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علل کسًرات درآمدی بیمارستانَای داوشگاَی ي راَکارَای کاَش آوُا
سعیده علیدوست ،1عزیز رضاپور ،2رحیم سهرابی ،3رقیه محمدی بخش ،1علی سرابی آسیابر ،4نرگس رفیعی

تاریخ دریافت97/7/4 :

تاریخ پذیزش98/3/14 :

چكیده:
زمینه و هدف :بب تَجِ بِ افشایص رٍسافشٍى افرزا بمورِضرهُ اتاربب بموبرار بىّرب برِ هٌرببا لبار اس
ابسهبىّبب بموِگز افشایص هی یببه کِ اْن ًسب بً سیب ب اس ایي رآههّب بِ الی هخ لف ریبفت ًویضَ
ٍ بِ عٌَاى کسَرات رآههب بموبرا بىّب هحسَة هی ضَ  .لذا ایي هطبلعِ ببّهف تعمرمي علر کسرَرات
رآههب ٍ راّابرّبب کبّص آىّب ر بموبرا بىّبب اًطگبُ علَم پشضای ایزاى اًجبم ضه.
مواد و روشها :ایي هطبلعِ کمفی بز اابس رٍیاز پهیهارضٌبای ر ابل  1396اًجبم ضه .ا ُّب برِ رٍش
هصبلبِ ًموِابخ برهٌه بب ً 17فز اس هسئَلمي ٍ کبرضٌبابى اهَر هبلی ٍ رآهه بموبرا بىّب جواآٍرب ضه ٍ
بب اا فب ُ اس ًزمافشار  ٍ MAXQDA.10رٍش تحلم چبرچَبی گبلِ ( )2013تحلم ضه.
نتایج :بز اابس تحلم چبرچَبی  2طبقِ بزاب عل االی کسَرات ضربه علر هسر قمن ٍ علر ریطرِاب
ضٌبابیی ضهّ .وچٌمي  8طبقِ بزاب راّابرّبب کبّص کسَرات ضبه تعبه بب ابسهبىّبب بموِگز؛ ارسیببی
تحلم ٍ پس خَراًه ٍضعمت کسَرات؛ ّوبٌّگی ٍ تَاًوٌهابسب ًمزٍب اًسبًی؛ ابسهبى ّی ارحم ًمرزٍب
اًسبًی؛ تقَیت کبًبلّبب ًظبرتی؛ اقهاهبت اًگمشضی بزًبهِریشب احم ٍ ابخ برابسب ضٌبابیی ضهًه.
نتیجهگیری :کسَرات ر ک فزآیٌه تبهی خههت بِ رآهه اَرت هیگمز ٍ هْنترزیي عبهر هر دز ر
آى عهم آگبّی ٍ اًگمشُ کبرکٌبى بزاب کٌ زل کسَرات هریببضره .برزاب کٌ رزل کسرَرات هطربرکت ّورِ
ابلببى فزآیٌه ر بموبرا بى ٍ ابسهبىّبب بموِگز ٍ بٍِیژُ تعْه هدیسیت ازضد ثیوبزستبى ضسٍزی است.
کلمات کلیدی :بموبرا بى کسز رآهه کسَرات ابسهبىّبب بموِگز

 1داًطدَی دکتسی سیبستگرازی سالهت ،هسکص تحقیقبت علَم هدیسیت ٍ اقتػبد سالهت ،داًطگبُ علَم پصضکی ایساى ،تْساى ،ایساى.
 2داًطیبز ،دکتسی اقتػبد سالهت ،هسکص تحقیقبت علَم هدیسیت ٍ اقتػبد سالهت ،داًطگبُ علَم پصضکی ایساى ،تْساى ،ایساى
 3داًطدَی دکتسای سیبستگرازی سالهت ،سبشهبى تبهیي اختوبعی ،هدیسیت دزهبى استبى شًدبى ،شًدبى ،ایساى
 4دکتسای هدیسیت دٍلتی ،هسکص تحقیقبت علَم هدیسیت ٍ اقتػبد سالهت ،داًطگبُ علَم پصضکی ایساى ،تْساى ،ایساى
 5داًطدَی دکتسای هدیسیت خدهبت ثْداضتی دزهبًی ،هسکص تحقیقبت علَم هدیسیت ٍ اقتػبد سالهت ،داًطگبُ علَم پصضکی ایساى ،تْساى ،ایساى
(*ًَیسٌدُ هسئَل) ،آدزس :تْساى ،خیبثبى ٍلیعػس ،خیبثبى زضید یبسوی ،داًطکدُ هدیسیت ٍ اطالع زسبًی پصضکی ،هسکص تحقیقبت علَم هدیسیت ٍ
اقتػبد سالهت ،تلفي ،52188671615 :آدزس الکتسًٍیکیrafiei.n@iums.ac.ir :
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

خدهت ٍغَل ضَد (ثس اسبس تعسفِ ّابی هػاَة) اطاال
هی ضَد.
دز خػااااَظ کسااااَزات دزآهاااادّبی اختػبغاااای
ثیوبزستبى ّبی ه تلف هطبلعبت هتعددی اًدبم ضدُ است
کِ اغلت آى ّب ثِ ثسزسی هیصاى کسَزات ٍ هقبیسِ آى دز
ثاایي ثیوبزسااتبى ّااب ٍ ساابشهبى ّاابی ثیوااِ اااس ه تلااف
پسداختِ اًد( . ) 15 -6دز ثسخی اش هطبلعبت اًدبم ضدُ ،عَاه
هاار س کااِ ازتجاابی هسااتقین ثااب ثااسٍش کسااَزات دازًااد،
هَزدثسزسی قسازاسفتاِ ٍ عاَاهلی اش قجیا هستٌدسابشی
ضعیف ٍ عدم زعب یت الصاهبت سبشهبى ّبی ثیوِ اس ثِ عٌَاى
هْن تسیي عَاها ضٌبسابیی ضادُ اًاد (  . ) 12 , 11 , 8 , 7دز
تعدادی اش هطبلعبت ًیص زاّکبزّبی هحدٍدی ثسای کبّص
کسَزات اش قجی آهاَشش کبزکٌابى ٍ افاصایص تعبها ثاب
ًوبیٌدابى سبشهبى ثیوِ اس ازا ِ ضدُ است (  . ) 13 ,7کسس اش
دزآهد ثیوبزستبى ّ ب هحدٍد ثِ سبشهبى ّبی ثیوِ اس ًجَدُ ٍ
هٌبثع شیبدی ثِ دالی ه تلف ٍ دز هساح ه تلف تجدی
خدهت ثِ دزآهد دز خَد ثیوبزستبى ّب ثِ ّدز های زًٍاد.
علیسغن هطبلعبت هتعدد تَغیفی اًدابم ضادُ دز خػاَظ
هیصاى کسَزات اعوبل ضدُ دز ثیوبزساتبى ّابی ه تلاف ٍ
تَسص سبشهبى ّبی ثیوِ اس ه تلف ،هطبلعِ خبهعی هجٌای
ثس ثسزسی عل زیطِ ای ثسٍش کسَزات دز هساحا ه تلاف
تجاادی خاادهت ثااِ دزآهااد ٍ زاّکبزّاابی کاابّص آى دز
ثیوبزسااتبى ّااب ثااِ زٍش کیفاای ٍ اش دیاادابُ هاادیساى ٍ
کبزضٌبسبى اهَز هبلی ٍ دزآهد اًدبم ًطدُ ٍ هطبلعِ هطبثِ
کیفی فقاص ثاسای هساکاص ثْداضاتی دزهابًی اًدابم ضادُ
است (  . ) 14لرا ایي هطبلعِ ثبّد ثسزسای علا کساَزات
دزآهدی ثیوبزستبى ّبی داًطگبّی ٍ زاّکبزّابی کابّص
آى ّب اًدبم ضدُ است.

مواد و روش ها
ایااي هطبلعااِ کیفاای ثااب زٍیکااسد پدیدازضٌبساای دز
سبل 1396دز داًطگبُ علَم پصضکی ایساى اًدبم ضدُ است.
ثسای خوع آٍزی دادُ ّب اش زٍش هػبحجِ ًیوِ سبختبزیبفتِ
استفبدُ ضاد کاِ ثبّاد ثسزسای تدابزة کبزضٌبسابى ٍ
هت ػػبى حَشُ دزآهد ٍ اهَز هبلی ثیوبزساتبى ّاب اًدابم
ضد .هعیبزّبی ٍزٍد افساد ثِ هطبلعِ ضبه ؛ داضتي حداق
پٌح سابل تدسثاِ دز حاَشُ دزآهاد ثیوبزساتبًی ،داضاتي
تحػیالت هستجص ٍ توبی ثِ ضسکت دز هطبلعِ ثَد ٍ افساد
هػبحجِ ضًَدُ ثاِ زٍش ًوًَاِ ایاسی ّدفوٌاد ٍ اش ًاَع
" ًوًَِ ایسی ثب حداکثس تٌَع " اًت بة ضدًد .ثسای دعَت
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مقدمه
دز ایساى ،ثیوبزستبى ّاب یکای اش ازا اِ کٌٌادابى اغالی
خدهبت ساالهت ّساتٌد ٍ خادهبت هساقجتای ساسپبیی ٍ
ثستسی ثیوبزستبى هحَز زٍاج شیبدی دازد .ثیوبزساتبى ّاب
ثیص اش  45دزغد ّصیٌِ ّبی خابزی ساال هت زا ثاِ خاَد
اختػبظ هی دٌّد (  ٍ ) 1اغلت ثیوبزستبى ّب دٍلتی ثَدُ ٍ
شیسهدوَعِ ٍشازت ثْداضت فعبلیت هی کٌٌد ،ثِ طَزی کاِ
ثس اسبس اصازش حسابة ّابی هلای ساالهت ،تقسیجاب 75
دزغد ثیوبزستبى ّابی ایاساى هبلکیات دٍلتای دازًاد ( . ) 2
تأهیي هٌبثع هبلی ثیوبزستبى ّبی دٍلتی ،عوَهب اش ط سیا
هٌبثع هبلی دٍلت ،پسداخت ّبی سابشهبى ّابی ثیواِ ااس ٍ
پسداخت ّابی هساتقین تَساص هػاس کٌٌادابى غاَزت
هاای ایااسد ٍ تااأهیي ّصیٌااِ ّاابی ثیوبزسااتبى اش طسیاا
سبشهبى ّبی ثیواِ ااس ًیاص ثاِ دٍ زٍش اًدابم های ایاسد
ثِ طَزی کِ ثسای خدهبت ّتلیٌگ ٍ پطتیجبًی ثِ اشای ّس
زٍش ثستسی ٍ ثاسای ّصی ٌاِ ّابی پصضاکی اش ًمابم کبزاًاِ
استفبدُ هی ضَدّ .وچٌایي ثاسای ثسخای اش تطا یع ّاب،
پسداخت ثس هجٌبی ًمبم الَثبل هی ثبضد ( . ) 3
یکی اش ًْبدّبی سبشهبًی هستجص ثب ًمابم هساقجات ّابی
ثیوبزسااتبًی دز ایااساى کااِ سااْن شیاابدی دز دزآهاادّبی
ثیوبزسااتبى ّااب دازد ،ثیوااِ ّاابی سااالهت هاای ثبضااٌد.
سبشه بى ّبی ثیوِ اس اغلی دز ایساى ضابه ثیواِ ساالهت
ایساًیبى ،ثیوِ تاأهیي اختوابعی ،ثیواِ خادهبت دزهابًی
ًیسٍّبی هسلح ،ثیوِ کویتِ اهداد اهابم خویٌای ٍ سابیس
سبشهبى ّب ضبه ضسکتْبی ثیواِ خػَغای ،ضاْسدازی ٍ
ضسکت ًفت ّستٌد (  . ) 1ثٌبثسایي ،یکی اش هٌابثع دزآهادی
ثیوبزستبى ّاب ،ازا اِ ٍ فاسٍش خادهبت ثاِ ثیواِ ضادابى
سبشهبى ّبی ثیوِ اس ه تلف است ٍ ثب تَخاِ ثاِ افاصایص
زٍشافصٍى افساد ثیوِ ضدُ ،اتکبی ثیوبزستبى ّب ثِ ایي هٌبثع
افصایص هی یبثد .اشایي زٍ ،دزآهدّبی ًبضی اش ازا ِ خدهبت
دز ثیوبزسااتبى ًقااص هْواای دز تااأهیي هٌاابثع هَزدًیاابش
ثیوبزستبى دازًد ٍ دز غ َزت هدیسیت غحیح خصٍ هٌابثع
قبث اعتوبد هی ثبضاٌد (  . ) 5 , 4ثیوبزساتبى ّاب دز حػاَل
کبه ایي هٌبثع دزآهدی ثب چابلص ّابی عوادُ ای هَاخاِ
ثَدُ ٍ سْن ًسجتب شیبدی اش ایي دزآهدّب کِ زقن زیبلی آى
ًیص قبث تَخِ هی ثبضد ،ثِ ّدز های زًٍاد ٍ تحات عٌاَاى
کسَزات دز ثیوبزستبى ّب هطسح ّستٌد .کسَزات دزآهدی
ثیوبزستبى ّب ثِ تفابٍت هجلاو ٍغاَل ضادُ (اش ثیوابزاى ٍ
سبشهبى ّبی ثیوِ ااس) ٍ هجلیای کاِ ثبیاد دز قجابل ازا اِ
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- Information sheet

سبیس هػبحجِ ّب ،اعوبل ضد ،الجتِ چابزچَة تحلیلای ثاِ
دست آهدُ تب شهبى کدارازی آخسیي هػبحجِ تددیادًمس
هی ضد (هسحلِ  .) 4هػبحجِ ّبی ثعدی ثس اسابس کادّب ٍ
تن ّبی تَاف ضدُ ،کدارازی ضدًد ٍ چابزچَة تحلیلای
تْیِ ضدُ دز غَزت لصٍم دز طی فسآیٌد تحلیا اغاالح ٍ
تیییسات الش م اعوبل ضد (هسحلِ  .) 5سپس کدّب دز قبلت
طجقبت ٍ ّوچٌیي ًق قَل ّبی هستجص ثب آًْب ثِ غاَزت
خدٍل اسات ساج ضاد ًد (هسحلاِ  ٍ ) 6دز هسحلاِ ًْابیی،
توبهی ایدُ ّب ،تفسیسّبی اٍلیِ ،کدّب ٍ طجقبت اسات ساج
ضدُ ثب حضَز توبهی اعضبی تین تحقی ثِ ثحث ٍ ثسزسی
اراضتِ ضدُ ٍ تفسیس ً ْبیی اًدبم ضد  .ثِ هٌمَز افاصایص
اعتجبز هطبلعِ ،هػبحجِ ّبی کدارازی ضادُ ثاسای افاساد
هػبحجِ ضدُ ازسبل ٍ غحت ٍ دقت اطالعابت خواع آٍزی
ضدُ تَسص آًبى تبیید ٍ ًمسات ازا ِ ضدُ تَسص آًبى ًیص
اعوبل ضد .ثسای سبشهبى دّی ٍ تحلی دادُ ّب اش ًسم افاصاز
ً MAXQDAس ِ  15اساتفبدُ ضاد .هالحمابت اخالقای
هطبلعاااِ ضااابه ؛ دزیبفااات کاااد اخاااال ثاااِ ضاااوبزُ
 IR.IUMS.REC 1395.28646اش هعبًٍااات تحقیقااابت ٍ
فٌبٍزی داًطگبُ ،کست اخبشُ کتجی اش افساد هػبحجِ ضًَدُ
ثسای ضجص غدا ،اطویٌبى دادى ثاِ افاساد ثاسای هحسهبًاِ
هبًدى اطالعبت آى ّب ٍ اخبشُ خاسٍج اش هطبلعاِ دز شهابى
دزخ َاست افساد ثَد.

یافته ها:
اغلت افساد ضسکت کٌٌدُ دز هطبلعِ ،هسئَلیي دزآهاد ٍ
اهَز هبلی ثیوبزستبى ّب ثَدًاد ٍ هادزب ثیطاتس آى ّاب دز
زضتِ حسبثدازی ٍ دز هقطع لیسبًس ٍ ثبالتس ثَد .هیبًگیي
سبثقِ افساد ضسکت کٌٌدُ  13سبل ثَد ٍ ّوِ افساد حداق
پٌح سبل دز ٍاحد دزآهد یب اهَز هبلی ثیوبزساتبى تدسثاِ
کبزی داضتٌد ( .خدٍل ضوبزُ  ) 1ثس اسبس تحلی هحتَایی
دادُ ّب ،دٍ طجقِ (عل هستقین ٍ عل زیطِ ای) ٍ ً ُِ شیاس
طجقاِ ثاسای علا کساَزات ثیوبزساتبًی ضٌبسابیی ضااد.
یبفتِ ّبی حبغ اش تحلی هحتَایی دادُ ّاب دز خادٍل 2
ازا ِ هی ضَد.
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اش افساد خْت ضسکت دز هػبحجِ ،فسم اطالعبت هػبحجِ
ثِ غَزت الکتسًٍیکی ثِ افساد ازسبل ضد ٍ ّوبٌّگی ّابی
ثعاادی اش طسیاا تواابس تلفٌاای غااَزت اسفاات .افااساد
هػبح جِ ضًَدًُ 17 ،فس اش کبزضٌبسبى ٍ هسئَلیي دزآهد ٍ
اهَز هبلی ثیوبزستبى ّبی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ علَم پصضکی
ایساى ثَدًد .قج اش ضسٍع هػبحجِ ،زضبیت ًبهاِ کتجای اش
هػبحجِ ضًَدابى اخر ضد ٍ ّس یک اش هػبحجِ ّب تَساص
دستگبُ ضجص غَت ،ضجص ضدًد ٍ ثاِ طاَز هیابًگیي ّاس
هػبحجِ  35دقیقِ ثِ طَل اًدبهید .هػبحجِ ّب تاب شهابى
زسیدى ثِ اضجبع اداهِ یبفتٌد ثِ طَزی کِ دز هػبحجِ ّبی
اًتْبیی هطلت ٍ زاّکبز خدیدی تَسص هػبحجِ ضاًَدابى
ازا ِ ًطد.
ثسای تحلی دادُ ّب اش زٍش تحلی چابزچَثی اساتفبدُ
ضد .تحلی چبزچَثی زٍیکسدی است سلسلِ هساتجای کاِ
ثسای طجقِ ثٌدی ٍ سبشهبًدّی دادُ ّب ثس اسبس هفابّین ٍ
طجقبت پدیداز ضدُ ،هاَزد اساتفبدُ قاساز های ایاسد ٍ دز
هَازدی کِ تعداد تح لیلگساى حداق دٍ ًفس اسات کابزثسد
دازد .یکی اش هدل ّبی کبه دز هَزد ایي زٍش هسثَی ثِ
ابلِ ٍ ّوکبزاى (  ) 2513است کاِ ضابه ّفات هسحلاِ؛
پیبدُ سابشی ،آضاٌبیی ثاب هػابحجِ ّاب ،کداارازی ،تْیاِ
چبزچَة تحلیلی ،ثِ کابزایسی چابزچَة تحلیلای ،تْیاِ
هبتسیس چابزچَثی ٍ تفسایس دادُ ّاب های ثبضاد (  . ) 15ثاِ
هٌمَز تحلی هػبحجِ ّب ،اثتدا فبی ّبی غَتی هػبحجِ ّب
ثااب دقاات تَسااص هػاابحجِ کٌٌاادابى پیاابدُ ضااد ٍ ثااب
یبدداضت ّبی تْیِ ضدُ دز حایي هػابحجِ هطبثقات دادُ
ضدًد (هسحلِ  ٍ ) 1ثِ هٌمَز آضٌبیی ثب هػبحجِ ،هػبحجِ
ّبی ضجص ضدُ دٍثبزُ اَش دادُ ضادُ ٍ هػابحجِ ّابی
پیبدُ ضدُ ،چٌادیي ثابز هاسٍز ضادًد (هسحلاِ  .) 2ثاسای
کدارازی دادُ ّاب اش زٍش تلفیقای (اساتقسایی ٍ قیبسای)
استفبدُ ضد ثِ ایي هٌماَز ساِ هػابحجِ اٍل ثاِ غاَزت
هستق تَسص دٍ ًفس اش هػبحجِ کٌٌدابى کدارازی ضدًد،
ّوچٌیي اش هتَى ثسزسی ضدُ ًیص کدّب ضٌبسبیی ضدًد ٍ
سپس لیست اٍلیِ کدّب ث س اسبس هػبحجِ ّبی اثتادایی ٍ
ثسزسی هتاَى تْیاِ ضاد (هسحلاِ  .) 3دز هسحلاِ چْابزم
توبهی هحققیي ،کدّبی است ساج ضدُ زا هقبیسِ ًوَدُ ٍ
ثس زٍی هدوَعِ ای اش کدّب ثِ تَافا زساید ًد ٍ ساپس
کدّب دز قبلت طجقِ ،دستِ ثٌدی ضدُ ٍ چبزچَة تحلیلی
ضک اسفت کِ ایي چابزچَة خْات کداارازی ثاس زٍی
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جدول :1اطالعات دموگرافیک مصاحبه شوندگان
*

سي (سبل)

خٌس

تحػیالت

ضی

سبثقِ کبز (سبل)

2

48

شى

دیپلن

هسئَل تسخیع ٍ ثیوِ اسی

19

3

38

هسد

کبزداًی حسبثدازی

هسئَل دزآهد ٍ تسخیع

7

4

29

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

هعبٍى هبلی-هسئَل دزآهد

7

5

26

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

هسئَل دزآهد

5

6

36

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

کبزضٌبس دزآهد

11

7

29

شى

کبزضٌبسی کبهپیَتس

کبزضٌبس دزآهد

11

8

48

هسد

کبزضٌبسی ازضد حسبثدازی

ز یس اهَز هبلی

23

9

48

هسد

کبزداًی حسبثدازی

هسئَل دزآهد

22

15

38

شى

کبزضٌبسی ازضد هدیسیت دٍلتی

هسئَل اقتػبد دزهبى ٍ اسٌبد پصضکی،
دثیس کویتِ کسَزات ثیوبزستبى

15

11

35

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

هسئَل دزآهد

7

12

33

هسد

کبزضٌبسی حسبثدازی

هسئَل تسخیع ٍ ثیوِ اسی

9

13

37

هسد

کبزضٌبسی حسبثدازی

کبزضٌبس دزآهد ٍ تسخیع

12

14

35

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

کبزضٌبس دزآهد

15

15

47

شى

کبزضٌبسی حسبثدازی

هسئَل دزآهد

25

16

42

هسد

کبزضٌبسی حسبثدازی

کبزضٌبس دزآهد

12

17

39

هسد

کبزضٌبسی حسبثدازی

هسئَل دزآهد

18

جدول :2طبقات و زیر طبقات شناساییشده برای علل کسورات بیمارستانهای دانشگاهی

هستٌدسبشی ضعیف ٍ ًبقع
عل هستقین

عدم ازسبل کبه ٍ ثِهَقع هستٌدات
هیبیست دز هستٌدات ٍ اصازشّب
عدم زعبیت استبًدازدّب ٍ الصاهبت
هطکالت شیسسبختی
ضعف الیِّبی ًمبزتی

عل زیطِای

عدم آابّی ازا ِدٌّدابى خدهبت اش کسَزات ٍ هقسزات ثیوِای
تعبه ضعیف ثیوبزستبى ثب سبشهبىّبی ثیوِاس
اًگیصُ پبییي ازا ِدٌّدابى خدهبت ثسای کٌتسل کسَزات

علل مستقیم :عل هستقین ثِ عللی اطال هی ضًَد کِ
ثِ غاَزت هساتقین دز ثاسٍش کساَزات ًقاص دازًاد ،ثاسای
کساااَزات ثیوبزساااتبًی چْااابز علاا ت هساااتقین ضااابه ؛
هستٌدسبشی ضعیف ٍ ًبقع ،عدم ازسبل کبها ٍ ثاِ هَقاع
هستٌدات ،هیبیست دز هستٌدات ٍ اصازش ّب ٍ عدم زعبیات
استبًدازدّب ٍ الصاهبت دز ازا ِ خدهبت ضٌبسبیی ضادًد کاِ
ثِ غَزت هستقین دز ثسٍش کسَزات ًقص دازًد.

هستٌدسبشی ضعیف ٍ ًبقع ثِ عدم جت خادهت ،جات
ًبقع یب اضتجبُ خدهبت ٍ عدم پیَست هستٌدات هَزدًیابش
اضبزُ دازد .عدم جت خدهت دز هسحلِ اٍل فسآیٌد کسَزات
یعٌای دز شهابى ازا ااِ خادهت ز هاای دّاد کااِ ثاِ دلیا
ثی اطالعی یب ثی تَخْی ازا ِ دٌّدابى خدهبت هی ثبضد .جت
ًبقع ٍ اضتجبُ خدهبت ثِ هَازدی اش قجی هط ع ًطادى
ًَع ت ػع هطا بٍزُ کٌٌادُ ،عادم تکویا ضاسح عوا ٍ
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1

48

شى

دیپلن

ز یس اهَز هبلی

24

فصلىامٍ

علل کسًرات درآمدی بیمارستانَای داوشگاَی ي راَکارَای کاَش آوُا

خالغِ پسًٍدُ ثِ غَزت کبه  ،دقیا ٍ خَاًاب ٍ اضاتجبّبت
سااَْی دز جاات تعااداد اقااالم  ،کاادّبی خساحاای ٍ ساابعت
خساحی ٍ زیکبٍزی اضبزُ دازد ٍ هعواَال ثاِ دلیا خطابی
اًسبًی ز هی دٌّد .یکی اش هػبحجِ ضًَدابى دز هَزد ًقص
هطبٍزُ پصضکی دز اعوبل کسَزات ایي اًَِ تَضیح هی دّد:

عدم ازسبل کبه ٍ ثِ هَقع هستٌدات :ایي عبه ثِ ازسبل
ًبقع یب تأخیس دز ازسبل هستٌدات دز کا فسآیٌاد اعوابل
کسَزات اضبزُ دازد ٍ ضبه دٍ هسحلِ ازسبل هساتٌدات اش
ث ص ّب ثِ ٍاحدّبی تسخیع ٍ دزآهد ٍ ازسبل هستٌدات ثِ
سبشهبى ّبی ثیوِ اس هی ثبضاد .یکای اش هػابحجِ ضاًَدابى
دزثبزُ ایي هَضَع هی اَید .... " :ازسبل ثِ هَقع تاَی چٌاد

ثحث تأ یس دازُ تَی ثحث کسَزات ،تَی ثحاث زسایدای،
تَی ثحث کبزاًِ پصضکبى .تَ ثحاث زسایدای هاي فسغات
ثیطتسی ثسای زسیدای دازم ،تَ افصایص دزآهد ًقاص دازم.
هي ثِ خبی ایٌکِ فقص غَزتحسبة ٍ هستٌدات غَزتحسبة
زٍ زسیدای کٌن هیبم پسًٍدُ زٍ ّن هی ًَن .اش طس دیگِ
تأ یس کسَزات دز کبزاًِ پصضکبى ثِ هَقاع اعوابل هیطاِ تاب
ثعدش هطکلی پیص ًیبد" ( .هػبحجِ )15
هیبیست دز هستٌدات ٍ اصازش ّاب :ایاي عبها ثاِ عادم
تطبث اصازش ّب ٍ هستٌدات ه تلاف اضابزُ دازد ٍ ضابه ؛
هیبیست هْس ٍ اهضبی پصضک ،هیبیست اصازش پسساتبزی ثاب
خدهت اًدبم ضدُ ٍ دزخَاسات پصضاک ،هیابیست خادهت
جت ضدُ ثب دستَز پصضک ٍ  ...هی ثبضد.
عدم زعبیت استبًدازدّب ٍ الصاهبت  :ایي عبها ًساجت ثاِ
سبیس عَاها اساتسدای شیابدی داضاتِ ٍ ثاب کا فسآیٌاد
کسَزات هستجص است .عادم زعبیات الصاهابت سابشهبى ّابی
ثیوِ اس ثِ غَزت ازا ِ خدهبت خبزج اش تعْد سابشهبى ّابی
ثیوِ اس ،ازا ِ ٍ جت خدهت پس اش غدٍز تاسخ یع ٍ عادم
زعبیت سبیس الصاهبت هسثَی ثِ جت ٍ ازسابل هساتٌدات ز
هی دّد.
علل ریشه ای :دز ایاي هطبلعاِ  5علات زیطاِ ای ثاسای
کسااَزات ثیوبزسااتبًی ضٌبساابیی ضااد ،ضاابه  :هطااکالت
شیسساابختی ،ضااعف الیااِ ّاابی ًماابزتی ،عاادم آااابّی
ازا ِ دٌّدابى خدهبت اش کسَزات ٍ هقسزات ثیوِ ای ،تعبه
ضعیف ثیوبزستبى ثب سبشهبى ّبی ثیوِ اس ٍ اًگیاصُ پابییي
ازا ِ دٌّدابى خدهبت ثسای کٌتسل کسَزات هی ثبضاٌد کاِ

ایي عل ثِ غاَزت غیسهساتقین ٍ ثاب تأ یساارازی ثاس علا
هستقین ثبعث ثسٍش کسَزات هی ضًَد.
هطااکالت شیسساابختی :ایااي شیااس طجقااِ ثااِ هطااکالت
شیسسبختی ٍ دزًٍدادّبی ثیوبزستبى اش قجی هٌبثع اًسبًی،
هٌبثع فیصیکی ٍ اطالعبتی اضبزُ دازد .یکای اش علا ثسایبز
هْن دزشهیٌِ ی اعوبل کسَزات ٍ ع دم کٌتسل آى ،عدم تعْد
ٍ تَخااِ هاادیسیت ازضااد ثااِ هقَلااِ کسااَزات ٍ دزآهااد
ثیوبزستبًی هی ثبضد کِ علیسغن تالش سبیس کبزکٌابى ،ایاي
عبه هی تَاًد ا سث طی اقداهبت زا کبّص دّد.
ضعف الیِ ّبی ًمبزتی :ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دز فسآیٌد ثاسٍش
کسَزات دزآهدّبی ثیوبزستبًی ،افساد ٍ ث ص ّبی ه تلفی
دزایس ّستٌد ٍ ثِ طَزکلی ضبه ازا ِ خدهت ،جت خدهت،
ازسبل هستٌدات ٍ ٍغَل دزآهاد اسات ،لارا دز کلیاِ ایاي
هساح ثِ ٍیهُ سِ هسحلِ ی اٍل ثبید اقداهبت ًمبزتی ثاسای
پیطگیسی اش ثسٍش کسَزات پٌْبى ٍ کسَزات ثیوِ ای غَزت
ثگیسد.
تعبه ضعیف ثیوبزستبى ثب سبشهبى ّبی ثیوِ اس :تاأخیس
دز ازسبل ث ص ًبهِ ّب اش طس سبشهبى ّبی ثیوِ اس ٍ عادم
تَاف ثیوبزستبى ٍ سبشهبى ّبی ثیوِ ااس دز خػاَظ عادم
پریسش ثسخی خدهبت اشخولِ هػبدی ایاي علات ّساتٌد.
یکاای اش هػاابحجِ ضااًَدابى دزثاابزُ اّویاات ایااي هَضااَع
هی اَید ... " :تعبه ثب ثیوِ ّب خیلی هْوٍِ ،قتای ًوبیٌادُ

هقااین ثیوااِ دز ثیوبزسااتبى ًیساات هطااک پاایص هیاابد.
دزحبلی کِ ااِ حضاَز داضاتِ ثبضاي های تًَساتین اشضاَى
فیدثک ثگیاسم ٍ هساتٌداتوَى زٍ اغاالح کٌاینّ .وکابزی
ثعضی اش ثیوِ ّب خیلی کوِ ثبید تعبهالت ثاب ثیواِ دزسات
ثطِ تب ثتًَین کسَزات زٍ کن کٌین" (هػبحجِ .)4
عدم آابّی ازا ِ دٌّدابى خدهبت اش کسَزات ٍ هقاسزات
ثیوِ ای :ایي هَزد ثِ عدم آاابّی ازا اِ دٌّادابى ه تلاف
ضبه پصضکبى ،پسستبزاى ،هٌطی ّاب ٍ کبزکٌابى ٍاحادّبی
ه تلااف اش قجیا تااسخیع ٍ دزآهااد ًسااجت ثااِ کسااَزات،
هقسزات ثیوِ ای ٍ ّوچٌیي ًحَُ تکوی هساتٌدات اضابزُ
دازد.
اًگیصُ پبییي ازا ِ دٌّدا بى خدهبت ثسای کٌتسل کسَزات :
ایي علت ثِ عدم توبی ازا اِ دٌّادابى ًساجت ثاِ زعبیات
الصاهبت هسثَی ثِ کسَزات ٍ تالش ثاسای کٌتاسل کساَزات
اضبزُ دازد .ثب تَخِ ثِ ًقص قبثا تَخاِ ًیاسٍی اًسابًی دز
کٌتااسل کسااَزات ،ایااي علاات تااأ یس ثااِ سااصایی دز اعواابل
کسَزات دازد ثِ طَزی کِ ًجَد اًگ یصُ دز کبزکٌبى هی تَاًاد
سبیس اقداهبت کٌتسل کسَزات زا ثب هطکالت خادی هَاخاِ
کٌد " .دز ک ثِ دلی ثی اًگیصای کبزکٌابى های تًَاِ ایاي

کسَزات اتفب ثیفتِ ٍ ایٌکِ ثساضاَى اّویتای ًادازُ ٍ یاب
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"  ...هطبٍزُ پصضکبى دز ث ص ّب ٍ ثاِ ٍیاهُ هطابٍزُ تلفٌای
سْن شیبدی دز کساَزات اعوابل ضادُ دازٍُ .قتای پصضاکی
ثدٍى دزخَاست هطبٍزُ ایي کبز زٍ اًدبم های دُ یاب ثعاد اش
هطبٍزُ تلفٌی ،هستٌدات هطبٍزُ زا تکوی ًوی کٌِ ،ثیواِ
ّصیٌِ هطبٍزُ زٍ پسداخت ًوی کٌِ .دزحبلی کاِ پصضاک یاب
هسئَل ث ص ثبید ایي هدازب زٍ تکوی کٌِ( ".هػبحجِ)1
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چَى ازتجبطی ثب پسداختی اٍ ى ّب ًدازُ اًگیصُ ای ّان ثاسای
دقت ثیطتس ًدازى"(هػبحجِ)11

ّوبٌّگی ٍ تَاًوٌدس بشی ًیسٍی اًسابًی (ًُاِ شیاس طجقاِ)،
تعبه ثب سبشهبى ّبی ثیواِ ااس (پاٌح شیاس طجقاِ) ،تقَیات
کبًبل ّبی ًمبزتی (سِ شیس طجقِ) ،اقداهبت اًگیصضی (چْبز
شیس طجقِ) ،ثسًبهِ زیصی غحیح (پٌح شیس طجقاِ) ٍ سابختبز
ساابشی (چْاابز شیااس طجقااِ) هاای ثبضااٌدً .تاابیح هسثااَی ثااِ
زاّکبزّبی کٌتسل کسَزا ت ثیوبزستبًی دز خادٍل  2ازا اِ
ضدُ است.

جدول :2طبقات و زیر طبقات شناساییشده برای راهکارهای کنترل کسورات

طبقات

سیز طبقات
ازشیبثی ٍضعیت هَخَد ٍ تْیِ ٍ تحلی اصازش هبّبًِ کسَزات ٍ پسخَزاًد آى ثِ ث صّب ٍ افساد دخی

ازشیبثی ،تحلی ٍ
پسخَزاًد ٍضعیت
کسَزات

تدٍیي چکلیست کسَزات ٍ کٌتسل اسٌبد پصضکی ثس اسبس هقسزات سبشهبىّبی ثیوِاس
ثسزسی ٍ زفع ًَاقع پسًٍدُّبی ث صّب تَسص هٌطی ثس اسبس چکلیست کسَزات
ثسزسی ٍ زفع ًَاقع پسًٍدُّبی ث صّب تَسص ٍاحد تسخیع ثس اسبس چکلیست کسَزات
ازا ِ پسخَزاًد ًتبیح تحلی ازشیبثی دزٍى ثیوبزستبًی پسًٍدُّب ثِ ث صّب ٍ افساد دخی
استفبدُ اش هت ػػبى هدازب پصضکی دز ٍاحد تسخیع ،ث صّبی هدازب پصضکی ٍ ٍاحدّبی دزآهد ثیوبزستبىّب
ثِهٌمَز تحلی ٍ هویصی کوی ٍ کیفی پسًٍدُّبی پصضکی ٍ اغالح فسآیٌد هستٌدسبشی پسًٍدُّبی پصضکی

سبشهبىدّی غحیح
ًیسٍی اًسبًی

تسلص ثس هَضَع کسَزات ٍ تکوی هستٌدات ثِعٌَاى ضسطی ثسای اًت بة هٌطیّب
(خبثدبیی هٌطیّب دز غَزت لصٍم)
ثِکبزایسی هٌطی ه ػَظ عػس ٍ ضت
استفبدُ اش ًیسٍّبی هدسة دز ٍاحد تسخیع ٍ دزآهد
تعییي یک ًفس ثِعٌَاى هسئَل کد دز ثیوبزستبى
هطبزکت افساد کلیدی ضبه هدیس ،ز یس ،هسئَلیي ث صّب ٍ سبیس ذیٌفعبى دز خلسبت کویتِ کسَزات
حسبس سبشی افساد کلیدی ضبه هدیساى ازضد ،هٌطیّب ،پصضکبى ،پسستبزاى ٍ هسئَلیي ث صّب
آهَشش هقسزات سبشهبىّبی ثیوِاس ثِ کلیِ اسٍُّبی ّد ضبه کبزکٌبى ثبلیٌی ٍ کبزکٌبى ادازی

ّوبٌّگی ٍ
تَاًوٌدسبشی ًیسٍی
اًسبًی

آهَشش اغَل هستٌدسبشی غحیح ٍ ضَاثص ًس ًَِیسی ٍ پسًٍدُ ًَیسی ٍ آهَشش کتبة تعسفِ ثِ کلیِ اسٍُّبی
ّد ضبه کبزکٌبى ثبلیٌی ٍ کبزکٌبى ادازی اش قجی هٌطیّب ،کبزکٌبى ٍاحدّبی تسخیع ٍ دزآهد
آهَشش چگًَگی ّوکبزی ثیوبزستبى ثب سبشهبىّبی ثیوِاس ثِ افساد ٍ ث صّبی دخی
آهَشش هٌطیّب دز شهیٌِی چگًَگی زفع ًَاقع هستٌدات قج اش ازسبل آىّب ثِ ٍاحد دزآهد
ازا ِ پسخَزاًد ًتبیح اقداهبت کبزاسٍُ کسَزات ثِ کبزکٌبى ٍ پصضکبى
ّوبٌّگی ٍاحد کبهپیَتس ثب حسبثدازی خْت اغالح اصازشّب ٍ هطکالت
خلسبت ّنفکسی ثب ّوکبزاى هبلی سبیس ثیوبزستبىّب دز داًطگبُ
ضفب سبشی ٍ دزیبفت هقسزات ٍ دستَزالعو ّبی سبشهبىّبی ثیوِاس دز خػَظ اعوبل کسَزات

تعبه ثب سبشهبىّبی
ثیوِاس

استفبدُ اش هطبٍز ثبشًطستِ ثیوِ ثسای اغالح فسآیٌدّب ٍ آهَشش ًیسٍی اًسبًی
دعَت اش ًوبیٌدابى سبشهبىّبی ثیوِاس ثسای آهَشش
تأهیي تسْیالت ٍ اهکبًبت زفبّی ثسای ًوبیٌدابى ثیوِ
دعَت اش کبزضٌبسبى سبشهبىّبی ثیوِاس ثسای ضسکت دز خلسبت کویتِ کسَزات خْت تعبه ٍ زفع هطکالت

تقَیت کبًبلّبی
ًمبزتی

ثسزسی چٌدالیِ پسًٍدُّب دز ث صّب ٍ ٍاحدّبی تسخیع ٍ دزآهد
ضٌبسبیی کبزکٌبى دخی دز اعوبل کسَزات خْت اخطبز ،آهَشش ٍ دز غَزت لصٍم خسیوِ
تحَی ًگسفتي پسًٍدُّبی هطک داز تَسص ٍاحد هدازب پصضکی
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راهکارها :ثس اسبس یبفتِ ّبی تحلی هحتاَایی دادُ ّاب،
ّطاات طجقااِ ٍ  45شیااس طجقااِ ثااسای زاّکبزّاابی کاابّص
کسااَزات ضٌبساابیی ضااد .طجقاابت ضٌبساابیی ضاادُ ضاابه :
ازشیبثی ،تحلی ٍ پس خَزاًد ٍضاعیت کساَزات (پاٌح شیاس
طجقاِ) ،ساابشهبى دّاای ًیااسٍی اًساابًی (پااٌح شیااس طجقااِ)،

سال َجدَم ،شمارٌ  ، 1بُار  ،1189شمارٌ مسلسل. .89

سعیدٌ علیديست ي َمکاران73 ..

علل کسًرات درآمدی بیمارستانَای داوشگاَی ي راَکارَای کاَش آوُا

فصلىامٍ

سیز طبقات

طبقات

اهتیبش تطَیقی (ثٍِیهُ حوبیت هبلی) ثسای ثْتسیي ث ص اش ًمس کٌتسل کسَزات
اخسای اقداهبت
اًگیصضی

اهتیبش تطَیقی (ثٍِیهُ حوبیت هبلی) ثسای ثْتسیي هٌطی اش ًمس کٌتسل کسَزات
اهتیبش تطَیقی (ثٍِیهُ حوبیت هبلی) ثسای کبزکٌبى ٍاحد تسخیع ٍ دزآهد

تعییي کبّص کسَزات ثِعٌَاى یکی اش اّدا سبشهبى
تعییي شهبى هط ع تسخیع ثیوبز ثسای هدیسیت هٌبست هستٌدات
ثسًبهِزیصی غحیح

ثسًبهِزیصی ثسای ازسبل ثِهَقع هستٌدات ثِ سبشهبىّبی ثیوِاس
ثسًبهِزیصی ثسای ازسبل ثِهَقع هستٌدات ثِ ٍاحد دزآهد
ثسًبهِزیصی هٌمن ثسای ثسزسی پسًٍدُّب ٍ اغالح فسآیٌدّب
تطکی کویتِ کسَزات دز داًطگبُ ثسای پبس گَیی دز خػَظ کسَزات

سبختبز سبشی

تطکی کویتِ کسَزات ثیوبزستبًی ثب هطبزکت اهَز هبلی ،هدیساى ازضد ثیوبزستبى ٍ ًوبیٌدابى ث صّبی ثبلیٌی
ٍ ثساصازی هٌمن خلسبت
ثِکبزایسی یبدآٍز ٍ ّطدازدٌّدُّب دز سیستنّبی اطالعبت ثیوبزستبًی ثسای کبّص کسَزات
طساحی هددد ثساِ کبزاًِ ٍ لَاشم هػسفی ثِغَزت چکلیست ثسای افصایص دقت جت اطالعبت

ثس اسبس دیدابُ هػبحجِ ضًَدابى ،زاّکبزّبی ازا ِ ضدُ دز
اغلت ثیوبزستبى ّب کبزثسد دازًاد ٍ ّاس یاک اش ثیوبزساتبىّاب
ثسحست ضسایص ٍ اهکبًبت ثیوبزستبى ٍ ّوچٌیي اٍلَیاتّابی
خَد هیتَاًٌد زاّکبز هٌبست خَد زا اًت بة کٌٌد.
ازشیبثی ،تحلی ٍ پسخَزاًد ٍضعیت کسَزات :ایي زاّکبز ثِ
ازشیبثی استبًدازد ٍ سابختبزیبفتِ ٍضاعیت هَخاَد کساَزات ٍ
ازشیاابثی دٍزُای آى تَسااص غاابحجبى فسآیٌااد ٍ ّوچٌاایي
پس خَزاًد ًتبیح ازشیبثی ثِ ث ص ّب ٍ افساد دخی اضابزُ دازد.
یکی اش کبزضٌبسبى یک ثیوبزستبى هَف دز کٌتاسل کساَزات
ثیوبزستبًی ثیبى هیکٌد..." :هب ثسای کبّص کسَزات هٌطیّب،

ٍاحد تسخیع ٍ ٍاحد دزآهد زا دزایس کسدین ایٌب ثاِ ّودیگاِ
پسخَزاًد هیدى .ثسای هثابل اااِ کبزکٌابى تاسخیع هطاک
داضتي کبزضٌبسبى دزآهد ایساداتطاَى زٍ هیگاسفتي ٍ ثْطاَى
هیگفتي .پس ایٌب ّودیگِ زٍ کٌتسل هی کٌي" ( هػبحجِ )8
سبشهبى دّی غحیح ًیسٍی اًسبًی :دز ایي زاّکبز ثِ اًت بة
افساد ٍاخد غالحیت ٍ ثِکبزایسی آىّب دز ضی ّابی هٌبسات
خْت کٌتسل کسَزات تَخِ هیضَد .ااسچِ ایي زاّکبز تَساص
تعداد هحدٍدی اش هػبحجِضًَدابى اضابزُضادُ اسات اهاب ثاِ
اعتقبد ثسخی اش افساد ،اًدبم اقداهبت ّسچٌد کَچک دز زاستبی
سبشهبى دّی ًیسٍی اًسبًی ٍ استفبدُ ثْیٌِ اش آىّاب هایتَاًاد
تأ یس هفیدی دز کبّص کسَزات داضتِ ثبضد.
ّوبٌّگی ٍ تَاًوٌدسبشی ًیسٍی اًسبًی :دز ایي زاّکابز ثاِ
افصایص تعْد هدیسیت ازضد ثیوبزستبىّ ،وبٌّگی دزٍى ث طی
ٍ تقَیت داًص ٍ هْبزت کبزکٌبى دخیا دز فسآیٌاد کساَزات

ثیوبزستبًی تأکید هیضَد .ثس اسبس دیدابُ اغلت غبحتًمساى
ضسکت کٌٌدُ دز هطبلعِ ،تَخِ هدیسیت ازضد ثِ ثحاث دزآهاد
ثیوبزستبًی ٍ تعْد ثِ کبّص کسَزات یکی اش ابمّبی اسبسی
ثسای کٌتسل کسَزات هیثبضد.
تعبه ثب سبشهبىّبی ثیواِااس :ایاي زاّکابز ثاِ ّوکابزی ٍ
ازتجاابی دٍخبًجااِ ثاایي کبزضٌبساابى ٍ هاادیساى ثیوبزسااتبى ثااب
ًوبیٌاادابى ٍ هاادیساى ساابشهبىّاابی ثیوااِاااس اضاابزُ دازد ٍ
هساائَلیي ثیوبزسااتبى ضااوي دزیبفاات هقااسزات ٍ الصاهاابت اش
سبشهبىّبی ثیوِاس ٍ استفبدُ اش کبزضٌبسابى ایاي سابشهبىّاب
ثسای تقَیت سیستن ثیوبزستبًی ٍ آهَشش ًیسٍی اًسبًی خاَد
دز زاستبی تأهیي دزخَاست ّبی طس هقبث تالش هی کٌٌاد.

یکی اش غبحت ًمساى دزثبزُ ایي هَضاَع های اَیاد ..." :ثاسای
ایٌکِ ث َاّین کسَزات زٍ کن کٌین ثبیاد هسائَل دزآهادّبی
ثیوبزستبى ،ثب کبزضٌبسبی ثیوِ ٍ ًِ هسئَلّبی ثیواِ ،خلساِ
ثساصاز کٌٌد ،هطکالت زٍ ثگي ٍ ثب ّوکبزی ّودیگاِ حلطاَى
کٌي ،ایي خَزی ثِ ًمس هي تَ چٌد هبُ زفع هیطِ یب حداق ثِ
کن هیسسِ"( هػبحجِ .)3
تقَیت کبًبل ّبی ًمبزتی :ایي زاّکابز ثاِ ًمابزت ثاس افاساد
دخی دز ک فسآیٌد کسَزات ثیوبزستبًی اضبزُ دازد تب ضاوي
ضٌبسبیی الَابُّب ،ثب اخسای اقداهبت هٌبست ٍ ثِهَقع اش ثاسٍش
کسَزات اختٌبة ضَد .ااسچِ ایي زاّکابز ثاِ دلیا هقجَلیات
پبییي آى ًسجت ثاِ سابیس زاّکبزّاب ،هَزدتَخاِ شیابدی قاساز
ًگسفتااِ اساات اه اب ثااِ اعتقاابد هطاابزکتکٌٌاادابى ثسخاای اش
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ازتجبی دادى کسَزات ثب کبزاًِ افساد ٍ کسس هجلو کسَزات اش دزیبفتی افساد هسئَل دز ثسٍش کسَزات اعن اش
پصضکبى ،پسستبزاى ،هٌطیّب ٍ ....
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فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

بحث و نتیجهگیری
ایااي هطبلعااِ ثااب ّااد ثسزساای عل ا کسااَزات دزآهاادی
ثیوبزستبىّبی داًطگبّی ٍ ازا ِی زاّکبزّبی کبّص آى اًدبم
ضدُ است .ثس اسبس یبفتِ ّبی هطبلعِ ،دٍ هدوَعِ عل ضبه
عل هستقین ٍ علا زیطاِای دز ثاسٍش کساَزات ثیوبزساتبًی
ًقص داضتٌد .اش ثیي عل هستقین ،عدم جت خادهت ،ثیطاتس
هَزدتَخِ قسازاسفتِ ٍ اغلت غبحت ًمساى ثِ ًقص هر س آىّاب
دز ثسٍش کسَزات اضبزُ داضتٌد .دز هطبلعِ اًدبم ضادُ ثاس زٍی
ثیوبزستبى ّبی داًطگبُ علَم پصضکی ضْید ثْطتی ًیاص ًقاع
هستٌدسبشی ٍ هطکالت دز ازسبل هستٌدات اش علا کساَزات
ثیوِ ای ذکس ضدُ ،ثِطَزیکِ عدم جات خادهت ثبعاث ّادز
زفت سبالًِ ثیص اش  65هیلیبزد زیبل اش دزآهد ثیوبزستبًی ضدُ
است ( .)16دز هطبلعِ دیگسی دز ضایساش 56 ،دزغاد اش دزآهاد
ث ص داخلی ثیوبزستبى ثِ دلی عدم جات خادهت اش دسات
هیسفت (ّ )17وچٌیي هستٌدسبشی ًابقع ًیاص اش دیگاس علا
ضبیع ایدبد کساَزات ثاَد کاِ دز اغلات هطبلعابت ،ثاِ ًقاع
هستٌدسبشی ٍ عدم تطبث آى ثب هقسزات سبشهبىّبی ثیواِااس
ثِ عٌاَاى یاک عبها کلیادی دز ثاسٍش کساَزات تأکیاد ضادُ
اساات( )21-18 ,7اش آًدبییکااِ عاادم جاات خاادهت ٍ ًقااع
هستٌدسبشی یکی اش عل اغلی کسَزات ثیوبزستبًی است ،ثاِ

ًمااس هاایزسااد ثیوبزسااتبىّااب هاایثبیساات دز خْ ات ثْجااَد
هستٌدسبشی ،هداخالت آهَشضیً ،مبزتی ٍ شیسسابختی هبًٌاد
ثسٍش زسبًی ًسمافصازّبی هَزد استفبدُ زا ثِ اًدبم ثسسبًٌد.
عل زیطِای ثِ عللی اطال هیضاَد کاِ ثاب فاساّن کاسدى
ضسایص ،شهیٌِ زا ثسای ثسٍش کسَزات دز کلیِ هساح آى فاساّن
هی آٍزًد ٍ افساد ٍ ث صّابی ه تلفای دز ایدابد آىّاب هار س
ّستٌد .ایي عل ضبه هطکالت شیسسبختی ،ضعف الیاِ ّابی
ًمابزتی ،عادم آاابّی ازا اِدٌّادابى خادهبت اش کساَزات ٍ
هقسزات ثیوِ ای ،تعبها ضاعیف ثیوبزساتبى ثاب سابشهبىّابی
ثیوِ اس ٍ اًگیصُ پبییي ازا اِ دٌّادابى خادهبت ثاسای کٌتاسل
کسَزات هی ثبضاٌد کاِ یبفتاِ ّابی هطبلعاِ حبضاس ثاب ًتابیح
هطبلعبت ه تلف هطبثقت دازد( .)22 ,21 ,18 ,16ثب تَخِ ثاِ
ایٌکاِ دز ایدابد علا زیطااِای افاساد شیابدی هبًٌاد هاادیسیت
ثیوبزستبى ،پصضکبى ،پسستبزاى ،کبزضٌبسبى دزآهد ٍ تسخیع ٍ
هٌطی ث ص ّب هی تَاًٌد تب یسااراز ثبضاٌد ،دز اثتادا هادیساى
ثیوبزستبى ّب هیثبیست خاَد زا هتعْاد ثاِ کابّص کساَزات
ًوَدُ ٍ سپس ثِ ًقص ّس یک اش افساد تَخِ ٍ اساتساتهیّابی
کبّص کسَزات هتٌبست ثب ثیوبزستبى خَد زا طساحی ًوبیٌاد.
ثِ طَز هثبل تعبه ضعیف ثیوبزستبى ثب سبشهبىّبی ثیواِااس
یکی اش عللی ثَد کِ هَزد تبکید اکثسیت افساد قاساز داضات کاِ
دز سبیس هطبلعبت ًیص ثس اّویت ازتجابی غاحیح کبزضٌبسابى ٍ
هسئَلیي ثیوبزستبى ّب ثب هسئَلیي ٍ ًوبیٌدابى سابشهبى ّابی
ثیوِاس تأکید ضدُ است( .)22 ,21هَازدی اش قجی عدم تَخاِ
ثیوبزسااتبىّااب ثااِ تاارکسات ٍ زاٌّواابییّاابی ًوبیٌاادابى
سبشهبىّبی ثیوِااس ثاٍِیاهُ دزشهیٌاِی هستٌدسابشی ،عادم
تأهیي اهکبًبت زفبّی ثسای ًوبیٌدابى ثیوِ ّب ٍ اش سَی دیگاس
عدم پسداخت ثِهَقع غاَزتحسابةّاب تَساص سابشهبىّابی
ثیوِ اس ٍ ًبّوبٌّگی سبشهبىّبی ثیوِاس ه تلف ثاب یکادیگس،
هَخت ًبزضبیتی ّبی دٍ طسفِ ٍ دز ًتیداِ ّوکابزی ضاعیف
ثیي ثیوبزستبى ثب سابشهبىّابی ثیواِ ااس ٍ دز ًتیداِ اعوابل
کسَزات ثیطتس هیضَد.
عدم آابّی ازا اِ دٌّادابى خادهبت خػَغاب هٌطای ّاب ٍ
کبزکٌبى دزآهد ٍ تسخیع اش الصاهابت ٍ هقاسزات سابشهبىّابی
ثیوِ ااس ٍ ّوچٌایي ًحاَُ تکویا هساتٌدات اش دیگاس علا
زیطِای اضبزُ ضدُ دز ایي هطبلعِ هایثبضاد کاِ دز هطبلعابت
ه تلف ًیص ثِ کوجَد داًاص ٍ اطالعابت کبزکٌابى هسثَطاِ دز
شهیٌِی تکوی پسًٍادُّابی ثیوابزاى (تٌماین غَزتحسابة ٍ
ضااویوِ کااسدى اسااٌبد هسثَطااِ) ،خوااعآٍزی اطالعاابت،
لیست ًَیسی ٍ ازسبل ًسخ ثِ سبشهبىّبی ثیوِاس ٍ ّوچٌایي
هقسزات هسثَی ثِ تعسفِ خدهبت تط یػی دزهابًی ثاِ عٌاَاى
عل ثسیبز هْن کسَزات ثیوبزساتبًی اضابزُ ضادُ اسات (,16
 )23-21کِ ًطبًدٌّدُ عدم استفبدُ اش افساد خجسُ دز قساوت
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ثیوبزستبىّب هی تَاًٌد ثسحسات ضاسایص خاَد اش ایاي زاّکابز
استفبدُ ًوبیٌد.
اقداهبت اًگیصضی :ایاي زاّکبزّاب ثاِ اساتفبدُ اش هاداخالت
اًگیصضی ثٍِیهُ تطَی کبزکٌبى هَفا دز کٌتاسل کساَزات ٍ
ّوچٌاایي ثسقااسازی ازتجاابی ثاایي هجلااو کسااَزات ٍ دزیاابفتی
کبزکٌبى هسئَل ٍ هسجت کسَزات اضبزُ دازد.
ثسًبهِ زیصی غحیح :دز ایي زاّکبز ثِ اغالح فسآیٌد کسَزات
ثیوبزسااتبًی ٍ ثسًبهااِزیااصی ثااسای ثسزساای ٍ ازساابل ثااِهَقااع
هستٌدات تأکید هی ضَد .ثس اسابس دیادابُ غابحجبى فسآیٌاد
ضسکت کٌٌدُ دز هطبلعِ ،ازسبل ثِ هَقاع هساتٌدات ثاِ ٍاحاد
دزآهد ٍ ثسزسی ثِهَقع پسًٍادُّاب هایتَاًاد شهیٌاِ زا ثاسای
اغالح ٍ زفع ثِ هَقاع ًاَاقع فاساّن کٌاد ٍ ازسابل ثاِهَقاع
هستٌدات ثِ سبشهبىّبی ثیوِاس تب حد شیبدی اش ثسٍش کسَزات
خلَایسی کٌد.
سبختبزسبشی :ایي زاّکابز ثاِ تطاکی کویتاِ کساَزات دز
ثیوبزسااتبى ٍ داًطااگبُ اضاابزُ دازد .ثااس اساابس دیاادابُ افااساد
ضسکت کٌٌدُ دز هطبلعِ ،کویتِ کسَزات ثیوبزستبًی هیتَاًاد
طساحی ٍ اخسای هاداخالت کٌتاسل کساَزات زا تساْی کٌاد
ّسچٌد ثب سبختبز فعلی ٍ تعْد ٍ هسئَلیتپریسی هدیساى ازضد
ٍ کبزضٌبساابى ٍ هساائَلیي دزآهااد ًیااص هاایتااَاى ثااِ ًتاابیح
قبث تَخْی دستیبفت.
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علل کسًرات درآمدی بیمارستانَای داوشگاَی ي راَکارَای کاَش آوُا

ثیوبزستبى ّب هی ثبضد کِ ثب تَخِ ثِ حضَز کبزکٌبى طسحای ٍ
ّوچٌیي حضَز داًطدَیبى ،آهَشش هستوس ٍ خابهع آىّاب ثاب
هطکالتی هَاخِ است ثِ طَزی کِ ثب خبثدبیی ٍ ٍزٍد کبزکٌابى
خدید ،آهَشش ّب ثبید تکساز ضَد کاِ ثیوبزساتبىّاب اغلات دز
ثساصازی آهَششّبی هستوس کَتبّی هیکٌٌد.
ثب تَخاِ ثاِ ایٌکاِ هستٌدسابشی ضاعیف ٍ ًابقع یکای اش
هْنتسیي عَاه هر س ثس کسَزات ثیوبزستبًی است ٍ اغلات ثاِ
دلی کوجَد ٍقات ٍ کان تاَخْی کبزکٌابى ز های دّاد ،دز
هطبلعابت ه تلااف ثاس تااأ یس هثجات اسااتفبدُ اش سیساتنّاابی
اطالعبتی دز افصایص دزآهد ٍ ثْجَد ٍضعیت هبلی سبشهبىّابی
ثْداضتی دزهبًی تأکید ضدُ است( )29 ,16ثِ طَزی کِ ًتابیح
هطبلعِی پبزب ٍ ّوکبزاى حابکی اش آى اسات کاِ اساتفبدُ اش
سیستن اطالعبتی هٌدس ثِ افصایص دزآهدّبی ًبضی اش خادهبت
سسپبیی ٍ ثستسی ضدُ است( )35لرا ثسٍش زسبًی ًسم افصازّابی
هَزد اساتفبدُّ ،وابٌّگی ثایي ًاسم افصازّابی ثیوبزساتبًی ٍ
سَْلت کبز ثب آًْب تب یس شیبدی دز ثْجَد هستٌدسابشی خَاّاد
داضت.
یکی دیگس اش زاّکبزّب کِ دز هطبلعِ حبضس ٍ اغلت هطبلعابت
اًدبم ضدُ دز ایي شهیٌِ هَزدتَخِ قسازاسفتِ است ،ازشیابثی ٍ
تحلی کوی ٍ کیفی کسَزات اعوبل ضدُ تَسص سابشهبىّابی
ثیوِاس است کِ دز ثیطاتس هطبلعابت ثاِ ًقاص کبزضٌبسابى ٍ
هت ػػاابى هاادازب پصضااکی دزشهیٌااِی ازشیاابثی ٍ تحلیاا
کسَزات ٍ ّوچٌیي ازا ِ آهَشش ّبی الشم ثِ کبزکٌابى تأکیاد
ضدُ است( )28 ,7کِ دز ایي شهیٌِ ثیوبزستبىّب های ثبیسات
کویتِ هط ع ٍ خداابًاِ ٍ ّوچٌایي ثسًبهاِ هادًٍی خْات
تحلی عل کسَزات ٍ ازا ِ ثبشخَزد ثِ کبزکٌبى داضتِ ثبضٌد.
اشآًدبییکِ کسَزات اعوبلضادُ ثاس دزآهادّبی اختػبغای
سبشهبى ّبی ثْداضتی دزهبًی ،هتَخِ خَد سابشهبىّاب ثاَدُ ٍ
پصضکبى ٍ کبزکٌابى دز خجاساى ایاي کساَزات ًقطای ًدازًاد،
کبزکٌبى اًگیصُ شیبدی ثسای کٌتسل کسَزات ًدازًد کِ ایي اهاس
سبشهبىّب زا ثب کسَزات قبث تَخاِ ٍ دز ًتیداِ کوجاَد هٌابثع
هبلی هَاخِ هی کٌد کِ دز سبیس هطبلعبت ثِ تطَی هٌطیّب ٍ
کبزکٌبى دزآهد ٍ حوبیت ّبی هبلی اش ایي افاساد ثاسای کٌتاسل
کسَزات تأکیاد ضادُ اسات ( .)21 ,18 ,16اش ایايزٍ ،اخاسای
هداخالت اًگیصضی ثِ ٍیاهُ ازتجابی دادى دزیابفتی پصضاکبى ٍ
کبزکٌبى ثب کسَزات ٍ دزآهدّبی ثیوبزستبًی های تَاًاد ًقاص
هر سی دز کٌتسل کسَزات داضتِ ثبضد کاِ دز هطبلعاِ حبضاس
هَزد تأکید غبحتًمساى ضسکتکٌٌدُ دز هطبلعِ ثَد.
اش هحدٍدیت ّبی هطبلعاِ حبضاس ّوکابزی ضاعیف ٍ عادم
توبی ثسخی اش کبزضٌبسبى دزآهد خْت اًدبم هػبحجِ ثَد.
ًتبیح هطبلعِ حبضس ًطبى داد هستٌدسبشی ضعیف ٍ ًابقع،
عدم ازسبل کبه ٍ ثِ هَقع هستٌدات ،هیبیست دز هساتٌدات ٍ
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هٌطی اسیٍ ،احد دزآهد ٍ تسخیع ٍ ّوچٌایي ضاعیف عوا
کسدى هدیساى ثیوبزستبى ّب دز شهیٌِ آهَشش کبزکٌبى دزهابًی
ٍ ادازی دز هَزد اغاَل ٍ قاَاًیي ثیواِّاب ٍ ّوچٌایي ًحاَُ
غحیح هستٌدسبشی هی ثبضد.
یکی دیگس اش هقَلاِ ّابی ثسایبز هْان کاِ دز ایاي هطبلعاِ
هَزدثسزسی قسازاسفتِ است ،هداخالت ٍ زاّکبزّبی پیطٌْبدی
ثسای کبّص کساَزات هایثبضاد کاِ تعبها ثاب سابشهبىّابی
ثیوِ اس؛ ازشیبثی ،تحلیا ٍ پاس خَزاًاد ٍضاعیت کساَزات؛ ٍ
ّوبٌّگی ٍ تَاًوٌدسبشی ًیسٍی اًسبًی خصٍ زاّکبزّبی هاَزد
تأکید اکثس کبزضٌبسبى ثَدًد .ایاي ًتابیح ثاب یبفتاِّابی سابیس
هطبلعبت اًدبم ضدُ دز ایي شهیٌِ هطبثقت دازد ثِطَزیکِ دز
اغلت هطبلعبت ثِ تعبه هر س ثیوبزستبىّب ثب سبشهبىّبی ثیوِ
ٍ آهَشش ًیسٍی اًسبًی دخی دز فسآیٌاد کساَزات ٍ تحلیا
ٍضااعیت کسااَزات تأکیااد ضاادُ اساات( .)24 ,21 ,16 ,9ثااِ
طَزیکِ دز هطبلعِ اًدبم ضدُ اش دیدابُ ًوبیٌادابى ثیواِ ًیاص
زاّکبزّبیی هبًٌد آهَشش هٌطی ّب ،کبزکٌبى دزآهد ٍ پصضاکبى
ٍ پسستبزاىّ ،وکبزی ًوبیٌدابى ثیوِ دز اطاالع دادى کساَز ٍ
علت آى ّب ،ازتجابی هار س ٍاحاد دزآهاد ثاب ًوبیٌادابى ثیواِ،
پیگیسی ٍاحد دزآهد خْات اغاالح علا کساَزات ٍ تکویا
هستٌدات ازا ِ ضدُ است ( .)21کاِ ثاب ًتابیح هطبلعاِ حبضاس
ّو َاًی دازد ٍ ًطبى های دّاد ثیوبزساتبى ّاب هیجبیسات دز
شهیٌِی ًحاَُ ثسقاسازی ازتجابی ثاب کبزضٌبسابى سابشهبىّابی
ثیوِ اس ،آهَشش هستٌدسبشی ٍ هقسزات سبشهبىّبی ثیوِاس ثِ
کبزکٌبى ٍ تحلی ٍ پیگیسی کسَزات ،ثسًبهِّبی هدًٍی داضتِ
ثبضٌد.
دز اغلت هطبلعبت هداخلاِای اًدابم ضادُ دز شهیٌاِ ثْجاَد
هستٌدسبشی ،آهَشش هستٌدسبشی ثِ کلیِ کبزکٌبى دخیا دز
فسایٌد جت ٍ هستٌدسابشی پسًٍادُ ثیوابزاى ضابه پصضاکبى،
پسستبزاى ،کبزکٌبى پبزاکلیٌیک ،هٌطای ث اص ّاب ٍ کبزکٌابى
ٍاحد تسخیع ٍ دزآهد تب یس ثِ سصایی دز کابّص کساَزات ٍ
افااصایص دزآهااد ثیوبزسااتبى داضااتِ اساات( .)28-25هطبلعااِ
ه تبزی ٍ ّوکبزاى ًیص ًطبى هیدّاد آهاَشش ٍ ازتقاب ساطح
عولکسد کبزثساى سیستن اطالعبت ثیوبزساتبًی ((Health )HIS
 ٍ )Information Systemافااصایص آااابّی آىّااب ًسااجت ثااِ
کسَزات دزآهدّبی ثیوبزستبى ٍ ضیَُ غحیح جات خادهبت،
کسَزات ًبضی اش جت زا تب حد شیبدی کبّص هیدّاد( ،)24اش
ایاايزٍ ثسزساای هسااتوس هسااتٌدات ٍ آهااَشش ازا ااِکٌٌاادابى
خاادهبت دز خػااَظ ًحااَُ غااحیح ًسا ًَِیساای ٍ تکویا
پسًٍدُ ّبی پصضکی ثیوبزاى های تَاًاد ًقاص قبثا تاَخْی دز
غیبًت اش دزآهدّبی سبشهبىّبی ثْداضتی دزهبًی داضتِ ثبضد
اهااب یکاای اش هطااکالت هطااسح دز شهیٌااِی اخااسای هااداخالت
آهَشضاای ثااسای کاابّص کسااَزات ،دٍلتاای ٍ آهَشضاای ثااَدى
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 ًَیسٌدابى هقبلِ اعالم هیدازًد ّیچاًَِ تضابد:تضبد هٌبفع
.هٌبفعی ثب یکدیگس ًدازًد

:تشکر و قدردانی
ایي هقبلِ حبغ ث طای اش طاسح تحقیقابتی تحات عٌاَاى
"ثسزساای علاا ٍ زاّکبزّاابی کاابّص کسااَزات دزآهاادّبی
ٍ  هػاَة داًطاگبُ علاَم پصضاکی،"اختػبغی ثیوبزستبى ّاب
-95  ٍ ثاب کاد1395 خدهبت ثْداضتی دزهبًی ایساى دز سابل
ٍ  است کِ ثب حوبیت داًطگبُ علَم پصضکی28646 -163-52
 ثدیيٍسایلِ اش.خدهبت ثْداضتی دزهبًی ایساى اخسا ضدُ است
ّوکاابزاى هحتااسم هسکااص تحقیقاابت علااَم هاادیسیت ٍ اقتػاابد
سالهت ٍ هعبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍزی داًطگبُ کاِ دز تػاَیت
.ایي طسح ًْبیت ّوکبزی زا داضتٌد تطکس ٍ قدزداًی هیضاَد
ٍ  هسئَلیي ٍ کبزضٌبسبى اهاَز هابلی،ّوچٌیي اش کلیِ هدیساى
دزآهد ثیوبزستبى ّبی داًطگبُ علاَم پصضاکی ایاساى ٍ توابهی
ًِ غاویوب،کسبًی کِ دز اخسای ایي هطبلعِ هب زا یبزی ًوَدًاد
.سپبسگصازی هیاسدد

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

ٍفصلىام
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اصازش ّاب ٍ عادم زعبیات اساتبًدازدّب ٍ الصاهابت ثاِ غاَزت
 عادم، ضعف الیِّبی ًمابزتی،هستقین ٍ هطکالت شیسسبختی
،آابّی ازا ِ دٌّدابى خدهبت اش کساَزات ٍ هقاسزات ثیواِای
ازتجبی ضعیف ثیوبزستبى ٍ سبشهبىّبی ثیوِاس ٍ اًگیصُ پبییي
ازا ااِدٌّاادابى خاادهبت ثااسای کٌتااسل کسااَزات ثااِ غااَزت
ِغیسهستقین ثبعث ایدبد کساَزات ثیوبزساتبًی هایضاًَد کا
،زاّکبزّبی ه تلف اش خولِ تعبه ثاب سابشهبىّابی ثیواِااس
 تحلی ٍضعیت کسَزات،آهَشش ٍ تَاًوٌدسبشی ًیسٍی اًسبًی
 سابشهبىدّای غاحیح ًیاسٍی،ٍ ازا ِ پس خَزاًد ثِ کبزکٌابى
، اخاسای اقاداهبت اًگیصضای، تقَیت کبًبل ّبی ًمبزتی،اًسبًی
ثسًبهِزیصی غحیح ٍ سبختبز سبشی هیتَاًد ًقص ثِ سصایی دز
.کٌتسل کسَزات ٍ افصایص دزآهدّبی ثیوبزستبًی داضتِ ثبضاد
ثب تَخِ ثِ تأ یس عولکسد ّوِ اعضبی تاین دزهابًی ٍ ادازی دز
 پیطاٌْبد،ثسٍش کسَزات دزآهدّبی اختػبغای ثیوبزساتبىّاب
هی ضَد اخسای هداخالت ثب هطبزکت کلیِ کبزکٌابى دخیا دز
فسآیٌااد کسااَزات ٍ تحاات ًماابزت هسااتقین هاادیسیت ازضااد
.ثیوبزستبى غَزت ایسد
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Abstract
Background: The hospitals' reliance on insurer organizations' resources is increasing due to the
growing number of insured persons. However, a relatively large share of these revenues cannot be
collected for various reasons and is considered as hospital deductions from revenue. Hence, this study
aimed to investigate the causes of hospital deductions from revenue and strategies to reduce them in
hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This qualitative study was conducted based on the phenomenological
approach in 2017. Data was collected through semi-structured interviews consisting 17 finance experts
in hospitals. Data analysis was performed using MAXQDA version10 and analytical framework of
Gale et al. (2013).
Results: Based on the framework analysis, two themes were identified as the underlying causes of
hospital revenue deduction including direct causes and root causes of revenue deduction. Also, in order
to reduce revenue deduction strategies, eight themes were recognized including interaction with
insurance organizations; analysis, assessment, and feedback on revenue deficit; coordination and
empowerment of employees; proper organization of human resources; strengthening regulatory system,
motivational strategies; good planning and creating an organizational structure.
Conclusion: The revenue deductions occur in all stages of converting services into income and the
most important factor is lack of staff awareness and incentive to control deductions. Contributions of
all process owners in the hospital and insurers and in particular the commitment of hospital’s senior
managers are necessary to control the deductions.
Keywords: Hospital, Revenue deficits, Deductions, Insurer organizations
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