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چكیده:
زمینه و هدف :سازهاىّای بیوِگر در صَرت عدم اًطباق صَرتحسابّای هالی بیواراى با قررارداد هٌقدرد
ضدُ هبالغی را بِ اسن کسَرات بِ بیوارستاىّا پرداخت ًویکٌٌد .ایي پژٍّص بِ هدایسِ کسرَرات اعورا
ضدُ از سَی سازهاى بیوِ تأهیي اجتواعی بِ صَرتحساب ّای بیواراى هجتوع بیوارستاًی اهام خویٌی قبل ٍ
بقد از ابالغ کتاب تقرفِ ارزشّای ًسبی خدهات بیوارستاًی هیپردازد.
مواد و روشها :دادُّای ایي هطالقِ تَصیفی -تحلیلی از گسارضات کسَرات اعوا ضدُ برِ اسرٌاد بیوراراى
بستری ٍ سرپایی بیوِ تأهیي اجتواعی در ضص هاِّ دٍم ( 1392قبرل از اعورا تقرفرِ ارزشّرای ًسربی
خدهات) ٍ ضص هاِّ دٍم سا ( 1393بقد از اعوا آى) بدست آهد .اطالعات با استفادُ از ًرم افسار SPSS
ٍ آزهَى تی تست زٍجی تحلیل ضد.
نتایج :هیاًگیي کسَرات ضص هاِّ دٍم سا ّای  1393 ٍ 1392برابر با  11/1 ٍ 2/9درصد برَد .هیرساى
کسَرات اعوا ضدُ بقد از اجرای کتاب تقرفِ ارزشّای ًسبی خدهات بِ هیساى  282/8درصرد افرسایص
یافت .هیساى کسَرات اعوا ضدُ بِ ازای ّر پرًٍدُ بستری  6برابر ٍ برای ّر هَرد سرپایی  12برابر ضرد.
بیطتریي کسَر اعوا ضدُ در سا  1392هربَط بِ خدهات جراحی ٍ آزهایطگاُ ٍ در سا  1393هرتبط با
خدهات رادیَتراپی ،ضیویدرهاًی ٍ ّتلیٌگ بَد.
نتیجهگیری :کسَرات اعوا ضدُ بِ صَرتحسابّرای ارسرالی بیوارسرتاى از سرَی سرازهاى بیورِ ترأهیي
اجتواعی بقد از اجرای کتاب تقرفِ ارزش ّای ًسبی بِ ضدت افسایص یافت .ضٌاسایی علل کسَرات جدیرد
بیوِای ،آهَزش کارکٌاى ٍ پسضکاى در ایي زهیٌِ ٍ ارتدای فرایٌدّای هربَطِ برای کاّص کسَرات بیوِای
ضرٍری است.

کلمات کلیدی :بیوارستاى ،بیوِ تأهیي اجتواعی ،طرح تحَ سالهت ،کتاب ارزشّای ًسبی ،کسَرات

 1داٛؾیبرُ ،ز ٟٝػٔٗ ٕٞذیزیت  ٝاهتقبد ث٢ذاؽت ،داٛؾٌذ ٟث٢ذاؽتٗ ،زًش تحویوبت ٗذیزیت اطالػبت عالٗت ،داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ت٢زا ،ٙت٢زا ،ٙایزاٙ
ً 2برؽٜبط ارؽذ اهتقبد ث٢ذاؽت ،داٛؾٌذ ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ٗزاؿٗ ،٠زاؿ ،٠ایزاٞٛ *(.ٙیغٜذٗ ٟغئ)ّٞ
 ،sadaf_af2007@yahoo.comتٔل ٚت٘بط09128680624 :
 3داٛؾدٞی دًتزی عیبعتِذاری عالٗتٗ ،زًش تحویوبت ػٔٗ ٕٞذیزیت  ٝاهتقبد عالٗت ،داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ایزا ،ٙت٢زا ،ٙایزاٙ
ً 4برؽٜبعیٗ ،ذیزیت خذٗبت ث٢ذاؽتی درٗبٛی ،داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ت٢زا ،ٙت٢زا ،ٙایزا.ٙ
ً 5برؽٜبط ارؽذ ٗذیزیت ٗبٓی ،داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ت٢زا ،ٙت٢زا ،ٙایزا.ٙ
ً 6برؽٜبط ارؽذ ٗذیزیت خذٗبت ث٢ذاؽتی  ٝدرٗبٛی ،داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی تجزیش ،تجزیش ،ایزا.ٙ
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

ثی٘برعتب١ٙبی دٓٝتی ،ارتوبی ًیلیت خذٗبت ١تٔی ٝ َٜخذٗبت
ٝیشیت ثی٘برعتب١ٙبی دٓٝتی ،رلبظهت ٗهبٓی اس ثی٘هبرا ٙفهؼت
آؼالج ،خبؿ ٛ ٝیبسٜٗذ  ٝتزٝیح سای٘ب ٙطجیؼی ثٞدٛهذ ( .)5ثهزای
اكشایؼ اِٛیش ٟارا ًٜٜ ٠ذُب ٙخذٗبت ثٝ ٠یضٗ ٟتخققب ٙپشؽهٌی
تؼزك١٠بی خذٗبت عالٗت اكهشایؼ یبكهت  ٝثه ٠ثی٘برعهتب١ٙهب ٝ
ٗزاًش تؾخیقی  ٝدرٗبٛی اثهالؽ ؽهذ .در ٛتیدهٗ ،٠یهشا ٙتؼزكه٠
خذٗبت ثی٘برعتبٛی ث ٠طٞر ٗتٞعم  1/9ثزاثز ؽذ (.)6
اخزای ثزٛبٗ ٠طزت تح ّٞعالٗت در ًؾٞر ٗبٜٛذ ١هز ثزٛبٗه٠
افالربت ٛظبٕ عالٗت در ًٜبر دعتیبثی ث ٠ا١ذاف ثزٛبٗ٠ریهشی
ؽذٛ ،ٟتبیح ؿیز ثزٛبٗ٠ریشی ؽذ ٟای  ٖ١ثه ٠دٛجهبّ داؽهت .ثه٠
ػٜٞاٗ ٙثبّٗ ،یتٞا ٙث ٠اكشایؼ توباهب ثهزای خهذٗبت عهالٗت
اؽبرً ٟزدً .ب١ؼ پزداخت اس خیت ٜٗدز ث ٠توبابی آوهبیی اس
عٞی ثی٘بر  ٝاكشایؼ تؼزك١ ٠ب ٜٗدز ث ٠توبابی آوبیی اس خبٛهت
ارا ًٜٜ ٠ذ ٟخذٗت ٗی ؽٞد .ثٜبثزای ،ٚثب تٞخ ٠ثٗ ٠یهشاً ٙؾهؼ
تٓٞیذ خذٗبت عالٗتٗ ،یشاً ٙؾهؼ ػزاهٗ ٝ ٠یهشاً ٙؾهؼ
هی٘تهی توباهب ثبیهذ اٛتظهبر داؽهت ًه ٠توباهب ثهزای خهذٗبت
ثی٘برعتب١ ٙبی دٓٝتی ثٝ ٠یض ٟثزای ثزخی اس خزاری١بی آٌتیٞ
اكشایؼ چؾِ٘یزی داؽت ٠ثبؽذ .ث ٠ػجبرتیُ ،هب١ی ًهب١ؼ یهب
اكشایؼ یي درفذی هی٘ت خهذٗبت عهالٗت در ثهبسار ٛبًبٗهْ
عالٗت ٌٚ٘ٗ ،اعت تب پٜح درفذ اكشایؼ توباب ثزای خهذٗبت
عالٗت ایدبد ًٜذ .در ٛتید ،٠كؾبر ٗبٓی سیبدی ثه ٠ثی٘ه١٠هبی
دٓٝتی پبیٝ ٠ارد خٞا١ذ آٗذٝ .اًٜؼ ثی٘١٠ب ث ٠ای ٚكؾهبر ٗهبٓی
ٗی تٞاٛذ ثه ٠فهٞر ٗختٔهق ٛظیهز اػ٘هبّ ًغهٞرات ثیؾهتز ثه٠
فٞرتحغبة١بی ٗبٓی ارعبٓی اس طزف ثی٘برعهتب١ٙهبٝ ،هله ٠در
ثبسپزداخت ث ٠ثی٘برعتب١ ٙب ً ٝب١ؼ اكوی یب ػ٘هٞدی خهذٗبت
تحت پٞؽؼ ثی٘ ٠ثبؽذ.
پض١ٝؼ ١بی ٗتؼذدی در ًؾٞر ث ٠ثزرعی ًغهٞرات ثی٘ه٠ای
ثی٘برعتب١ٙب  ٝتؼیی ٚػٔهْ آ٢ٛهب پزداختٜهذ٢ٗ .هٖتهزی ٚػٔهْ
ًغٞرات پزٛٝذ١ٟبی ثی٘برا ٙثغهتزی ؽهبْٗ ًهذ١بی خزارهی
اؽتجب ٝ ٟاابك ٠درخٞاعتی در ١شی١٠ٜبی اتهبم ػ٘هْ ،خزارهی،
رن آشر٘ ٠ثیٞ٢ؽی ،دار ،ٝتغت١بی تؾخیقی  ٝرػبیت ٌٛزدٙ
ٗوزرات ػ٘ٗٞی تؼزك ،٠اؽتجب ٟدر ٗحبعجٛ ،٠وـ ٗذارى  ٝپزٛٝذٟ
ثی٘برا ٝ ٙتلبٝت تؼزك١٠بی ػهبدی ُٞٔ ٝثهبّ  ٝدرخٞاعهت١هبی
اؽتجب ٟتؼزك ٠ػبدی ث ٠خبی تؼزكهُٞٔ ٠ثهبّ ٗهیثبؽهذ (.)7-12
پض١ٝؾی تبً ٜٙٞث ٠ثزرعی تیییز یي ٗذاخٔ ٠افالربت عالٗت
ثز ٗیشاً ٙغٞرات ثی٘٠ای عبسٗب١ٙبی ثی٘ ٠عهالٗت ٛرزداخته٠
اعت .ثٜبثزای ،ٚای ٚپض١ٝؼ ا٘ٗ ٚوبیغً ٠غٞرات اػ٘بّ ؽهذٟ
اس عٞی عبسٗب ٙثی٘ه ٠تهیٗی ٚاخت٘هبػی ثه ٠فٞرتحغهبة١هبی
ثی٘براٗ ٙدت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی (ر )ٟت٢زا ٙهجْ  ٝثؼذ
اس اثالؽ ًتهبة تؼزكه ٠ارسػ١هبی ٛغهجی خهذٗبت عهالٗت ،ثهب
ؽٜبعبیی ػْٔ ًغٞرات اػ٘بٓی ،راً ٟبر١بی ٜٗبعت ثزای ًب١ؼ
ًغٞرات ارا ٗ ٠یًٜذ.
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مقدمه
١شیٜهه ٠ارا هه ٠خههذٗبت عههالٗت ثههب ًیلیههت ثههب اعههتلبد ٟاس
تٌٜٞٓٞصی١هبی ٗهذر ٙاٗهزٝسی سیهبد اعهت .اكهشایؼ خ٘ؼیهت
عبٜٓ٘ذ ،اكشایؼ ثی٘بری ١بی ٗهشٗ ،ٚتوباهبی رٝساكهش ٙٝثهزای
خذٗبت عالٗت ،اعتلبد ٟاس تٌٜٓٞهٞصی ١هب  ٝرٝػ ١هبی خذیهذ
تؾخیقی  ٝدرٗبٛی  ٝخطب١هبی ًبرًٜهب ٙث٢ذاؽهتی  ٝدرٗهبٛی
ٜٗدز ث ٠اكشایؼ ١شی١٠ٜبی عالٗت ؽذ ٠ً ٟچبٓؼ١هبیی ثهزای
عیبعتِذاراٗ ٝ ٙذیزا ٙث٢ذاؽتی  ٝدرٗهبٛی ثهٝ ٠یهض ٟدر سٗهبٙ
رًٞد اهتقبدی ایدبد ٗی ًٜٜذ ( .)1ثی٘برعتب١ ٙهب ثخهؼ هبثهْ
تٞخ٢ی اس ثٞدخٛ ٠ظبٕ عالٗت را ث ٠خٞد اختقبؿ ٗیدٜ١هذ ٝ
ثب ً٘جٞد ٜٗبثغ ٞٗ ٖ١اخ١ ٠غتٜذ (.)2
عبسٗب١ٙبی ثی٘ ٠عالٗت ٛوهؼ ثه ٠عهشایی در تهیٗیٗ ٚهبٓی
ثی٘برعتب١ٙب ثز ػ٢هذ ٟدارٛهذ .ثی٘هبرا ٙثی٘ه ٠ؽهذٗ ٟهیتٞاٜٛهذ
خذٗبت ٗٞرد ٛیبس خٞد را اس ثی٘برعهتب١ ٙهب دریبكهت ًٜٜهذ .در
ٗوبثْ ،ثی٘١ ٠ب ٝظیل ٠خجزا١ ٙشی ٠ٜاٛدبٕ ؽذ ٟرا طجن ههزارداد
ٗؼهی ٚثهز ػ٢هذ ٟدارٛهذ .ثٜهبثزای ،ٚهغه٘ت ػ٘هذٟای اس درآٗهذ
ثی٘برعتب١ ٙب اس عبسٗب١ ٙبی ثیُ٘ ٠ز تهیٗیٗ ٚهیؽهٞد .ثهب ایهٚ
ٝخههٞدٗ ،جههبٓؾ هبثههْ تههٞخ٢ی اس ١شیٜهه١٠ههبی اٛدههبٕ ؽههذ ٟدر
ثی٘برعتب١ٙب تحت ػٜٞاً ٙغٞرات اس عٞی عبسٗب١ٙبی ثیُ٘٠ز
ث ٠ثی٘برعتب١ ٙب ثبسپزداخت ٘ٛی ؽٛٞذ .ایً ٚغٞرات اػ٘بّ ؽذٟ
تلبٝت ثیٗ ٚجٔؾ ًْ ٓیغت ١شی١٠ٜهبی ارعهبٓی ثهزای عهبسٗبٙ
ثی٘ههُ٠ههز تٞعههم ثی٘برعههتبٗ ٝ ٙیههشا ٙثبسپزداخههت ثی٘هه ٠ثهه٠
ثی٘برعتب ٙاعت .عبسٗب ٙثیُ٘٠ز ،ث ٠دالیٔی ثزخی اس ١شی١٠ٜبی
فٞرت ُزكت ٠ثزای ثی٘بر را هجٛ ّٞذاؽت ٝ ٠پزداخت ٘ٛهیًٜهذ.
ًبرؽٜبط ثی٘ ٠در فٞرت ارا  ٠خذٗبت ؿیزازٝری ااهبكی ثه٠
ثی٘بر یب ػذٕ ٗغتٜذعبسی السٕ در پزٛٝهذ ٟثی٘هبر ًغهٞراتی ثهز
فٞرتحغبة ارعبٓی ثی٘بر اػ٘بّ ٗیًٜذ (.)3
ایً ٚغٞرات ػال ٟٝثز ًب١ؼ ٜٗبثغ ٗبٓی ثی٘برعتب١ٙهبٜٗ ،دهز
ث ٠تیخیز در ثبسپزداخت ١شی١٠ٜهب ثه ٠ثی٘برعهتب١ٙهب ٛیهش ؽهذٝ ٟ
ٗٞخت ٛبرابیتی ٗذیزاً ٝ ٙبرًٜب ٙثی٘برعهتب١ٙهب ٗهیؽهٞد .در
ٛتیدً٘ ،٠یت ً ٝیلیت خذٗبت ارا  ٠ؽذ ٟث ٠ثی٘برا ٙتحت تهیییز
هزار خٞا١ذ ُزكتً .برایی ثی٘برعتب١ٙبی ًؾٞر پبیی ٚاعهت (.)4
ثٜبثزای ،ٚاػ٘بّ ًغٞرات عبسٗب١ٙبی ثی٘ه٠ای ثهٝ٠یهض ٟدر سٗهبٙ
رًٞد اهتقبدی كؾهبر سیهبدی ثهز ٗهذیزیت ثی٘برعهتب١ٙهب ایدهبد
ٗیًٜذ.
ٝسارت ث٢ذاؽت ،درٗب ٝ ٙآٗٞسػ پشؽهٌی طهزت تحهٛ ّٞظهبٕ
عالٗت را در عبّ  1393ثهٜٗ ٠ظهٞر اكهشایؼ پٞؽهؼ خهذٗبت
عالٗت ً ٝب١ؼ پزداخت اس خیت ٗزدٕ اخهزا ًهزد .ثغهت١٠هبی
اخزایی ٗؼبٛٝت درٗب ٙطزت تح ّٞعهالٗت ؽهبْٗ ثزٛبٗه١٠هبی
ًب١ؼ ٗیشا ٙپزداختی ثی٘برا ٙثغتزی در ثی٘برعتب١ٙبی دٓٝتی،
تؾٞین پشؽٌب ٙثهزای ارا ه ٠خهذٗبت عهالٗت در ٛوهبم ٗحهزٕٝ
ًؾهههٞر ،ر هههٞر ٗغهههت٘ز ٗتخققهههب ٙپشؽهههٌی ٗوهههیٖ در

سال ّفدّن ،شوارُ  ، 2تابستاى ،79شوارُ هسلسل. .56

فصلٌاهِ

تأثیر اجرای تعرفِ ارزشّای ًسبی خدهات ٍ هراقبتّای سالهت بر کسَرات بیوِای

یافتهها
تؼذاد  13،167پزٛٝذ ٟثغتزی ٞٗ 197،356 ٝرد عهزپبیی در
ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ  ٝ 1392تؼذاد  13،605پزٛٝذ ٟثغهتزی ٝ
ٞٗ 219،806رد عزپبیی در ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ  1393ثزرعی
ؽذ .ث ٠ػجبرتی ،تؼذاد ثی٘برا ٙثغتزی  ٝعزپبیی عبسٗب ٙتهیٗیٚ
اخت٘بػی در ثی٘برعتب ٙدر ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ ٛ 1393غهجت
ث ٠دٝر ٟسٗبٛی ٗؾبث ٠عبّ هجْ ثه ٠تزتیهت  11/4 ٝ 3/3درفهذ
اكشایؼ داؽت ٠اعت ًْ .ثی٘هبرا ٙثی٘ه ٠ؽهذ ٟعهبسٗب ٙتهیٗیٚ
اخت٘بػی ٗدت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی در ؽهؼ ٗب١ه ٠دٕٝ

عبّ  1392ثزاثز ثب  ٝ 210،523در ٗهذت ٗؾهبث ٠عهبّ 1393
ثزاثز ثب ٛ 411،233لز ثٞد ٟاعت ( 10/9درفذ اكشایؼ).
اعٜبد ارعبٓی ث ٠عبسٗب ٙتیٗی ٚاخت٘بػی در ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ
 1392ارسؽی ٗؼبدّ ٗ 177/1یٔیبرد ریبّ داؽتٗ .یهشاً ٙغهٞرات
اػ٘بّ ؽذ ٟثز اعٜبد ارعبٓی ثزاثز ثب ٗ 5/2یٔیبرد ریبّ ثٞد .ث ٠ػجبرتی،
عههبسٗب ٙثی٘هه ٠تههیٗی ٚاخت٘ههبػی  2/9درفههذ ًغههٞرات ثههز
فٞرتحغبة١بی ثی٘برعتب ٙدر ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ  1392اػ٘هبّ
ًزد ٟاعتٗ .جٔؾ ًْ اعٜبد ارعبٓی ثی٘برعتب ٙدر ؽهؼ ٗب١ه ٠دٕٝ
عبّ  1393ثزاثز ثب ٗ 363/4یٔیبرد ریبّ ثٞدٗ ٠ً ٟجٔؾ ٗ 40/2یٔیبرد
ریبّ آ 11/1( ٙدرفذ) تٞعم عبسٗب ٙثی٘ ٠تیٗی ٚاخت٘هبػی ًغهز
ؽذ ٟاعت .ث ٠ػجبرتی ،ارسػ ریبٓی اعٜبد ارعبٓی ث ٠عبسٗب ٙتهیٗیٚ
اخت٘بػی ث ٠طٞر ًٔی  2/1ثزاثز  ٝپظ اس ًغز ًغهٞرات  1/9ثزاثهز
ؽذ ٟاعت .ثٜبثزایٗ ،ٚیشاً ٙغٞرات اػ٘بّ ؽذ ٟثهز اعهٜبد ارعهبٓی
ثی٘برعتب ٙرذٝد  282/7درفذ اكشایؼ داؽت ٠اعت ( 2/82ثزاثهز)
ً ٠اس ٛظز آٗبری ٗؼٜبدار ثٞد ٟاعت (.)p <0/001
ثیؾتزیً ٚغٞرات هجْ اس اػ٘بّ ًتبة ارسػ ٛغجی عهالٗت
ث ٠خذٗبت خزاری ( 5/2درفهذ)  ٝآسٗبیؾهِب 5/2( ٟدرفهذ) ٝ
ً٘تزیً ٚغٞرات هجْ اس اػ٘بّ ًتبة ارسػ ٛغجی عهالٗت ثه٠
خذٗت رادیٞتزاپی ( 0/04درفهذ) اػ٘هبّ ؽهذ ٟاعهت .ثؼهذ اس
اػ٘ههبّ تؼزكهه١٠ههبی ًتههبة خذیههذ ارسػ ٛغههجی خههذٗبت ٝ
ٗزاهجت ١بی عالٗت ثیؾتزی ٚرٞس ٟاػ٘هبّ ًغهٞرات خهذٗبت
رادیههٞتزاپی ( 24/2درفههذ) ،ؽههی٘یدرٗههبٛی ( 22/8درفههذ) ٝ
١تٔی 11/5( َٜدرفذ) ً٘ ٝتزیٗ ٚیشاً ٙغهٞرات ٗزثهٞم ثه٠
پزٛٝذ١ٟبی ُٔٞثبّ ( 3/9درفذ) ثٞد ٟاعت (خذ.)1 ّٝ
اس دالیْ ػ٘ذً ٟغٞرات ثی٘٠ای هجهْ اس اثهالؽ ًتهبة تؼزكه٠
خههذٗبت ٛغههجی پزٌٛههزدً ٙبٗههْ عههزثزٍ ؽههزت ػ٘ههْ ،ثزُهه٠
ثیٞ٢ؽی ،ثزًُ ٠هب ٓ ٝهٞاسٕ ٗقهزكی ٛ ٝوهـ ٗهذارى  ٝپزٛٝهذٟ
ثی٘برً ،ذُذاری اؽتجب ٟاػ٘بّ خزاریٛ ،بخٞاٛب ثٞدٗ ٙغتٜذات،
ااههبك ٠درخٞاعههت عههبػت ثیٞ٢ؽههی ،پزٌٛههزدً ٙبٗههْ چههبرت
ثیٞ٢ؽی ،اؽتجب ٟدر ٗحبعجبت ً ٝغٞرات ٛبؽی اس اختالف ٛظهز
در ٛح ٟٞپزداخت ثی ٚارا ٠دٜ١ذ ٝ ٟثی٘١٠ب ثٞد .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثهبّ،
ثخؼ  NICUثی٘برعتب ٙؽبْٗ دٞٛ ٝع تخت ٛهٞسادا ٙثهب تؼزكه٠
ػبدی  NICU ٝثب تؼزك ٠تخت ٝیض ٟثٞد ً ٠ث ٠خبطز اختالف ٛظز
ًبرؽٜبط ثی٘برعتبً ٝ ٙبرؽٜبط عبسٗب ٙثی٘ ٠در تؼیهیٛ ٚهٞع
تخت ػبدی ٝ ٝیضً ،ٟغٞرات سیبدی را ٗتحْ٘ ؽذ .ثؼذ اس اثالؽ
ًتبة تؼزكٛ ،٠ذاد ٙآٗٞسػ ًبكی ثٜٗ ٠ؾی ثخؼ ١بً ،برًٜبٙ
تزخیـ ،درآٗذ  ٝثیُ٘ ٠زی  ٝپشؽهٌب ٝ ٙرسیهذٛت١هب ٝ ،ػهذٕ
آؽٜبیی ثب ًتبة خذیذ ث ٠ؽذت ثً ٠غهٞرات اكهشٝد٘١ .یٜهی،ٚ
ػذٕ آؽٜبیی ًبرؽٜبعب ٙثی٘ ٠ثب ًتبة خذیذٗ ،ؾٌالت ٗزثهٞم
ثهه ٠اػ٘ههبّ ًههذ١ب  ٝتؼزكهه١٠ههبی خذیههذ در عیغههتٖ اطالػههبتی
ثی٘برعتب ٝ ٙخطب١بی پیؼ آٗذ ٟدر ای ٚسٗیٛ ٠ٜیش اس ػْٔ دیِز
اكشایؼ ًغٞرات ثٞد.
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مواد رو روشها
پض١ٝؼ رباز ٗطبٓؼ٠ای تٞفیلی -تحٔیٔهی ٛ ٝی٘ه ٠تدزثهی
اعت ً ٠ثٜٗ ٠ظٞر ثزرعی تیییز اخزای تؼزك ٠ارسػ١هبی ٛغهجی
خذٗبت عالٗت ثز ًغٞرات ثی٘٠ای ٗدت٘هغ ثی٘برعهتبٛی اٗهبٕ
خ٘یٜی (ر )ٟاٛدبٕ ؽذ ٟاعتٗ .دت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی
(ر )ٟؽبْٗ ثی٘برعتب١ٙبی اٗبٕ خ٘یٜیٓٝ ،یؼقز ،اٛغتیتً ٞبٛغز
ٗ ٝزًش تقٞیز ثزداری اعت.
ًتبة ارسػ١بی ٛغجی خذٗبت ٗ ٝزاهجت١بی عالٗت خذیهذ اس
ٗ٢ز ٗب 1393 ٟدر ایٗ ٚدت٘غ ثی٘برعتبٛی اخزا ؽذ .ثٜبثزایًٔ ،ٚیه٠
ًغٞرات ثی٘٠ای ثؼذ اس ای ٚتبریخ ثٗ ٠ذت ؽؼ ٗب ٟثهب ثهبس ٟسٗهبٛی
ٗؾبث ٠عبّ هجْ اس آٞٗ ٙرد ثزرعی هزار ُزكت .ثب تٞخه ٠ثه ٠تؼهذاد
سیبد ثی٘برا ٙدارای ثی٘ ٠تیٗی ٚاخت٘بػی ُ ٝشارؽبت ًبٗهْ ،دهیهن،
تلقیٔی  ٝدر دعتزط اس ای ٚثی٘ ،٠ت٢ٜب ثی٘برا ٙدارای ثی٘ ٠تهیٗیٚ
اخت٘بػی ٝارد ٗطبٓؼ ٠ؽذٛذ .خبٗؼ ٠آٗبری ؽبْٗ ت٘بٗی پزٛٝذ١ٟبی
ثغتزی  ٝعزپبیی عبسٗب ٙاعٜبد پشؽٌی ثی٘ ٠تهیٗی ٚاخت٘هبػی در
ثبس ٟسٗبٛی ٗطبٓؼ ٠ثٞد .در ای ٚپض١ٝؼ ُ٠ٛٞ٘ٛیزی ث ٠ػْ٘ ٛیبٗهذ ٝ
ٜٗ ٠ٛٞ٘ٛطجن ثز خبٗؼ ٠پض١ٝؼ ثهٞد .ثٜهبثزایًٔ ،ٚیه ٠پزٛٝهذ١ٟهبی
ثی٘برا ٙثغتزی  ٝعزپبیی تحت پٞؽؼ ثی٘ ٠تیٗی ٚاخت٘هبػی ایهٚ
ٗدت٘غ ثی٘برعتبٛی در ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ ( 1392هجْ اس اػ٘هبّ
ًتبة ارسػ١بی ٛغجی عالٗت)  ٝؽهؼ ٗب١ه ٠د ٕٝعهبّ ( 1393
ثؼذ اس اػ٘بّ آٞٗ )ٙرد ثزرعی ههزار ُزكهت .داد١ٟهبی پهض١ٝؼ ثهب
ٗزاخؼ ٠ثٗ ٠غتٜذات عبسٗب ٙاعٜبد پشؽٌی ثی٘ ٠تهیٗی ٚاخت٘هبػی
ثبرُذاری ؽهذ ٟاس طزیهن عهبیت ایه ٚعهبسٗب ،ٙؽهبْٗ ُشارؽهبت
ًغٞرات اػ٘بّ ؽذ ٟث ٠اعٜبد ثغتزی  ٝعزپبیی ثی٘برا ٙثی٘ ٠ؽهذٟ
عبسٗب ٙتیٗی ٚاخت٘بػی خ٘غآٝری ؽذ .تؼذاد پذیزػ١بی عزپبیی
 ٝثغتزی در ثبس ٟسٗبٛی ٗطبٓؼٗ ،٠یشا ٝ ٙدرفذ ًغٞرات ث ٠تلٌیهي
خذٗتٗ ،زًش ثی٘برعتبٛی ٞٛ ٝع ثغتزی ثزرعی ؽذ.
داد١ٟههب ثههب اعههتلبد ٟاس ٛههزٕ اكههشار  ٝ SPSSآٗههبر تٞفههیلی ٝ
اعتٜجبطی تحٔیْ ؽذ .اس آسٗ ٙٞتی تغت سٝخی ثهزای ٗوبیغه٠
ٗیبِٛیً ٚغٞرات اػ٘بّ ؽذ ٟث ٠فٞرتحغبة١بی ثی٘برا ٙهجهْ
 ٝثؼذ اس اػ٘بّ تؼزك١٠بی خذیذ اعتلبد ٟؽذ.

علی هحود هصدق راد ٍ ّوکاراى73 ..
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى
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سال ّفدّن ،شوارُ  ، 2تابستاى ،79شوارُ هسلسل. .56

ثیؾتزیٗ ٚیشاً ٙغٞرات هجْ اس اػ٘بّ ًتبة تؼزكٗ ٠زثٞم ثه٠
ثی٘برعههتب ٙاٗههبٕ خ٘یٜههی  ٝثؼههذ اس اػ٘ههبّ تؼزكههٗ ٠زثههٞم ثهه٠
ثی٘برعتبً ٙبٛغز ثٞد ٟاعتً٘ .تزیٗ ٚیشاً ٙغٞرات هجْ  ٝثؼهذ
اس اػ٘بّ ًتبة ٗزثٞم ثٗ ٠زًش تقٞیزثزداری ثٞد (خذ.)2 ّٝ
ٗیبِٛیً ٚغٞرات هجْ  ٝثؼذ اس اخزای تؼزك١٠بی خذیذ ثزای
١ز ثی٘بر ثغهتزی ثه ٠تزتیهت 1،876،417 ٝ 315،138ریهبّ ٝ

جدول  -1کسورات بیمه به تفکیک خدمت بیمارستانی در ضص ماه دوم سالهای  1931و ( 1939میلیارد ریال)

ضص ماهه دوم 1393

ضص ماهه دوم 1392
نوع خدمت

مبلغ درخواستی
اس بیمه

مبلغ
کسورات

درصد
کسورات

نوع خدمت

مبلغ درخواستی
اس بیمه

مبلغ
کسورات

درصد
کسورات

ٝیشیت

12/531

0/447

3/6

ٝیشیت

27/274

2/541

9/3

ٗؾبٝرٟ

2/485

0/098

3/9

ٗؾبٝرٟ

6/329

0/332

5/2

١تٔیَٜ

45/694

1/240

2/7

١تٔیَٜ

90/141

10/330

11/5

خزاری

25/936

1/357

5/2

خزاری

78/859

8/111

10/3

ُٔٞثبّ

13/115

0/244

1/9

ُٔٞثبّ

24/026

0/942

3/9

آسٗبیؼ

12/500

0/655

5/2

آسٗبیؼ

24/493

2/286

9/3

تقٞیزثزداری

17/096

0/470

2/7

تقٞیزثزداری

27/776

1/890

6/8

رادیٞتزاپی

29/830

0/013

0/04

رادیٞتزاپی

31/604

7/644

24/2

ؽی٘ی درٗبٛی

1/095

0/030

2/7

ؽی٘ی درٗبٛی

7/192

1/640

22/8

خذٗبت پشؽٌی

16/800

0/665

4

خذٗبت پشؽٌی

45/691

4/493

9/8

جمع کل

177/086

5/222

2/9

خ٘غ ًْ

363/389

40/211

11/1

جدول  -1کسورات صورتحسابهای بیماران به تفکیک مرکس بیمارستانی در ضص ماهه دوم  1931و ( 1939میلیارد ریال)

ضص ماهه دوم 1393

ضص ماهه دوم 1392
ٗزًش

درخٞاعتی

ًغٞر

درفذ

ٗزًش

درخٞاعتی

ًغٞر

درفذ

اٗبٕ

76/387

3/081

4

اٗبٕ

184/069

17/359

9/4

ٓٝیؼقز

42/082

1/217

2/9

ٓٝیؼقز

94/489

6/921

7/3

ًبٛغز

48/682

0/793

1/6

ًبٛغز

74/911

15/337

20/5

تقٞیزثزداری

9/934

0/130

1/3

تقٞیزثزداری

9/918

0/593

6

خ٘غ ًْ

177/086

5/222

2/9

خ٘غ ًْ

363/389

40/211

11/1

جدول  -9کسورات صورتحسابهای بیماران سرپایی و بستری (میلیارد ریال)

ٞٛع ثغتزی

ؽؼ ٗب ٠١د1392 ٕٝ

ؽؼ ٗب ٠١د1393 ٕٝ
درخٞاعتی

ًغٞر

درفذ

درخٞاعتی

ًغٞر

درفذ

عزپبیی

66/098

1/073

1/6

102/601

14/682

14/3

ثغتزی

110/987

4/149

3/7

260/787

25/529

9/8

خ٘غ ًْ

177/086

5/222

2/9

363/389

40/211

11/1
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ثزای ١هز ثی٘هبر عهزپبیی  66،797 ٝ 5،437ریهبّ ثهٞد ٟاعهت
(خذ.)3 ّٝ
ث ٠ػجبرتیٗ ،یشاً ٙغٞرات اػ٘بّ ؽهذ ٟثه ٠اسای ١هز پزٛٝهذٟ
ثغتزی توزیجبً  6ثزاثز  ٝثزای ١ز ٗٞرد عزپبیی توزیجهب  12ثزاثهز
ؽذ ٟاعت.

فصلٌاهِ

تأثیر اجرای تعرفِ ارزشّای ًسبی خدهات ٍ هراقبتّای سالهت بر کسَرات بیوِای

ٗطبٓؼ٠ای  ٖ١در ؽؼ ٗب ٠١ا ّٝعبّ  1391ثز رٝی پزٛٝذٟ
 1706ثی٘بر ثغتزی در ثی٘برعتب ٙؽ٢ذای عزٝعتب ٙاٛدبٕ ؽذ.
ثیؾتزی ٚدرفذ ًغٞرات ٗزثهٞم ثه ٠ثی٘ه ٠تهیٗی ٚاخت٘هبػی ٝ
ً٘تزیً ٚغٞرات ٗزثٞم ث ٠ثی٘ٛ ٠یز١ٝهبی ٗغهٔح ثهٞدٗ .یهشاٙ
ًغٞرات ثی٘ ٠تیٗی ٚاخت٘بػی ،ثی٘ ٠عالٗت  ٝثی٘هٛ ٠یز١ٝهبی
ٗغٔح ث ٠تزتیت ثزاثز ثب  1/5 ٝ 2 ،3درفذ درآٗهذ ثی٘برعهتبٙ
ثٞدٛ .وـ ثزٍ ؽزت ربّ ثی٘برا ،ٙكوذا ٙثزٍ ٝیشیتٛ ،جٞد ٗ٢ز
 ٝاٗ بی پشؽهي ،كبههذ تهبریخ ثهٞد ٙاعهٜبدٛ ،غهخ ٗخهذٝػ،
ٛذاؽت ٚخٞاة آسٗبیؾبت ،درج ًذ اؽتجب ،ٟػذٕ اطالع اس تؼزكه٠
خذیذ ،دارٝی ؿیز ٛیبس  ٝػهذٕ تؼ٢هذ ثی٘ه ٠اس ٗ٘٢تهزی ٚػٔهْ
ًغٞرات ثٞدٛذ .ثیرٞفِٔی پشؽي یب پزعهتبر ،ػهذٕ ارغهبط
ٗغئٓٞیت ًبرؽٜبط ثی٘ ٝ ٠درآٗذ ،سیبد ثٞد ٙثزُ١٠بی ثی٘هٝ ٠
ٗتٞخٛ ٠ؾذ ٙاؽتجب١بت ،ػذٕ اطالع پشؽي اس ػٞاههت اٗ هب ٝ
ٛذاؽت٢ٗ ٚز ،طزری  ٝتبسً ٟبر ثٞد ٙثزخهی اس پشؽهٌب ،ٙتهذًز
ٛذاد ٙپزع ْٜثی٘ ٝ ٠درآٗذ ث ٠پشؽٌب ،ٙػذٕ آٗٞسػ ًهبكی ثه٠
پزع ْٜثخؼ درآٗذ ،ثی٘ ٝ ٠پشؽٌب ٝ ٙػذٕ اِٛیهشً ٟبرًٜهب ٙاس
ٗ٘٢تزی ٚدالیْ ثزٝس ػْٔ ًغٞرات ثٞدٛذ (.)11
ثبهزی  ٝاٗیزی ث ٠ثزرعی ػْٔ ًغٞرات عبسٗب١ٙبی ثیُ٘٠ز اس
اعٜبد رن آؼالج ثی٘برا ٙدر ثی٘برعتب ٙكبط٘ی ٠تحهت پٞؽهؼ
داٛؾههِب ٟػٔهه ٕٞپشؽههٌی ؽههب١زٝد در عههبّ  1392پزداختٜههذ.
ٖٗ٢تزی ٚػْٔ ًغٞرات اعٜبد رن آؼالج ارعبٓی ث ٠عبسٗب١ٙبی
ثیُ٘٠ز ث ٠تزتیت ٗزثٞم ث ٠ػهذٕ پهذیزػ تخهت رٝس  ٝخهذٗبت
پزعتبری ،ثبالثٞد ٙآٗبر عهشاری ٚثه ٠سای٘هب ٙطجیؼهیً ،غهٞرات
ٗزثٞم ثً٘ ٠یغی ٙٞپشؽٌی ،ػذٕ تطبثن ؽزت ػْ٘ ثب ًهذ١بی
ٜٗظٞر ؽذ ،ٟتـییهز پزٛٝهذ١ٟهبی ؿیزُٔٞثهبّ ثهُٞٔ ٠ثهبّ ،ارا ه٠
خذٗبت خبرج اس تؼ٢ذ عبسٗب ٙثی٘ ٠طهزف ههزارداد ً ٝغهٞرات
ٗزثٞم ث ٠اابك ٠هی٘ت ١ز یي اس خذٗبت ،تٌزاری ثٞد ٝ ٙاابك٠
هی٘ت دارٝیی  ٝپذیزكتٛ ٠ؾذٝ ٙیشیت ا ّٝپشؽي ٗتخقـ ثٞد
(.)12
پزٌٛزدً ٙبْٗ عزثزٍ ؽزت ػْ٘ ،ثزُ ٠ثیٞ٢ؽی ،ثزًُ ٠هب ٝ
ٓٞاسٕ ٗقهزكی ٛ ٝوهـ ٗهذارى  ٝپزٛٝهذ ٟثی٘هبراً ،ٙذُهذاری
اؽتجب ٟاػ٘بّ خزاریٛ ،بخٞاٛب ثٞدٗ ٙغتٜذات ،اابك ٠درخٞاعت
عبػت ثیٞ٢ؽی ،پزٌٛهزدً ٙبٗهْ چهبرت ثیٞ٢ؽهی ،اؽهتجب ٟدر
ٗحبعجً ،٠غٞرات ٛبؽی اس اختالف ٛظز در ٛح ٟٞپزداخهت ثهیٚ
ارا  ٠دٜ١ذ ٝ ٟثی٘١٠ب اس دالیْ ػ٘ذً ٟغٞرات در ٗطبٓؼ ٠رباهز
ثٞد .اػ٘بّ خزاری ُٔٞثبّ در ای ٚثی٘برعتبً٘ ٙتزیً ٚغهٞرات
را خٞرد ٟاعت .پزٛٝذ١بی ُٔٞثبّ اس پزٛٝذ١ ٟبی ػبدی ث٠خهٞثی
تٞعههم ًبرؽٜبعههب ٙؽٜبعههبیی ؽههذ ٝ ٟدر فههٞرت اث٢ههبٕ اس
٘ٛبیٜذُب ٙثی٘ٗ ٠غتوز در ثی٘برعتبٛ ٙظهز خهٞا١ی ٗهیؽهٞد.
تؼزك ٠اػ٘بّ خزاری ُٔٞثبّ ثؼذ اس اخهزای ًتهبة ارسػ ٛغهجی
خذٗبت خذیذ ٛیش تـییزات چٜذاٛی ٛذاؽت ٝ ٠ثه٘١ ٠هی ٚدٓیهْ
ٗیشاً ٙغٞرات آٛ ٙیش تـییزات سیبدی را ٛؾب٘ٛ ٙید١ذ.
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بحث
ای ٚپهض١ٝؼ ثهب ١هذف ثزرعهی تهیییز اخهزای ًتهبة تؼزكه٠
ارسػ ١بی ٛغجی خذٗبت عالٗت ثز ًغٞرات ثی٘ه٠ای ٗدت٘هغ
ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی (ر )ٟاٛدبٕ ؽذٗ .یشاً ٙغٞرات اػ٘هبّ
ؽذ ٟثز فٞرتحغبة١بی ثی٘برا ٙتٞعهم عهبسٗب ٙثی٘ه ٠تهیٗیٚ
اخت٘بػی ثؼذ اس اخزای ًتبة تؼزك ٠ارسػ١بی ٛغجی ثٗ ٠یهشاٙ
 2/8ثزاثز اكشایؼ یبكتً .غٞرات ثز فٞرتحغبة١بی ثی٘برعتبٙ
در ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ  1393رهذٝد ٗ 4یٔیهبرد تٗٞهب ٙثهٞد.
ٗیشاً ٙغٞرات ثی٘ ٠ث ٠اسای ١ز پزٛٝذ ٟثغتزی  6ثزاثهز  ٝثهزای
١ز ٗٞرد عزپبیی رذٝد  12ثزاثز ؽذ ٟاعت .ثیؾتزیً ٚغهٞرات
اػ٘بّ ؽذ ٟدر عبّ  1392ثز خذٗبت خزاری  ٝآسٗبیؾِب ٝ ٟدر
عبّ  1393ثز خذٗبت رادیٞتزاپی ،ؽهی٘ی درٗهبٛی ١ ٝتٔیٜهَ
ثٞد ٟاعت.
پض١ٝؾههِزاٗ ٙتؼههذدی در ًؾههٞر ثههٗ ٠حبعههجً ٠غههٞرات
فٞرتحغبة ١بی ثی٘برا ٙعزپبیی  ٝثغتزی پزداختٜذ .ث ٠ػٜٞاٙ
ٗثبّ ،پض١ٝؼ تًٔٞی ٌ٘١ ٝبرا ٙدر عبّ ٛ 1384ؾهب ٙداد ًه٠
ث ٠طٞر ٗتٞعم ث١ ٠ز فٞرتحغبة ثی٘بر ثغتزی تحهت پٞؽهؼ
ثی٘ ٠خذٗبت درٗبٛی ١ 330شار ریبّ ًغٞرات اػ٘بّ ٗهیؽهٞد.
ثیؾتزی ٚػٔت ًغٞرات پزٛٝذ١ ٟهب ٗزثهٞم ثه١ ٠شیٜه ٠دار40( ٝ
درفذ) ثٞد (ً .)7زی٘ی ٌ٘١ ٝهبراٛ ٙیهش ثه ٠ثزرعهی ًغهٞرات
ثی٘ ٠ای یي ثی٘برعتب ٙافل٢ب ٙدر ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ 1386
پزداختٜذ .ثیؾهتزیً ٚغهٞرات ٛغهخ پهبرأًیٜیٌی ٗزثهٞم ثه٠
فٞرتحغبة١بی ارعبٓی ث ٠ثی٘١٠هبی ً٘یته ٠اٗهذادٛ ،یز١ٝهبی
ٗغٔح ،تیٗی ٚاخت٘بػی  ٝخذٗبت درٗبٛی ثٞد ٟاعت .ثیؾهتزیٚ
ًغٞرات پزٛٝذ١ ٟبی ثغتزی ث ٠تزتیهت ٗزثهٞم ثه ٠ثی٘ه١ ٠هبی
تیٗی ٚاخت٘هبػی ،خهذٗبت درٗهبٛیً٘ ،یته ٠اٗهذاد ٛ ٝیز١ٝهبی
ٗغٔح ثٞدً .غٞرات ثیؾتز ث ٠خبطز اؽتجب ٟدر ٗحبعج ٝ ٠ااهبك٠
هی٘ت ٛبؽی اس اؽتجب١بت ًبرًٜب ٙثی٘برعتب ٙثٞد (.)8
فلذری ٌ٘١ ٝبرا ٙدر عبّ  1388ث ٠ثزرعی ٗیشاً ٙغٞرات
اػ٘بّ ؽذ ٟثز فٞرتحغبة ١بی ثی٘برا 15 ٙثی٘برعتب ٙداٛؾِبٟ
ػٔ ٕٞپشؽٌی ت٢زا ٙپزداختٜذ .ثیؾتزیً ٚغٞرات اػ٘هبّ ؽهذٟ
در اعٜبد ثغتزی ث ٠تزتیت ث ٠آسٗبیؼٞٓ ،اسٕ ،دار ،ٝاهبٗت ،رهن
آؼْ٘  ٝثیٞ٢ؽی  ٝدر اعٜبد عزپبیی ثٝ ٠یشیت ،آسٗهبیؼ  ٝدارٝ
ٗزثٞم ٗیؽذٛ .وـ ٗغتٜذعبسی ٗ٘٢تزی ٚػبْٗ ًغٞرات ثٞدٟ
اعتٗ .)9( .ح٘ذی ٌ٘١ ٝبرا٘٢ٗ ٙتزی ٚػْٔ ًغٞرات اػ٘هبّ
ؽذ ٟعبسٗب١ٙبی خذٗبت درٗبٛی  ٝتیٗی ٚاخت٘بػی ٛغجت ثه٠
فٞرتحغبة١بی ارعبٓی ثی٘برعتب١ٙبی آٗٞسؽی ؽ٢ز خزٕ آثبد
را در عبّ  1389ؽبْٗ ٗغتٜذعبسی ٛبهـ پزٛٝذٛ ،ٟب آؽهٜبیی
ثب عیغتٖ اطالػبت ثی٘برعتب ،ٙیجت ٛبهـ ،اؽتجبٝ ٟارد ًهزدٙ
ًذ ثی٘ ،٠سیبد ٟخٞا١یٗ ،حبعجبت اؽتجب ٝ ٟػذٕ آٗٞسػ ًهبكی
ًبرًٜبُ ٙشارػ ًزدٛذ (.)10

علی هحود هصدق راد ٍ ّوکاراى75 ..
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

دریبكتی اس ٗزدٕ اعت ًه ٠دٝثهبر ٟپزداخهت اس خیهت ٗهزدٕ را
اكشایؼ ٗید١ذ.
رٝػ ًبرا ٠ٛرٝػ ؿبٓت پزداخت ثی٘١ ٠ب ث ٠ثی٘برعهتب١ٙهبی
ًؾٞر اعت .اُزچ ٠ای ٚرٝػ ٗی تٞاٛذ ٗٞخهت اكهشایؼ اِٛیهشٟ
ارا ًٜٜ ٠ذُب ٙخذٗبت عالٗت ثهزای ارا ه ٠خهذٗبت ثهب ًیلیهت
ؽٞدٓٝ ،یٌ ٚتیییز ثغیبر سیبدی ثهز اكهشایؼ ١شیٜه١٠هبی ٛظهبٕ
عالٗت دارد .اس طزف دیِز ایٛ ٚهٞع رٝػ پزداخهت ٜٗدهز ثه٠
اكشایؼ توبابی آوبیی خٞا١ذ ؽذ ( .)13-14ثب تٞخ ٠ثه ٠ایٌٜه٠
دٓٝههت ثشرُتههزی ٚارا ههًٜٜ ٠ههذ ٟخههذٗبت عههالٗت  ٝثشرُتههزیٚ
پزداخت ًٜٜذ ٟخذٗبت عهالٗت در ایهزا ٙاعهت ،ثٜهبثزای ،ٚدر
٢ٛبیت كؾبر سیبدی ثز دٓٝت ثٝ ٠یهض ٟدر سٗهب ٙرًهٞد اهتقهبدی
خٞا١ذ آٗذ .دٓٝت ٌٗ٘ ٚاعت ایه ٚكؾهبر ٗهبٓی را ثهب اكهشایؼ
ٗبٓیبت ١ب خجزاًٜ ٙذ ً ٠در ٢ٛبیت ،ركبٗ ٟزدٕ را ًب١ؼ خٞا١ذ
داد٘١ .یٜی ،ٚثذ١ی عبسٗب١ ٙبی ثی٘ ٠عالٗت ث ٠ثی٘برعتب١ٙب
اكشایؼ خٞا١ذ یبكت .ایٞٗ ٚاٞع ً٘یت ً ٝیلیت خذٗبت آتی
ثی٘برعتب١ ٙب را تحت تیییز هزار خٞا١هذ داد ٗ ٝهیتٞاٛهذ ایهزات
ٗثجت طزت تح ّٞعالٗت را در ًب١ؼ پزداخت اس خیت ٗهزدٕ
ٗؼٌٞط عبسد.
در ٗطبٓؼ ٠رباز  ٝچٜذیٗ ٚطبٓؼ ٠دیِهز آٗٞسؽهی  ٝدٓٝتهی
ثٞد ٙثی٘برعتب ٝ ٙاؽٌبالت كزآیٜذی ثخؼ درآٗذ  ٝثخؼ١بی
درٗبٛی اس ػٞاْٗ ٗٞیز ثز اكشایؼ ًغٞرات ثی٘برعتب ٙثٞد ٟاعت
( .)15 ٝ 3ثیدهتی ًبرًٜب ٙدر یجهت دهیهن اطالػهبت اس دیِهز
دالیْ ػ٘ذ ٟدر ًغٞرات ثی٘برعتب ٙدر ٗطبٓؼ ٠رباز ثٞد .ثؼهذ
اس اػ٘بّ ًتهبة ارسػ ٛغهجی خذیهذ ٗیهشاً ٙغهٞرات ثؾهذت
اكشایؼ یبكت .اس ػٞاْٗ افٔی ایدبد آٗ ٙیتٞا ٙث ٠ػذٕ آٗهٞسػ
ًتبة ارسػ ٛغجی ثً ٠برًٜب ٙثخؼ١هبی درآٗهذ ،رغهبثذاری،
ٜٗؾی ثخؼ ١ب ً ٝبدر درٗبٛی اؽبرً ٟزد .ػذٕ آؽٜبیی ًبرًٜبٙ
ثی٘برعتب٘١ ٝ ٙیٜیً ٚبرًٜب ٙثی٘ه ٠ثهب خش یهبت ایهً ٚتهبة،
اختالف ٛظز١بیی را ثیً ٚبرؽٜبعب ٙثی٘برعتبٛی ً ٝبرؽٜبعهبٙ
عبسٗب ٙثی٘ ٠ایدبد ًزد .پهی ثهزد ٙثه ٠ایه ٚاخهتالف ٛظز١هب ٝ
٘١یٜی ٚآٗٞسػ ث ٠ت٘بٗی ًبرًٜب ٙسٗب ٙثز ثهٞد ٝ ٟدر اثتهذای
اخزای ًتبة ارسػ ٛغهجی ًغهٞرات سیهبدی را ثهز ثی٘برعهتبٙ
تح٘یْ ًزد٘١ .یٜیٝ ،ٚارد ًزدًٔ ٙیه ٠اطالػهبت ٗزثهٞم ثه٠
ًتبة خذیذ در عیغتٖ اطالػهبت ثی٘برعهتب ٝ ٙتـییهز ت٘هبٗی
تؼزك١ ٠هب  ٝاهزایت در آٞٗ ،ٙخهت ؽهذ تهب اؽهٌبالتی در ایهٚ
عیغتٖ ایدهبد ؽهٞد ًه ٠در اثتهذای اخهزای ًتهبة تؼزكه١٠هب،
ًغٞرات سیبدی را ثٝ ٠یض ٟدر تؼزك١٠بی عزپبیی ایدبد ًزد .ایٚ
اؽٌبالت ثٗ ٠زٝر سٗب ٙؽٜبعبیی  ٝافالت ؽذٛذ.
آٗٞسػ ًبرًٜب ٝ ٙپشؽٌب ٙث ٠خقٞؿ خزارب ،ٙؽلبفعبسی
ٞٛع تؼ٢ذات ثی٘١٠ب ،اثالؽ ثٞٗ ٠هغ ت٘هبٗی دعهتٞرآؼْ٘١هب ثه٠
ًبرؽٜبعب ٙثی٘برعتبٛی  ٝثبسخٞرد ػْٔ ًغٞرات ثی٘برعهتبٛی اس
عٞی عبسٗب١ٙبی ثیُ٘٠ز ثً ٠برؽٜبعهب ٙثی٘ه٠ای ٘١ ٝیٜهیٚ
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ثیؾتزیٗ ٚیشاً ٙغٞر هجْ اس اػ٘بّ ًتبة تؼزكٗ ٠زثهٞم ثه٠
ٗدت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی  ٝثؼذ اس اػ٘هبّ ًتهبة خذیهذ
تؼزكٗ ٠زثٞم ث ٠ثی٘برعهتبً ٙبٛغهز ثهٞد ٟاعهت .طهزت تحهّٞ
عالٗت ثب ارا  ٠خذٗبت ثیؾتز ث ٠ثی٘برا ٙخبؿ  ٝفهؼتآؼهالج
ٜٗدز ث ٠اكشایؼ توباب ثٝ ٠یض ٟثهزای ثی٘هبرا ٙفهؼت آؼهالج ٝ
خذٗبت آٌتی ٞؽذ ٟاعت .در ٛتید ،٠توبابی ثی٘برا ٙعهزطبٛی
اكشایؼ ثیؾتزی داؽت ٠اعت.
در ؽهؼ ٗب١هه ٠د ٕٝعههبّ  1393تؼههذاد ثی٘ههبرا ٙثغههتزی ٝ
عزپبیی ٗدت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜهی(ر )ٟثه ٠تزتیهت ٝ 3/3
 11/4درفذ ٛغجت ث ٠دٝر ٟسٗهبٛی ٗؾهبث ٠عهبّ هجهْ اكهشایؼ
داؽت ٠اعت .ارت٘بّ ٗی رٝد ،ای ٚاكشایؼ تب رهذٝدی ٛبؽهی اس
اخههزای ًتههبة خذیههذ تؼزكهه ٠ارسػ١ههبی ٛغههجی خههذٗبت ٝ
ٗزاهجت١بی عالٗت طزت تح ّٞعهالٗت در ایه ٚثی٘برعهتبٝ ٙ
توبابی آوبیی اس طزف ارا ًٜٜ ٠ذُب ٙخذٗبت ثی٘برعهتب ٙثهٞدٟ
ثبؽذ .ارسػ ریبٓی اعٜبد ارعبٓی ثی٘برعتب ٙث ٠عهبسٗب ٙتهیٗیٚ
اخت٘بػی در ؽؼ ٗب ٠١د ٕٝعبّ ٛ 1393غجت ث ٠دٝر ٟسٗهبٛی
ٗؾبث ٠عهبّ  ،1392ثه ٠طهٞر ًٔهی  2/1ثزاثهز  ٝپهظ اس ًغهز
ًغٞرات  1/9ثزاثز ؽذ ٟاعت .ث ٠ایٗ ٚیشا ٙثبیذ اعهٜبد ارعهبٓی
ثی٘برعتب ٙث ٠عبیز ثی٘١٠بی اخت٘بػی  ٝخقٞفی را  ٖ١ااهبك٠
ًزد .ثٜبثزایٗ ،ٚیتٞاُ ٙلهت ًه ٠اخهزای ًتهبة خذیهذ تؼزكه٠
ارسػ ١بی ٛغجی خذٗبت ٗ ٝزاهجت ١بی عالٗت ثبر ٗبٓی سیبدی
ث ٠ثی٘١ ٠بی عالٗت ٝارد عبخت .در ٛتید ،٠یٌی اس ٝاًٜؼ١بی
عبسٗب١ ٙبی ثی٘ ٠ث ٠ای ٚكؾبر ٗبٓی ،اػ٘بّ ًغٞرات ثیؾهتز ثه٠
فٞرتحغبة١بی ٗبٓی ارعبٓی اس طزف ثی٘برعتب١ٙب ثٞد ٟاعت.
اهذإ دیِزی ً ٠ثی٘١ ٠ب ث ٠طهٞر ٘١شٗهب ٙثهً ٠هبر خٞاٜ١هذ
ُزكتٝ ،هل ٠در ثبسپزداخت ث ٠ثی٘برعتب١ٙهب ثه ٠خهبطز ً٘جهٞد
ثٞدخ ٠اعت .د ٝاهذإ اػ٘بّ ًغٞرات  ٝتیخیز در ثبسپزداخت ث٠
ثی٘برعتب١ ٙب تٞاٗ ٙبٓی ثی٘برعتب١ ٙب را ث ٠ؽذت ًب١ؼ خٞا١ذ
دادٗ .ذیزا ٙثی٘برعتب١ ٙب ٌٗ٘ه ٚاعهت در پزداخهت روهٞم ٝ
ٗشایبی ًبرًٜب ٝ ٙخزیهذ تد٢یهشات ٔٗ ٝشٗٝهبت ثهب ًیلیهت ثهب
ٗؾٌْ ٗٞاخ ٠ؽٛٞذ .در ٛتید ،٠ثی٘برعتب١ ٙب در ارا ه ٠خهذٗبت
عالٗت ث ٠ثی٘برا ٙثب ٗؾٌالت خذی ٗٞاخه ٠خٞاٜ١هذ ؽهذ ًه٠
ٛبرابیتی ًبرًٜب ٝ ٙثی٘هبرا ٙرا ثه ٠دٛجهبّ خٞا١هذ داؽهت .در
ثزخی اس ثی٘برعتب١ ٙب در فٞرت ٛجٞد ٛظبرت ًبكی ٌٗ٘ ٚاعت
ثی٘برا ٙثزای ثزخی اس خذٗبت تؾخیقی  ٝدرٗبٛی ُزاٙهی٘هت
ثٗ ٠زاًش خقٞفهی دیِهز ارخهبع داد ٟؽهٛٞذ .اس طهزف دیِهز،
ثی٘١ ٠ب در فٞرت اداٗ ٠چٜیٝ ٚاؼیتی ٌٗ٘ ٚاعت ثهب ًهب١ؼ
اكوی  ٝػ٘ٞدی خذٗبت تحت پٞؽؼ خٞد ثخٞاٜ١ذ تب رهذٝدی
اس كؾبر ٗبٓی اػ٘بّ ؽذ ٟثٌبٜ١ذ .در ٛتیدٗ ،٠یهشا ٙپزداخهت اس
خیت ثی٘برا ٙثب ًب١ؼ ً٘یت ً ٝیلیت خذٗبت تحت پٞؽهؼ
ثی٘ ٠اكشایؼ خٞا١ذ یبكت .اهذإ دیِزی ً ٌٚ٘ٗ ٠اعت تٞعهم
ؽزًت١بی ثی٘٠ای دٛجبّ ؽٞد ،تالػ ثزای اكشایؼ رهن ثی٘ه٠
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خهذٗبت عههالٗت چهبٓؼ١ههبی سیهبدی در اخههزای افههالربت ٝ
اعههتزاتضی١ههبی تـییههز عههبسٗبٛی ایدههبد ٗههیًٜٜههذ (.)22-23
ثٜبثزای ،ٚعیبعتِذارا ٙثخؼ عالٗت ثبیذ ثِٜ١ ٠هبٕ طزارهی ٝ
اخزای افالربت ٛظهبٕ عهالٗت ثه ٠افهٗ ّٞهذیزیت  ٝاهتقهبد
عالٗت تٞخهٝ ٠یهض ٟای داؽهت ٠ثبؽهٜذ  ٝثهب طزارهی ١ذكٜ٘هذ
ثغت١ ٠بی افالربت ٗتٜبعت ثب ثبسار عالٗت  ٝاخزای تذریدی ٝ
تٌبٗٔی آ٢ٛب ث ٠ا١ذاف ثزٛبٗ٠ریشی ؽذ ٟدعت یبثٜذ.
اعتلبد ٟاس ٗذیزا ٙرزك ٠ای تحقیْ ًزد ٟدر رؽتٗ ٠هذیزیت
خذٗبت ث٢ذاؽتی  ٝدرٗبٛی ثزای ٗذیزیت ثی٘برعهتب١ٙهب ٛوهؼ
ث٠عشایی در اكشایؼ ث٢زٟٝری ای ٚعبسٗب١ٙبً ،ب١ؼ ١شی١٠ٜهبی
ؿیز ازٝری  ٝاكشایؼ ارسػ اكشٝد ٟثهزای ٗؾهتزیب ٙدارد (.)24
اعتلبد ٟاس ٗذیزا ٙرزك٠ای ثزای ٗذیزیت ثی٘برعتب١ٙهب اخهزای
افالربت ٛظبٕ عالٗت طزاری ؽذ ٟدر عطح ًال ٙرا تغه٢یْ
ٗی ًٜذ .ثٜبثزایٗ ،ٚذیزا ٙرزك ٠ای ثبیذ ث ٠فهٞرت عیغهت٘ی ٝ
١ذكٜ٘ذ تالػ خٞد را ثز اكشایؼ درآٗذًٜ ،تزّ ١شی ،٠ٜاكشایؼ
ًبرایی  ٝخُٔٞیزی اس اتالف ٜٗبثغ ثی٘برعتب١ٙب ٗت٘زًش ًٜٜذ.

نتیجه گیری
اخزای ًتبة خذیذ تؼزك١ ٠بی خهذٗبت عهالٗت در راعهتبی
اخزای طزت تح ّٞعالٗت ٜٗدز ثه ٠اكهشایؼ ًغهٞرات اػ٘هبّ
ؽذ ٟاس عٞی عهبسٗب ٙتهیٗی ٚاخت٘هبػی ثهز فٞرتحغهبة١هبی
ثی٘برا ٙؽذ .اخزای طزت تح ّٞعالٗت اس خ٘ٔ ٠ثغت ٠ثی٘هبراٙ
فؼت آؼالجً ،ب١ؼ كزاٛؾهیش ثی٘هبرا ٝ ٙاكهشایؼ تؼزكه١ ٠هبی
خههذٗبت عههالٗت ٜٗدههز ثهه ٠اكههشایؼ توباههب ثههزای خههذٗبت
ثی٘برعتبٛی ؽذ ً ٠ثبر ٗبٓی سیبدی ثز ثی٘١٠ب ٝارد عبخت .ایهٚ
پض١ٝؼ در ٗدت٘غ ثی٘برعتبٛی اٗبٕ خ٘یٜی (ر )ٟت٢هزا ٙاٛدهبٕ
ؽذ .ثٜبثزایٛ ،ٚتبیح هبثْ تؼ٘یٖ ث ٠عبیز ثی٘برعهتب١ٙهب ٛیغهت.
پیؾهه٢ٜبد ٗههیؽههٞد ًهه ٠پههض١ٝؼ١ههبی ٗؾههبث ٠در عههبیز
ثی٘برعتب١ٙبی ًؾٞر اخزا ؽٞد.
تشکر و قدردانی
ٞٛیغٜذُبٗ ٙوبٓ ٠السٕ ٗیداٜٛهذ اس ٌ٘١هبری ریهیظ ٗ ٝهذیز
ثی٘برعتبًٔ ٝ ٙیً ٠برًٜبٛی ً ٠در ای ٚپض١ٝؼ ؽزًت ًزدٛهذ،
تؾههٌز  ٝهههذرداٛی ًٜٜههذ٘١ .یٜههیٞٛ ،ٚیغههٜذُب ٙاس داٝراٙ
ٗحتزٗی ً ٠ثب اٛتوبدات عبسٛذ ٝ ٟثیبٛ ٙظزات ًبرؽٜبعی خهٞد
ث ٠ارتوبی ًیلیت ایٗ ٚوبًٓ٘ ٠ي ًزدٛذ ،هذرداٛی ٗیًٜٜذ.
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اكههشایؼ تؼبٗههْ ثههیً ٚبرًٜههب ٙثی٘برعههتبٛی ً ٝبرؽٜبعههبٙ
عبسٗب١ ٙهبی ثی٘هُ ٠هز ٛوهؼ ثه ٠عهشایی در ًهب١ؼ ًغهٞرات
ثی٘برعتبٛی خٞا١ذ داؽت .آٗٞسػ ًبرًٜب ٝ ٙتؼبْٗ ثیؾهتز ثهب
ًبرؽٜبعب ٙثی٘ ٠در ثی٘برعهتبٛی در ت٢هزاٜٗ ٙدهز ثهً ٠هب١ؼ
 12/3درفذی  16/5 ٝدرفذی ًغٞرات اػ٘بّ ؽذ ٟثهز اعهٜبد
ثی٘برا ٙثغتزی  ٝعزپبیی ؽذ (.)16
٘١یٜیٗ ،ٚذیزاٗ ٙی تٞاٜٛذ ثب اعتلبد ٟاس اعتزاتضی ٗهذیزیت
ًیلیههت ،ثههب ؽٜبعههبیی ًبعههتی١ههبی ٗٞخههٞد در عههبختبر١ب ٝ
كزایٜذ١ب ،ا٘ ٚث٢جٞد كزایٜذ١بی ًبری ٗزتجم ٗیشاً ٙغهٞرات
ثی٘ ٠ای را ثٗ ٠یشا ٙهبثْ تٞخ٢ی ًهب١ؼ دٜ١هذ .پهض١ٝؼ١هبی
اٛدبٕ ؽذ ٟثٌبرُیزی ٗذیزیت ًیلیهت را در ًهب١ؼ ًغهٞرات
ثی٘ ٠ای  ٝاكشایؼ دراٗذ ثی٘برعتبٗ ٙلیذ داٛغتٜذ ( .)17-20ث٠
ػٜٞاٗ ٙثبّٗ ،قهذم راد ٌ٘١ ٝهبرا ٙدر ثی٘برعهتبٛی در ت٢هزاٙ
ٗیشاً ٙغهٞرات ثی٘ه٠ای را ثهب اعهتلبد ٟاس اعهتزاتضی ٗهذیزیت
ًیلیت ثٗ ٠یشا 44/9 ٙدرفذ ًب١ؼ دادٛذ.)3(.
رٝػ پزداخت ًبرا ٠ٛث ٠ارا ًٜٜ ٠ذُب ٙخذٗبت عالٗت ٜٗدز
ث ٠اكشایؼ توبابی آوبیی  ٝدر ٛتید ٠اكهشایؼ ١شیٜه ٠عهالٗت
ٗیؽٞد .ثٜهبثزای ،ٚپیؾه٢ٜبد ٗهیؽهٞد ًه ٠اس رٝػ١هبی یبثهت
پزداخههت در عههطح خههزد اعههتلبد ٟؽههٞد .ثههزای ایههٜٗ ٚظههٞر
رٝػ ١بی عزا ٠ٛثزای ثی٘برا ٙعزپبیی ٞٗ ٝردی (ُٔٞثبّ) ثهزای
ثی٘برا ٙثغتزی پیؾ٢ٜبد ٗیؽٞد .ػالٟٝثزایٗ ،ٚیتٞا ٙاس پبداػ
ٗجتٜی ثز ػٌ٘ٔزد ثزای اكشایؼ اِٛیش ٟارا هًٜٜ ٠هذُب ٙخهذٗبت
عالٗت ثزای ارتوبی ًیلیت خذٗبت اعتلبدً ٟهزد  ٝتهب عهوق
ٗؾخقی پبداػ ثزای ارا ًٜٜ٠هذُب ٙخهذٗبت عهالٗت در اسای
ث٢جٞد ؽبخـ١بی ػٌ٘ٔزدی ًٔیهذی در ٛظهز ُزكهت .رٝیٌهزد
د ٕٝاعتلبد ٟاس رٝػ١بی پزداخت ٗتـیز ٗبٜٛذ ًبرا ٠ٛدر عهطح
خزد  ٝرٝػ پزداخت یبثت در عطح ًال ٙاعت .ث ٠ػجبرتی ،ثه٠
ارا ًٜٜ ٠ذُب ٙخذٗبت عالٗت ث ٠فٞرت ًبرا ٠ٛپزداخهت ؽهٞد،
ٓٝیٌ ،ٚعوق رذاًثز پزداخت ًْ ث ٠یي ارا ًٜٜ ٠هذ ٟخهذٗت
عالٗت در یي عبّ ث ٠فٞرت یبثت تؼیی ٚؽٞد.
در ٢ٛبیت ،ثبیذ ث ٠ایٌٛ ٚت ٠تٞخ ٠داؽهت ًه ٠ثهبسار عهالٗت
دارای ٛبرعبیی ١بی ٗتؼذدی اعت ً ٠آ ٙرا اس ثبسار رهبثتی ًبْٗ
ٗت٘بیش ٗی عبسد .اس طزف دیِز ،ثی٘برعتب١ٙب عبسٗب١ٙبی پٞیبی
پیییذ ،ٟچٜهذ تخققهی ثزًٝزاتیهي ١غهتٜذ ًهٛ ٠غهجت ثه٠
افالربت ٛظبٕ عالٗت ٗوبٗٝت ٛؾبٗ ٙی دٜ١هذ (ٗ .)21ب١یهت
ثبسار عالٗت  ٝثی٘برعهتب١ٙهب ٝ ٝیضُهی١هبی ٜٗحقهز ثه ٠كهزد
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Abstract:
Background: Insurance companies sometimes do not reimburse hospitals completely. Reducing the
amount of deduction of bills increases hospital’s income and efficiency. This study compares the
deductions imposed by social insurance organization on Imam Khomeini hospital’s bills before and
after the implementation of health transformation plan.
Material and Methods: This descriptive study was conducted using the data from the deductions
applied to the hospital outpatient and inpatient bills in 2013 (before implementing the Relative Value
of Health services’ book) and 2014 (after implementing the Relative Value of Health services’ book).
Data was analyzed using SPSS software.
Results: The bill deductions in the second six months of 2013 and the second six months of 2014
were 2.9 and 11.1 percent, respectively. Hospital bill deductions have increased 2.82 times after health
transformation plan implementation. The deductions on inpatients and outpatients have increased 6 and
12 times. Most deduction was imposed on surgical and laboratory bills in 2013 and on radiotherapy,
chemotherapy and hoteling bills in 2014.
Conclusion: The health transformation plan increased the demand for hospital services and incurred
more burdens on insurance companies. As a result, the amount of deductions imposed on hospital bill
has increased. Identifying bill deductions’ reasons, doctors and staff education and improving the
related processes are necessary for reducing bill deductions.
Key words: Hospital, Social insurance organization, Health transformation plan, Relative Value of
Health Services’ book, Deductions
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