تَهبى ٍ ّشیٌِ ٍال ی
کد  1عبعد را ّ 337/8هشار تَههبى ثهزآٍرد ًوهَدین .در ههَرد
ّشیٌِ ّبی رادیَط ٍ اٍلٌهب تهبکٌَى ه بل هِ ای اًجهبم ًؾهدُ
اعت .هق فی ٍ ّوکبراى در آهزیکب ثب اعتفبدُ اس ؽیَُ هیکهزٍ
کبعتیٌگ ّشیٌِ هیلِ گذاری ثزای ؽکغتگی ّبی فوهَرال ثهِ
فَرت هتَعهط را  539د ر ثهزآٍرد ًوَدًهدّ .ودٌهیي ثهزای
رٍػ دیگز درهبى ؽکغتگی فوَر ایي رلن را ثزاثز ثب  411د ر
ثزآٍرد ًوَدًد(ّ .)26شیٌِ ّبی هیلِ گهذاری ؽکغهتگی فوهَر
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Abstract
Background: Femoral fracture surgery is one of the most common and expensive surgical
procedures and forearm fracture surgery is common performed by Ilam Imam Khomeini Therapeutic
Center. This study conducted to analyze the difference in actual cost and global surgery tariffs in this
hospital.Also, the related factors acutal cost of mentioned surgery were identified.
Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted on factors related
to the actual costs of femoral and forearm fractures. The Activity-Based Costing approach identifies
the related cost associated with these surgeries in through six steps. Data analysis was performed using
Excel 2016 software.
Results: The avarage actual cost of the femur fracturs , the code 2 forearm and the code 1 forearm
were 953 thousand and 700 tomans, 444 thousand and 400 tomans and 337 thousand and 800 tomans ,
respectively. The actual cost of surgery for femoral fracture per unit surgery was 406,000 and 400
tomans lower than the Ministry of Health's tariff. But ,the real cost of the code 2 forearm was 33
thousand tomans higher, as well as the code 1 forearm 20 thousand tomans higher than the global tariff.
Conclusion: Overall, there are significant differences between hospital costs and the Ministry of
Health's global tariff. That can be corrected by improving the hospital's performance, as well as
carefully examining the cost of global surgical procedures for amending the system of tariff regulation
and make the actual amount closer to the tariff level.
Keywords: Femur, Costing, Radius, Ulna, Activity-based costing
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