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دریافت مقاله59/7/71 :



دریافت مقاله اصالح شده59 /3/75 :



ایزدی*5

پذیرش مقاله59/3/42 :

چکیده
مقدمه :بيمارستانها به عنوان یكي از پر هزینهترین سازمانهاي ارائه خدمات بهداشتي -درماني مطرح ميباشند .در این مطالعه نسبت بهه
شناسایي عوامل مؤثر بر توليد هزینههاي بستري حول ابعاد سه گانه نظام سالمت شامل دریافت کنندگان ،ارائه دهندگان مراقبت بهداشتي و
سازمان هاي بيمهگر اقدام گردید.
روش بررسی :این مطالعه از نوع کيفي بود که به شيوه پدیدارشناسي انجام گردید .در این پژوهش  74نفر از صاحب نظران و کارشناسان
خبره در زمينه مدیریت و کنترل هزینههاي بيمارستان که به روش هدفمند و گلوله برفي انتخاب شده بودند ،شهرکت نمودنهد .اطالعهات بها
استفاده از بحث گروهي متمرکز جمعآوري شد .به منظور تحليل دادهها از روش تحليل چارچوبي استفاده گردید.
یافتهها :عوامل مؤثر بر توليد هزینههاي بستري در قالب سه کد اصلي دریافت کنندگان ،ارائه دهنهدگان خهدمات درمهاني و سهازمانههاي
بيمهگر طبقه بندي گردید .فقدان دانش و آگاهي الزم و کمرنگ بودن اهميت خود مراقبتي به عنوان مهمترین کدهاي فرعي تشكيل دهنده
کد اصلي فرد بيمار و عوامل ضعف مدیریت و نظارت ،بستريهاي طوالني مدت بيمار در دوران نقاهت ،عدم اجراي برنامه پزشه خهانواده،
تعهدات ضعيف و مشكالت ساختاري سازمانهاي بيمهگر نيز به عنوان مهمترین کدهاي فرعهي مهرتب بها کهدهاي اصهلي ارائههدهنهدگان
مراقبت و سازمانهاي بيمه گر شناسایي گردید.
بحث و نتیجهگیری :با ارتقاء و بهبود برنامههاي خودمراقبتي ،سالمت محور نمودن مراقبتهاي ارائه شده ،اجراي برنامه پزش خهانواده
در کنار ایجاد مراکز درمان بستر ،تخصصي نمودن مدیریت بيمارستانها ،بهبود کميت و کيفيت نظارتهاي اعمهال شهده و اصهالح سهاختار
کارشناسي سازمانهاي بيمهگر ميتوان نسبت به مدیریت هزینههاي بستري اقدام نمود.
واژگان کلیدی :هزینه بستري ،بيمار ،ارائه دهندگان خدمات درماني ،سازمان بيمهگر ،بيمارستان دولتي ،مطالعه کيفي
ارجاع :جعفری محمد ،لشکری مرضیه ،محمودی فاطمه ،دهنویه رضا ،نوری حکمت سمیه ،ایزدی آذر .شناسایی عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای
دولتی :یک مطالعه کیفی .مجله پژوهشهای سالمت محور 5931؛ .93-15 :)5(2

 .5دکترا ،مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان ،کرمان ،ایران.
.2کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9کارشناس ،رییس اداره رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه سالمت استان کرمان ،ایران.
 .1کارشناس ارشد ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران.
* نویسنده مسؤول :کرمان ،بلوار هفت باغ .دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی.
تلفن03900590150 :
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 .5دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

مقدمه

محمد جعفری و همکاران

هزینههای بیمارستانی دارد .)9

امروزه یکی از مهم تمرین بخم همای خمدماتی همر

مراقبتهای بهداشتی یکی از نیازهمای اساسمی بشمر

سمتمت آک کشمور اسمت  )1کمه از

بوده  )11و در هر کشموری بمه نموعی تحمت تمأثیر

بزرگترین بخ های اقتصادی جهاک نیز به شممار ممی

عوامل خارجی مانند شرایط سیاسی ،توسعه اقتصمادی

روند چرا کمه هزینمههمای جهمانی مراقبمت بهداشمتی

و ویژگممیهممای جمعیتممی قممرار دارد  .)11یکممی از

تقریباً هشت درصد تولید ناخالص داخلمی را تشمکیل

مه ترین عواممل در مهمار هزینمههمای بیمارسمتانی و

میدهند  )2به طموری کمه در اللمک کشمورهای در

استفاده مؤثر و کارآمد از منمابع محمدود بیمارسمتانی،

حال توسعه حدود  5الی  11درصد هزینههای دولمت

طول ممدت اقاممت بیمماراک در بیمارسمتاکهما

کشوری بخم

به بخ

ستمت اختصاص یافته است .)3

است  .)12مدت اقاممت اللمک بمه عنمواک شماخص

در بین اجزای مختلف سیست های ستمت ،خدمات
بیمارستانی عمدهترین عامل رشد هزینه در بسیاری از
کشورها است که این رشد در بخم

عممومی بسمیار

سممریعتممر از سممایر بخم همما بمموده اسممت  .)4رشممد
تکنولوژیهمای پزشمکی ،افمزای

جمعیمت ،افمزای

دسترسی و ظهور بیماریهای جدید ،هزینمه خمدمات
در بخم
افزای

کاه

بهداشممت و درممماک را بممه طممور فزاینممدهای
داده و توجه مدیراک در مؤسسات بهداشمتی و

کممارآیی مممورد اسممتفاده قممرار مممیگیممرد .از دیممدگاه
بیمارستانی ،کماه

در ممدت اقاممت باعمز افمزای

کارآیی از طریق افمزای
کاه

سمتاده تعمداد بیمماراک) یما

داده تعداد تختهای بستری) میشود .کاستن

از میزاک اقامت لیرضروری بیمماراک در بیمارسمتاکهما
باعز خدمترسانی بیشتر به تعداد بیشمتری از ممرد
خواهد شد و از فشار سرمایه گذاری و تأسیس مراکمز
جدید درمانی خواهد کاست . )13

درمممانی را بممه خممود جلممک کممرده اسممت .در اللممک

عوامل مربوط به بیمار نظیر سن ،جنسیت ،وضمعیت

کشورها ،قسمت اعظ این هزینهها بمه بیمارسمتاکهما

اجتماعی -اقتصادی و مواردی از ایمن قبیمل) ،عواممل

اختصاص داده شده است  .)5، 6بر اسما

گمزار

سازماک جهانی بهداشت این سه تقریبماً سمه چهمار
کل بودجه بخ

بهداشت و درماک در کشمورهای در

حال توسعه بوده است .)7

مربوط به بیمارستاک نظیر تعداد تخت ،نسمبت پرسمتار
به بیمار و مواردی از این قبیل ،منبع و نوع پرداخمت،
عوامل مربوط به پزشک نظیر نموع فعالیمت پزشمک و
مخاطرات اختقی نیز بر افزای

طمول ممدت اقاممت

درصد مخارج ستمت دولتی را بمه خمود اختصماص

این در حالی است که عتوه بر نق

مه طول ممدت

داده است  .)8نقوی و جمشیدی نیز در مطالعه خمود

اقامت بستری ،عوامل سازمانی ،مدیریتی ،اجتمماعی و

تحممت عنممواک بهممرهمنممدی از خممدمات سممتمت در

فرهنگی نیز نق

هزینههای بسمتری

جمهوری استمی ،بیاک داشتهاند که حدود  1/9درصد

دارند .)14

مهمی در افزای

از جامعه به علمت بسمتری شمدک در بیمارسمتاکهمای

علی مرل حج م بمماای منممابع اختصمماص یافتممه بممه

کشور متحمل هزینههای کمرشکن شدهاند و بمه زیمر

ستمت ،بمین رشمد منمابع قابمل

خط فقر افتادهانمد کمه خمود نشماک از اهمیمت کنتمرل
50

بیمارستاکها و بخ
دستر

و منابع ممورد نیماز بخم

بهداشمت شمکاف
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لیرضروری بیماراک در بیمارستاکها تأثیرگذار هسمتند.

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

وجود دارد کمه ایمن موضموع متخصصمین اقتصمادی،

ایشاک ،تغییرات از اعمال گردید به طوری کمه کلیمه

مممدیراک ،پزشممکاک و پرسممتاراک را در راسممتای ی مافتن

ابعاد مورد نیاز در مطالعه لحاظ شمد .جلسمات بحمز

شیوههایی نوین برای محدود سازی هزینهها به چال

گروهی در اداره بیمه ستمت استاک کرماک و دانشمگاه

کشیده است  .)15سیاست گذاراک ،مدیراک بیمارستاک

علو پزشکی کرماک تشکیل گردیمد .نمونمهگیمری بمه

طول مدت اقاممت

صورت هدفمند بود و افراد کلیدی و صماحکنظمر از

ب مه عنممواک یممک سیاسممت عمممده مهممار هزینممههممای

سازماکهای مربوطه شناسمایی و از آکهما دعموت بمه

بیمارستانی و استفاده مؤثر و کارآمد از منمابع محمدود

عمممل آمممد .در نهایممت بمما حرممور دوازده نفممر از

ممدت بسمتری بما

دارا بمودک معیارهمای

ها و سازماکهای بیمهگر بر کاه

بیمارستانی تأکید دارند .البته کاه

کارشناساک و خبرگاک بر اسا

متغیرهای دیگری مانند کیفیمت و اثربخشمی خمدمات

دانم  ،تجربمه و مسم ولیتهممای ممرتبط بما موضمموع

آمار سازماک بیممه

در پمن سمازماک اسمتاک نظیمر سمازماکهمای

ه محدود میشود  .)16بر اسا

پژوه

ستمت استاک کرماک ،هزینه اقامت و هتلینگ در سمال

بیمه گر استاک سازماک بیمه سمتمت ،سمازماک تمأمین

 1393نسبت به سال قبل در مقایسه با سمایر خمدمات

اجتماعی) ،دانشگاه علو پزشمکی کرمماک ،بیمارسمتاک

بیمارستانی نظیر دارو ،جراحمی ،بیهوشمی ،آزمایشمگاه

های شفاء و افرلیپور ،هفت جلسمه بحمز گروهمی

رشد چشمگیری داشته است .این میزاک 113/2درصمد

متمرکز تشمکیل گردیمد .ممدت زمماک همر جلسمه در

برآورد شده است .این درحالی است که تعمداد مموارد

حدود  45دقیقه بود .در جلسات تشکیل شمده ضممن

مراجعه کلی در سال  1393نسبت بمه سمال قبمل 8/9

بررسی ابعاد اصلی نظا ستمت شامل بیمار ،سمازماک

درصد رشد داشته است  .)17یکی از عواممل حیماتی

های ارائه دهنده مراقبت و سازماکهمای بیممهگمر ،در

سمتمت درص صمحیح

مورد عوامل فرعی هر یک از ایمن ابعماد در رابطمه بما

هزینهها و کنترل آکها است که با توجه به بماا بمودک

تولید هزینههای بستری بحز شد .در ادامه کار جهت

سه هزینههمای بسمتری در اسمتاک کرمماک ،پمژوه

تأییممد اعتممماد و اعتبممار دادههممای مطالعممه کیفممی از

حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این هزینه

معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شد که شمامل چهمار

و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آکها انجا شد.

شاخص قابل باوربودک مقبولیت) ،قابل تکمرار بمودک

موفقیت در مدیریت اثمربخ

انتقال پذیری) ،قابل تعمی بمودک اطمینماک) و قابمل
روش بررسی

تأیید بودک میباشد .)18

شناسی انجا شد .جهت جمعآوری اطتعات با توجه

باید زماک کافی برای جمعآوری و تفسمیر دادههما کمه

بممه متخصممص بممودک و مشممترص بممودک زمینممه اصمملی

موجممک فه م بیشممتر فرهنممگ ،زبمماک و دیممدگاههممای

بحز

مشارکتکنندگاک شود ،صرف گردد و عتوه بمر آک از

روایمی،

مشارکتکنندگاک در حموزههمای مختلمف درگیمر بما

سؤاات مطرح شده در اختیار افمراد مجمرب شمرکت

موضوع برای تعممق در دادههما اسمتفاده گمردد .)19

نظمرات

بدین منظور در مطالعمه حاضمر ،هفمت جلسمه گمروه

تخصص افراد شرکت کننده در مطالعه از رو
گروهی متمرکز استفاده گردید .برای سمنج
کننده در مطالعمه قمرار گرفمت و بمر اسما

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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مطالعه حاضر ،مطالعهای کیفی بود که به شیوه پدیمدار

به منظور افزای

مقبولیت و قابل باور بودک یافتهها،

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

کاری متمرکز تشکیل گردید کمه طمی ایمن جلسمات،

توسط محقق دیگر فمراه باشمد .در مطالعمه حاضمر،

دیدگاه افراد مختلف درگیر با موضوع در سازماکهمای

نتای به دست آمده توسط محقق اول بمه طمور کاممل

مختلف بیمه ،دانشگاه علو پزشکی و بیمارستاکهمای

توسط محقق دو ممورد تأییمد قمرار گرفمت .پمس از

وابسته مطرح شد و افراد با دیمدگاههمای مختلمف در

تشکیل جلسمات گمروه کماری و رسمیدک بمه مرحلمه

قابمل اسمتفاده

اشممباع ،تممما مباحممز مطممرح شممده پیممادهسممازی و

بودک نتای در شمرایط یما گمروههمای دیگمر تکمرار

کدگذاری شدند .سسس برای تحلیمل دادههمای گمروه

این زمینه آشنا شدند .به منظور افزای

پذیری) ،با افراد بیشمتری در محمیطهمای گسمتردهتمر

کمماری از رو

جلسات گروه کاری متمرکز در ممورد نتمای و یافتمه

مرحلممه آشناسممازی ،شممناخت چممارچوب مفهممومی،

های مطالعه تشکیل گردیمد .در مطالعمه حاضمر بمرای

کدگذاری ،ترسی جدولها و تفسیر استفاده شد .)21

اطمیناک از انتقال پمذیری یافتمههما بمه موقعیمتهما و

در این رو

طی مرحلمه آشناسمازی ،فرممی حماوی

شرایط دیگر ،نتای بمه دسمت آممده در اختیمار افمراد

اطتعات مربوط به افراد و ختصهای از محتموای همر

متخصص در سایر سازماکهای بیمهگر قرار گرفت.

جلسه گروه کاری تمدوین گردیمد سمسس بما بررسمی

رو

معمول برای بررسی اطمینماک و قابمل تعممی

تحلیممل چممارچوبی مشممتمل بممر پممن

مکرر هر کدا از جلسات تشکیل شده ،این چارچوب

داور ،خمارج از طمرح اسمت .بمه

مشارکت کنندگاک به صورت جداگانه کد داده شمده و

دست آوردک  81درصد توافمق نشماک دهنمده مناسمک

فهرسممتی از ای من کممدها بممه همممراه ارتبمماط آکهمما بمما

بودک کدبندی دادهها خواهد بود  .)19در این مطالعمه

چارچوب مفهومی از این جلسات اسمتخراج گردیمد.

نیز ،پس از ایجاد کدهای اولیه از متن جلسات برگمزار

در ای من مرحلممه بممه هممر کممدا از بخ م هممای دارای

شده ،برخی از کدهای اولیه به محقق دو ارائه شد تما

اطتعات مرتبط در جلسات گروه کاری یک یا دو کد

کدها را از متن این مصاحبهها استخراج نماید ،سمسس

اختصاص داده شد .سمسس ایمن کمدها ممورد بررسمی

درجه توافق دو محقق تعیین شمد .کمدهای اسمتخراج

مجدد قرار گرفت و تغییمرات از اعممال شمد .ایمن

از  95درصمد مموارد

فرآیند برای هر کدا از جلسات چند بار تکرار شمد و

یکساک بود .قابمل تأییمد بمودک در ارتبماط نزدیمک بما

سسس برای مقایسه نظر مشارکتکنندگاک در مورد همر

تعمی پذیری بوده و به معنای همگمونی دو محقمق در

کدا از اجزای مدل مفهومی و تعیین ارتباط بمین همر

رسیدک به نتای مشابه است .دستیابی به نتمای مشمابه

کدا از اجزای مدل با زیر مجموعه آک جدول ترسمی

حاصل از کار دو محقق ،نشاکگر تأییدپمذیری تحقیمق

گردید .برای تفسیر هر کدا از اجزای ممدل مفهمومی

حاضمر،

نیز در فرآیندی مشابه کمدگمذاری انجما شمد .بمرای

کلیه مراحل انجا کار از جمله جممعآوری ،تجزیمه و

انجا این مراحل از نر افزار خاصمی اسمتفاده نشمد و

تحلیممل ،کدگممذاری ،طبقممهبنممدی کممدها ،ابممزار ارتقمماء

کلیه مراحل به صورت دستی انجا گرفت.

محقق دو در نق

شده توسط دو محقمق در بمی

خواهد بود  .)19به این منظمور در پمژوه

اطتعات نظیمر مطالعمات پایمه ،تولیمدات مربموط بمه
انتشار نتای مسمتند گردیمد تما امکماک بررسمی آکهما
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بودک یافتهها ،کنترل طرح و مسمتند کمردک آک توسمط

مفهومی مورد شناسایی قرار گرفمت .بمه همر کمدا از

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

مدت بستری بیمار در بیمارسمتاک و بمه دنبمال

دوره نقاهت ،امتیماز اعتباربخشمی بیمارسمتاک ،کمبمود

افزای

هزینه بستری متأثر از عوامل متعمددی ممی

پرسممنل درمممانی و لیممر درمممانی ،کمیممت و کیفیممت

باشد که در مطالعه حاضر این عوامل در قالمک  3کمد

امکانات و تجهیزات ،بسمتری کنتمرل نشمده بیمماراک،

اصلی نظما سمتمت یعنمی دریافمت کننمده خمدمت،

 End Stageدر بخ

سازماکهای ارائه دهنده مراقبت و سمازماکهمای بیممه

رضایت شخصی ،بستریهمای لیمر مقترمی ،ضمعف

گر طبقهبندی گردیدند .کدهای فرعی هر یمک از ایمن

مممدیریت و مممدیریت ناپایممدار و لیممر تخصصممی

سه کد اصلی بمه ترتیمک عبمارت بودنمد از  31 ،15و

بیمارستاک و ناکارآمدی سیست اطتعات بیمارستاک از

11کد که در زیر به توضیح آکها پرداخته خواهد شد.

مه ترین کدهای فرعی شناسایی شده برای کد اصملی

از جمله کدهای فرعی شناسایی شمده ممرتبط بما کمد

ارائه دهنده خدمت بودند.

آک افزای

مراقبتهای ویژه ،تمرخیص بما

اصلی دریافت کننده خمدمت ،ممیتمواک بمه تقاضمای

کامل نبودک تعهدات بیمهای جهمت رفمع مشمکتت

کاذب ،کم تموجهی نسمبت بمه خمودمراقبتی ،سمبک

سرانه بیمههای پایه ،اختتف زماک ابتغ دستورالعممل

بمین بیممار و

های بیمه و وزارت بهداشمت ،عمد مداخلمه سمازماک

بیمار در مورد رفتار

های بیمهگر در اعتبمار بخشمی بیمارسمتاکهما ،متعهمد

پزشک ،دیدگاه بیمار در مورد تجهیزات درمانی ،سمن

نبودک بیمهها نسمبت بمه بازپرداخمت هزینمه خمدمات

بیمار ،وجود بیماریهای زمینهای ،شمدت و وخاممت

لربالگری و چک آپ ،تعدد سمازماکهمای بیممه گمر،

بیماری ،تمایل بیممار بمه تمرخیص و عمد تمایمل یما

فقداک نظا مالیاتی مشمخص ،تعیمین تعرفمه خمدمات

توانایی خانوادههما نسمبت بمه مراقبمت از بیمماراک در

پزشکی بدوک مداخلمه سمازماکهمای بیممهگمر ،تمأثیر

منزل اشاره نمود.

پذیری سقف تعهمدات بیممههما از عواممل اجتمماعی،

زندگی ،خود درمانی ،عد تقارک دانم
پزشک ،مهاجرت بیماراک ،نگر

بیمارسممتاک ،کیفی مت خممدمات ارائممه شممده ،خطاهممای

بایگانی سنتی اسناد ،ضعف عملکمرد کارشمنا

نماظر

پزشممکی ،عفونممت بیمارسممتانی ،خطاهممای پزشممکی،

بیمه ،نظا بازپرداخمت فمی فمور سمرویس ،پشمتیبانی

خودگردانی بیمارستاکهما ،پیچیمده بمودک فرآینمدهای

ضعیف دانشگاه ،معاونمت درمماک و نظما پزشمکی از

داخلی بیمارستاک ،تجویز لیمر اصمولی آزممای همای

سازماکهمای بیممهگمر ،نماظر و منظمور بمودک وزارت

تشخیصی -درمانی و داروهای آنتی بیوتیک ،تأخیر در

بهداشممت و دانشممگاه در حمموزه درممماک و نبممود نمماظر

بیمار ،عد هماهنگی و ارتباط کاری مناسمک

وابسته به بیمارستاک ،بیمه و دانشگاه علمو پزشمکی و

بین پزشکاک در مورد انجا اقدامات درممانی ،همدایت

ضعف ممدیریت تخصصمی از جملمه کمدهای فرعمی

بیماراک به انجا آزمای های تشخیصمی -درممانی در

شناسایی شده مرتبط با سازماکهای بیمهگر بودنمد .در

خارج از بیمارستاک ،تأخیر در فرآیندهای اتاق عمل و

ادامه در مورد هر یک از ابعاد نظا سمتمت و عواممل

انجا جراحیهای چند مرحلهای ،فقمداک راهنمماهمای

مرتبط با آک توضیح مختصری ارائه شده است:

از و عد اجرای راهنماهای موجود ،ضعف یا عمد

 )1دریافت کننده خدمت :هدف اصلی از ارائه خدمات

پذیر

وجود سیست پای

هزینهها ،تداو بستری بیماراک در
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ساختار فرسوده و لیمر اسمتاندارد بیمارسمتاک ،نموع

اقتصممادی ،سیاسممی ،مخمماطرات اختقممی ،بررسممی و

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

به استفاده از درماکهای لیرضروری عتوه بمر

رفع نیازهای بیمار و جلک رضایت وی ممیباشمد .از

گرای

طرفی یکی از منابع تولید هزینه در بیمارستاک ،بیماراک

عواقک ناگواری که بر ستمت فمرد دارد میمزاک سمه

هستند که به طور مسمتقی و لیمر مسمتقی بمر میمزاک

پرداختی بیماراک برای دریافت درمماک را نیمز افمزای

هزینه تولید شده تأثیر دارند .عتوه بر بیمار ،خمانواده

میدهد» .علیرل پیشرفتهایی که در زمینه درمماک در

و همراهاک بیمار ه در میزاک هزینمه ایجماد شمده در

طول سالیاک متمادی حاصل شده است ،متأسفانه هنوز

طول دوره درماک مؤثر ممیباشمند .عواممل ممرتبط بما

در رابطه با استفاده از خمدمات بهداشمتی و آموزشمی

دریافت کننده خدمت شمامل ممواردی از جملمه سمن

دچار ضعف هستی  .در این زمینه گفته شد کمه «عمد

بیمار ،شدت بیماری ،سبک زنمدگی ،وجمود بیمماری

آگاهی افراد نسبت به اهمیت خمودمراقبتی و دریافمت

زمینممهای ،تقاضممای کمماذب ،ک م تمموجهی نسممبت بممه

بعری مراقبتهای اولیه درمانی در منمزل بما افمزای

خودمراقبتی و دریافت مراقبمت در منمزل ،تمایمل بمه

گممرای

بسمتری طموانی ممدت بیمماراک  ،End Stageخمود

هزینههای مازاد همراه میباشد»  .)3همچنین «تمایل

درمممانی ،مداخلممه بیمممار در پروسممه درممماک و رونممد

افراد نسمبت بمه خمود درممانی و دخالمت در پروسمه

ترخیص ،متفاوت بودک نوع بیمه فرد ،مهاجرت بمرای

درماک ،هزینه درماک و حتی مدت درماک را تحت تأثیر

دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصمی ،داشمتن

قرار میدهد»  .)6اجمرای طمرح پزشمک خمانواده و

دریافت

تبعیت از نظا ارجاع از دیگر راهکارهای کلیدی برای

کننده و ارائه دهنده خمدمت ،دیمدگاه بیممار در ممورد

کاه

هزینه بستری توسمط فمرد ممیباشمد .یکمی از

تجهی مزات درمممانی و نحمموه ارتبمماط بیمممار بمما ارائممه

شرکتکنندگاک عنواک نمود که «جلوگیری از مهاجرت

دهندگاک خدمت بود .در اینجا به ذکر پمارهای از نقمل

های لیر ضمروری بیمماراک بمرای دریافمت خمدمات

قولها از افراد مجرب پرداخته میشود :در مورد اولین

تشخیصی و درمانی تخصصمی و فموق تخصصمی بما

حق انتخاب نوع بیمارستاک ،عد تقارک دان

کد فرعی این بخ  ،مشارکت کننده شمماره  5عنمواک
نمود که «با افزای

افممراد بممه بسممتری در بیمارسممتاک و ایجمماد

الزا افراد به رعایمت نظما ارجماع بمه کماه

سمه

مییابد روند درماک

مینماید»  .)7بیماراک معمواً در مورد درمماک خمود

و بهبود فرد ه طوانیتمر و بمالطبع پرهزینمهتمر ممی

دان

تخصصی ندارند که این موضوع در کنار دیدگاه

شود» .در مورد دومین کد فرعمی کمه شمدت بیمماری

لیر تخصصی بیمار در مورد معیارهای قراوت بمرای

بود ،ذکر شد که «شدت و وخامت بیماری در فرد ،نمه

کیفیت خدمات بیمارستانی ،افمزای

بمار مراجعمه بمه

تنها روند درماک را طوانیتر ممینمایمد بلکمه هزینمه

بیمارستاک را به دنبال خواهد داشت .در این زمینه فرد

ممیدهمد»  .)4از جملمه

دریافمت

ابتتء به بیماریهای مزمن افزای

های درماک را ه افمزای

شماره  1تأکید نمود که «عد تقمارک دانم

عوامل بسیار کلیدی و قابل کنترل توسمط فمرد سمبک

کننممده و ارائممه دهنممده خممدمت وجممود دارد»  )1و

زندگی میباشد .در این زمینمه فمرد شمماره  9عنمواک

«دیدگاه بیمار در مورد تجهیمزات بیمارسمتانی و تمأثیر

نمود «تغییر الگوی زندگی در رابطه با تغذیه ،فعالیمت

این موضوع بر کیفیمت خمدمات ارائمه شمده»  )5از

بممدنی ،مصممرف خودسممرانه داروهمما ،تجممملگرایممی و

دیگر عواملی است که از طریمق فمرد دریافمت کننمده
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سن ،عتوه بمر ایمن کمه احتممال

پرداختی بیماراک برای درمماک کممک شمایاک تموجهی

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

به برخی داروها اشاره نمود .در زمینه اولین کد فرعمی

خدمت بر هزینههای بستری تأثیر دارد.
 )2ارائه دهنده خدمت :بیمارستاکهما بایمد در راسمتای

در این بخ

خدمترسانی و سودرسانی به جامعه مدیریت شموند.

«بهبود کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی ارائه شمده

ساختار سازماک بیمارسمتاک و عملکمرد کارکنماک ایمن

و به حداقل رساندک خطاهای درمانی و لیردرممانی از

سممازماک پرسممنل درمممانی و لی مر درمممانی) از جملممه

جملممه اقممدامات مناسممبی اسممت کممه از طری مق ارائممه

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بسمتری ممیباشمند .از

دهندگاک خدمت میتواند هزینههای بستری بیماراک را

جمله کدهای فرعی شناسمایی شمده ممرتبط بما ارائمه

کنترل نماید»  .)4رفتار ارائه دهنده خدمت به عنواک

دهنده خدمت میتواک به کیفیت خدمات ارائمه شمده،

فرد تصمی گیرنده و هدایت کننده بیمار نقم

بسمیار

خطاهای پزشکی ،ثبمت لیرواقعمی مسمتندات ،درمماک

مهمی در رابطه با موضوع مورد مطالعمه دارد .در ایمن

ناقص بیماری ،خودگردانی بیمارستاکها ،طوانی بودک

زمینه مشارکت کننده شماره  7عنمواک نممود «بسمتری

رویه اداری اممور درمماک ،تجمویز لیمر اصمولی آنتمی

بیمورد ،زود هنگا و طوانی مدت بیممار و بسمتری

بیوتیکها و سایر داروها ،تأخیر در فرآیند تشخیص و

کنتمممرل نشمممده بیمممماراک  End Stageدر بخم م

پذیر

بیمار ،عد هماهنگی و ارتباط کاری مناسمک

میتواک به این نقمل قمول اشماره نممود:

مراقبتهمای ویمژه»« ،تمأخیر در فرآینمد تشمخیص و

بین پزشکاک ،هدایت بیماراک بمه انجما آزممای همای

پممذیر

تشخیصی و درمانی در خارج از بیمارستاک ،تمأخیر در

آزمممای هممای تشخیصممی و درمممانی در خممارج از

فرآیند اتماق عممل ،فقمداک راهنمماهمای از و عمد

بیمارستاک»  )6و «بستریهای لیر مقتری بیمماراک»

اجرای راهنما های موجود ،ضعف سیست پای

هزینه

همما ،تممداو بسممتری بیممماراک در دوره نقاهممت ،عممد
ارزشیابی بخ

بیمممار» « ،)3هممدایت بیممماراک بممه انجمما

 )4از جملممه مممواردی اسممت کممه توسممط مشممارکت
کنندگاک در این زمینه مطرح شد .عتوه بمر ایمن زیمر

توسط بیمارسمتاک در فرآینمد اعتباربخشمی ،کمیمت و

امکانات فیزیکی ،انسانی و اطتعاتی بر تولیمد هزینمه

کیفیت امکانات و تجهیمزات بیمارسمتاک ،بسمتری بمی

بستری تأثیر مستقی دارد .در این زمینه به ذکمر گفتمه

مورد ،زود هنگا و طوانی مدت بیمار ،بستری کنترل

یکی از شرکت کنندگاک اکتفا میشود که عنواک نممود

مراقبمتهمای

«سمماختار فرسمموده و لیممر اسممتاندارد بیمارسممتاک و

ویژه ،ترخیص با رضایت شخصی ،بسمتریهمای لیمر

نامطلوب بودک کمیت و کیفیت امکانمات و تجهیمزات

مقتری ،ارتباط ضعیف بین پزشمکاک در سمطح اول و

فیزیکی و اطتعاتی و نیروی درممانی و لیمر درممانی

سطح دو مراقبتها ،تجویز لیرضروری آزمای ها و

بیمارستاک بر مدت بسمتری بیممار و بهمرهوری وی از

اسکنهای تشخیصی و درمانی ،ساختار فرسوده و لیر

خدمات بیمارستانی و ایجاد هزینمههمای بسمتری اثمر

استاندارد بیمارسمتاک ،کمبمود پرسمنل درممانی و لیمر

منفی دارد»  .)3یکی دیگر از عوامل مطرح شمده در

درمانی ،ضعف مدیریت بیمارستاک ،ناکارآمدی سیست

مورد بیمارستاک به عنواک ارائه دهنمده خمدمت ،امتیماز

اطتعات بیمارستاک ،مخاطرات اختقی ،نوع مالکیمت

حاصل از اعتبار بخشی است .یکی از شرکت کنندگاک

بیمارستاک ،مقاومت دارویی و عد پاسخگویی مناسک

بیاک کرد که «کسک امتیاز باای بیمارسمتاک در فرآینمد

نشمده بیمماراک  End Stageدر بخم
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مراقبتهای ویژه ،امتیاز کسمک شمده

ساخت اولیه بیمارسمتاک و تجهیمز بیمارسمتاک از نظمر

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

اعتباربخشی در کنار افزای

محمد جعفری و همکاران

مطلوبیت خمدمات ارائمه

بودک انواع بیمههای پایه و تکمیلی و تفاوت تعهمدات

ممی

آکها تمأثیر مسمتقیمی بمر میمزاک هزینمه

شده ،هزینه تشخیص و درماک بیممار را افمزای

تحت پوش

دهد» .)1

تحمیل شده بر فرد دارد»  . )8شرکت کننده دیگری

 )3سازمان بیمهگر :سومین بُعد نظا سمتمت ،سمازماک

گفت «یکی از کلیدیترین عوامل قابل کنتمرل توسمط

بیمهگر بود که با ماهیتی مستقل ،منابع مالی مورد نیماز

بیمه ،بهبود عملکرد کارشمنا

نماظر بیممه و اصمتح

خود را از طریق مشارکت عمومی افمراد سمال تمأمین

روند نظارت بر عملکرد بیمارستاکها میباشد» .)5

میکند و نیاز این افراد را در زماک بیماری فمراه ممی
سازد .کامل نبمودک تعهمدات بیممهای ،اخمتتف زمماک

بحث و نتیجهگیری

ابتغ دستورالعملهای بیمه و وزارت بهداشمت ،عمد

یافتههای حاصل از این مطالعه نشماک داد کمه عواممل

مداخلممه سممازماکهممای بیمممهگممر در اعتبممار بخشممی

مؤثر بر تولید هزینههای بستری بر اسا

بیمارستاکها ،متعهد نبودک بیمهها نسبت به بازپرداخت

تشکیل دهنمده نظما سمتمت یعنمی دریافمت کننمده

هزینمممه خمممدمات لربمممالگری و چمممک آپ ،تعمممدد

خدمت ،ارائه دهنده خدمت و سازماک بیمهگمر شمامل

سازماکهای بیمهگر ،تنظی و تأییمد مقمررات درممانی

مواردی میباشد که بعری از آکها متأثر از هر سه بُعد

بدوک مداخله سازماکهای بیمهگر ،تأثیرپمذیری سمقف

نظا ستمت هستند که از آک جمله ممیتمواک بمه کم

تعهدات بیمهها از عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،

اهمیت بودک نقم

ابعاد اصملی

خمودمراقبتی و دریافمت مراقبمت

فی فور سرویس ،متفاوت بودک محل تمأمین منمابع در

اولیه بیماری ،کمرنمگ بمودک نقم

ارائمه مراقبمت در

خصوص برخمی از گیرنمدگاک خمدمت ،عمد اعتبمار

منممزل  ،)Home careفقممداک مراکممز ارائممه دهنممده

بخشی مراکز جراحی محدود و نماظر و منظمور بمودک

خمممدمات مراقبتمممی  ،)Palliativeنممموع مالکیمممت

وزارت بهداشممت و دانشممگاه در حمموزه درمممماک از

بیمارستاک و تقاضای لیر واقعی برای ارائه یا دریافمت

مه ترین کدهای فرعی شناسایی شده مرتبط با بیمهگر

خدمت اشاره کرد .بعری دیگر از عوامل مطرح شده،

بودند که بر میزاک هزینه بستری تولید شده تأثیرگمذار

متأثر از دو بُعد نظا ستمت هستند .بمه عنمواک ملمال

بودند .در خصوص اولین کد فرعی در ایمن قسممت،

ترخیص با رضمایت شخصمی و مقاوممت دارویمی از

نماقص

جمله عواملی است که تحت تأثیر ابعاد دریافت کننده

بسممته خممدمتی موجممود از نظممر نمموع خممدمات تحممت

و ارائه دهنده خمدمت اسمت و نموع بیممه درممانی و

از جملمه نمواقص

میزاک تعهدات آک تحت تأثیر ابعماد دریافمت کننمده و

عملکردی مرتبط با سازماک بیمهگر است که بما ایجماد

سازماک بیمهگر و نهایتاً وضعیت تجهیزات و امکانمات

هزینههای بستری همراه گردید»  .)6شمرکت کننمده

درمممانی ،مخمماطرات اختقمی شممغلی ،اعتباربخشمی و

شماره  7عنواک نمود «یکی دیگر از مشمکتت ممرتبط

ضعف نظارتهای اعمال شده متمأثر از دو بُعمد ارائمه

نبمودک خمدمات

دهنده خدمت و سازماک بیممهگمر ممیباشمد .در بمین

لربالگری و چک آپ میباشد»  .)7همچنین «متنوع

عوامل شناسایی شده مواردی ه وجود دارد که فقمط

ضعف عملکرد کارشنا

یکی از شرکتکنندگاک عنواک کرد که «پوش
پوش

و جمعیمت تحمت پوشم

با سازماکهای بیمهگر ،تحت پوش
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ناظر بیمه ،نظا بازپرداخمت

های اولیه ،خود درمانی و اجتناب از درماک در مراحل

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

مربوط به یکی از این ابعاد مطرح شده بودند.
بر اسا

است .همچنین نوع و شدت وخاممت بیمماری هم از

نتای مطالعه حاضمر از مهم تمرین عواممل

عوامل مؤثر بر میزاک هزینه بستری مطرح شمده اسمت

شناسممایی شممده مممرتبط بمما دریافممت کننممده خممدمت،

که بما ایمن اوصماف بیمماریهمای ممزمن نسمبت بمه

مواردی نظیر عوامل مرتبط بما ارائمه دهنمده خمدمت،

بیماریهمای حماد نقم

هزینمه

سبک زندگی ،رفتارهای لیر بهداشتی ،مهاجرت بمرای

بستری دارند.

بیشمتری در افمزای

دریافت خدمت ،داشتن حمق انتخماب بمرای انتخماب

طبممق نتممای مطالعممه حاضممر ،انتخمماب بیمارسممتاک

بیمارستاک دولتمی یما خصوصمی ،پمایین بمودک سمواد

خصوصی توسط بیمار و یا همدایت بیممار بمه سممت

ستمت ،سن بیمار ،ابتتء به بیمماریهمای زمینمهای و

مراکز درممانی خصوصمی از جملمه عواممل ممؤثر بمر

بیاهمیت بودک خمودمراقبتی و عمد تمایمل بیمماراک

افزای

هزینه بستری میباشد .باا بودک هزینه درمماک

نسبت به دریافت مراقبت در منمزل .در مطالعمه انجما

در بیمارستاکهای خصوصی در مطالعات متعمددی بمه

شده در یکی از بیمارستاکهای تمأمین اجتمماعی شمهر
تبریز در سال  ،1388ضمن بررسی مموارد پمذیر

عنواک عامل افزای

دهنده هزینه بستری بیممار تأییمد

و

شده است  .)29-35در مطالعه حاضر ه این نتیجمه

بستری لیر مقترمی ایمن نتیجمه بمه دسمت آممد کمه

به دست آمد که یکی از علل تولیمد هزینمههمای بماا،

و بستریهای لیر مقتری ناشمی از تمأخیر در

انتخاب بیمارستاک خصوصی توسط بیممار و یما ارائمه

پذیر

تشخیص بیماری و تأخیر در فرآینمدهای اتماق عممل،

دهنده خدمت میباشمد کمه دلیمل آک ممیتوانمد عمد

سن باای بیماراک و عد دریافت مراقبت در منمزل از

اعتماد بیماراک به بیمارسمتاکهمای آموزشمی و دولتمی

جمله مواردی است که با افزای

هزینه بستری همراه

است  .)21این گونه استنباط میشود کمه بما افمزای
بممه دلی مل کمماه

قممدرت تحممرص بیممماراک و فقممداک

باشد.
در سالهای اخیر با اجرای طرح تحول نظا ستمت
و افزای

تعداد کلینیکهای درمانی در شهرسمتاکهما،

مؤسساتی که خدمات خاص سالمنداک را ارائمه کننمد،

از موارد مهاجرت بیماراک به شهرهای بزرگ و مراکمز

این افراد در معرض مشکتت درممانی بیشمتری قمرار

استاکها کاسته شده است و با بهبود ارتباط بیمارسمتاک

دارند.

های دولتمی بما بیمارسمتاکهمای خصوصمی و مراکمز

طبق نتمای مطالعمه حاضمر ،بما افمزای
احتمال ابتت به بیماریهای مزمن افزای

سمن افمراد

تجهیزاتی ،دسترسی به امکانمات و تجهیمزات درممانی

مییابمد کمه

در بیمارستاکهای دولتی بهبود یافته است .یکی دیگمر

مییابد .عتوه بر این در مطالعمات متعمددی افمزای

بستری و سه پرداخت از جیک بیماراک میباشمد کمه

امید به زندگی و باا رفتن سن با تأثیر بر افزای

بروز

لیر منطقی بار مراجعمه بمه بیمارسمتاکهمای

بیماریهای مزمن ،بمه عنمواک یکمی از علمل افمزای

دولتی و ایجاد تقاضای کاذب برای بستری و دریافمت

هزینه بستری مرتبط با دریافت کننده خمدمت مطمرح

خدمات تشخیصی درمانی همراه بوده است.

شده است  .)22-28در این مطالعه به تمأثیر افمزای
سن بیماراک در افزای

میزاک هزینه بستری اشاره شده
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به دنبال آک هزینههای تحمیل شده بمه بیممار افمزای

از دستاوردهای طمرح نظما سمتمت ،کماه
با افزای

هزینمه

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

بیمارسممتاک ،کیفیممت خممدمات ارائممه شممده ،سیسممت

خدمت و تحمیل هزینههای اضافی بیماک شمده اسمت

اطتعممات بیمارسممتاک ،کمیممت و کیفیممت تجهیممزات

 .)38تفاوت چشممگیر در سمطح اطتعمات بیممار و

درمانی و نیروی انسانی ،راهنماهای اداری و درممانی،

ارائه دهنده خدمات سبک افزای

نیازهای لیر واقعمی

عد تقارک اطتعات بین ارائه دهنده و دریافت کننمده

میگردد که منجر به ارائه خمدمات لیمر ضمروری بما

خدمت و رفتار ارائهدهندگاک خدمت از عوامل مهممی

کیفیت پایین و هزینه بماا ممیشمود .منمافع شخصمی

بودند که بر میزاک هزینه بستری تولید شده اثر داشتند.

پزشک همراه با عد تقارک اطتعمات ارائمه دهنمده و

نتای حاصل از بررسی این بُعد ،نامناسمک

دریافت کننده خدمت ،سبک ایجاد تقاضمای القمایی و

بر اسا

بودک توزیع امکانات و تجهیزات درمانی و نیز توزیمع
ناعادانه نیروی انسانی در نقماط مختلمف بما افمزای

در نتیجه سرویسدهی نامناسک میشود.
مطلمموب بممودک سممطح کیفیمت خممدمات تشخیصمی

مهاجرت بیماراک به مراکز استاکها همراه است کمه بمه

درمانی ارائه شده به موفقیت در بازار رقابتی و کسمک

طور مسمتقی و لیمر مسمتقی هزینمههمای بسمتری را

سود بیشتر منجر میگردد .در مطالعه حاضر ،نامطلوب

میدهد .در مطالعات مشابهی که در شمهرهای

بودک سطح کیفیت خدمات ارائه شده با تأثیر بر میزاک

تهراک و تبریز انجا شده این موضموع ممورد بررسمی

مراجعه مجدد و عد رضایت بیماراک ،افزای

هزینمه

قرار گرفته است که توزیمع نامناسمک و لیمر عادانمه

بستری را بمه دنبمال داشمته اسمت .افمزای

افزای

امکانات اولیه تشخیصمی -درممانی در نقماط محمرو
کشور با افزای

گیرندگاک خدمت و کاه

رضمایت

هزینههای درمانی ناشی از

مهاجرت بیماراک به شمهرهای بمزرگ

بهبود کیفیت خدمات درمانی در مطالعات متعمددی از

برای دریافت خدمت همراه اسمت کمه ایمن قرمیه بما

جمله در مطالعه انجا شده در دانشگاه علو پزشمکی

افمزای

هزینمههممای درممانی مسممتقی و لیمرمسممتقی

کرمانشاه در سال  1391بررسمی و تأییمد شمده اسمت

بیماراک همراه است  .)36،37توزیع نامناسک امکانات

 .)39یافتمههممای مطالعمه انجمما شمده توسممط  Jenو

و نیروی انسانی به صورت لیمر مسمتقی بما افمزای

همکاراک نشاک داد که با بهبود کیفیت خدمات ،منمافع

هزینه بستری بیماراک همراه میباشد و ضروری اسمت

بیماراک افزای

با انجا اقدامات کارشناسی در رابطه با توزیع عادانمه

درماک کاه

انواع امکانمات درممانی و نیمروی درممانی نسمبت بمه

خدمات ارائه شده را به دنبمال دارد  .)41نتیجمه ایمن

کنترل هزینه بستری بیماراک اقدا نمود.

دو مطالعه داخلی و خارجی با نتیجمه مطالعمه حاضمر

مییاید که نهایتاً افزای

ادراص بیممار از

دریافت کننده

همخوانی دارد .بهبود کیفیمت خمدمات ارائمه شمده و

و ارائه دهنمده خمدمت از دیگمر مموارد مطمرح شمده

موفقیت در محیط رقابتی بمه عنمواک یکمی از عواممل

مرتبط با ارائه دهنده خمدمت در مطالعمه حاضمر ممی

اصلی مؤثر در زمینه کنترل هزینههای بستری بیمماراک

باشد .در این راستا در مطالعهای که به بررسی عواممل

میباشد.

مؤثر بر تقاضای خمدمت پرداختمه شمده اسمت ،سموء

کمبود نیروی انسانی ،عد توازک در ترکیک مهمارت

رفتار ارائه دهندگاک و دریافمت کننمدگاک خمدمت بمه

همما ،توزیممع جغرافیممایی لیممر متمموازک ،شممرایط کمماری

عنواک یکی از موارد مطمرح شمده ممؤثر بمر تقاضمای

و مهارتهای کارکنماک از
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مخاطرات اختقی و عد تقارک دان

یافته و از طرفی هزینههمای بسمتری و

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

جمله مشکتت پی روی نظا های ستمت در ممورد

آموزشی درمانی است اما با توجه به ک تجربمه بمودک

منابع انسانی است .در مطالعه حاضر بمه تمأثیر عواممل

بمار

مذکور در افزای

هزینه بسمتری اشماره شمده اسمت.

همچنین در مطالعهای کمه توسمط قاضمی میرسمعید و

و نداشتن مهارت کافی این افراد ،تا حدی افزای

مراجعه مجدد و تحمیمل هزینمه اضمافی بمه بیممار را
میتواک از نتای نامطلوب این طرح برشمرد.

همکاراک در بیمارستاکهمای دانشمگاه علمو پزشمکی

از بین عوامل مرتبط با سازماکهمای بیممهگمر ،عمد

تهراک انجا شده است این نتیجه بمه دسمت آممد کمه

مداخلممه سممازماکهممای بیمممهگممر در اعتبممار بخشممی

کمبود کمی و کیفی کارکناک در بیمارستاکها ،عتوه بر

بیمارستاکها و ضعف کارشناساک بیمه در ارزیابیهای

این که کیفیت خدمات ارائه شده را تحت الشعاع قرار

انجا شده ،نظا پرداخت کارانمه ،ضمعف نظمارت بمر

ممی دهممد ،بمما تمأثیر مسممتقی در میممزاک دسترسممی بممه

عملکرد پزشکاک و متخصصاک درممانی ،پمایین بمودک

خدمات بهداشتی -درمانی ،آثار اقتصادی نمامطلوبی را

میزاک تعهدات بیممههمای پایمه و تکمیلمی ،تمأخیر در

ه برای بیمار و ه برای بیمارسمتاک بمه هممراه دارد

بازپرداخت مطالبات بیمارستاکهما و ضمعف ممدیریت

 .)41طبق نتای به دسمت آممده ممیتمواک بما تمأمین

تخصصی از عوامل مهمی است کمه بمر میمزاک هزینمه

نیروی انسانی کافی و متخصص ضمن ترمین کیفیت
خدمات ارائمه شمده در راسمتای کماه

هزینمههمای

بستری بیماراک گا برداشت.

بستری تولید شده اثر داشتند.
بر اسا

نتیجه حاصل از بررسی نظمرات مشمارکت

کنندگاک در مطالعه حاضر ،سمازماکهمای بیممهگمر در

پیادهسازی طمرح تحمول نظما سمتمت بمر عواممل

اعتباربخشی بیمارستاکها نقم

چنمدانی ندارنمد و از

و منفی خماص خمود را داشمته اسمت .از جملمه ایمن

کافی برای تحلیل عملکرد پزشمکاک را ندارنمد .یافتمه

اثرات ملبت میتواک به بهبمود کیفیمت خمدمات ارائمه

های مطالعه انجا شده توسط ولی قزوینی و همکاراک

بمار مراجعمه،

ه این نکته را مورد تأیید قرار داد کمه فقمداک اعتبمار

مدت بسمتری لیمر مقترمی ،بهبمود وضمعیت

بخشی بیمارستاکهما و لفلمت در ارائمه مراقبمتهمای

اجمممرای راهنمممماهمممای درممممانی ،تسمممهیل ارتبممماط

اولیه بهداشتی ،افزای

هزینههای درمانی را بمه دنبمال

بیمارستاکهای دولتی با بیمارسمتاکهمای خصوصمی و

دارد و ستمت جامعه را شدیداً به مخاطره ممیانمدازد

نظارت بر عملکرد پزشمکاک،

 .)42ایجاد رقابت سال  ،بهبمود کیفیمت و اثربخشمی

ایجاد قرارداد زنجیره ارجاع ،بهبود سیسمت اطتعمات

مراقبتها ،ترمین و تأمین ستمتی ،بهرهوری کامل از

شده در بیمارستاکهای دولتمی ،افمزای
کاه

مراکز تجهیزاتی ،افزای

رضایت شغلی به دنبمال افمزای

مؤسسات درمانی با کنترل هزینهها و رفع نقاط ضعف

بیمارستاک و افزای

حقوق و مزایا اشاره کرد که تما ایمن مموارد ،کماه

بیمارستاک از جمله نتای ملبت ارزیابی بیمارسمتاکهما

تولید هزینه بستری را به دنبال خواهد داشت.

مممیباشممد  .)43اعتبممار بخشممی اصممولی و علمممی

اختیار درمانی نیروهای آموزشمی رزیمدنت

بیمارستاکها با اعمال نظمر سمازماکهمای بیممهگمر بمه

افزای

ها) یکی از نتای اجرای طمرح تحمول نظما سمتمت

عنواک ناظر خارجی با هدف تقویت نقماط قموت و از

اسممت کممه اگرچممه دارای اثممرات ملبتمی بممر نیروهممای

بین بردک نقاط ضعف موجمود یکمی از راهکمارهمای
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مرتبط با سازماک ارائه دهنده خدمت ه اثرات ملبمت

طرفی کارشناساک ناظر بیممه هم پشمتوانه و حمایمت

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

اساسی به منظور ترممین کیفیمت خمدمات و کنتمرل

خدمات پرستاری در منزل ،درماک براسا

هزینههای بستری میباشد.

درمانی ،اجرای پروتکملهمای نظمارتی ،پیماده سمازی

نوع بیمههمای پوشم
تحت پوش

راهنماهای

دهنمده خمدمات و محتموای

برنامممه پزشممک خممانواده ،تبعیممت از قممانوک ارتقممای

بسته خمدمات بیممه پایمه و تکمیلمی از

رضایت شغلی پرسمتاراک،

بهرهوری پرستاراک ،افزای

دیگر موارد شناسایی شده در ایمن مطالعمه بمه عنمواک

تقویت سیست اطتعات بیمارستاک ،توجه به ممدیریت

عوامل مؤثر بر تولید هزینه بستری میباشد .در مطالعه

کیفیت ،حماک شمدک شمیوه پرداخمت گلوبمال ،تهیمه

انجا شده توسط فردوسی و محمدزاده این گونه بیاک

تجهیزات مناسک تشخیصی -درمانی و ارتقای دانم

شده است کمه در اکلمر کشمورهای در حمال توسمعه،

و آگاهی مدیریت بیمارستاک در زمینه برناممهریمزی و

حج خدمات بیمه درمانی که به وسیله سمازماکهمای

سممازماندهی و کنتممرل کممار پرسممنل ،افممزای

میممزاک

بیمه ارائه میگردد کافی نیست ،مملتً سمه پرداخمت

تعهممدات سممازماکهممای بیمممهگممر ،تقوی مت عملکممرد

مستقی توسط مرد در کشور ما حدود  55درصد می

کارشناساک ناظر بیمه و بهبود برنامههای اعتباربخشمی

باشد که نشانه عد موفقیت سازماکهای بیممه گمر در

از جمله راهکارهمای کنتمرل و ممدیریت هزینمههمای

پوش

خدمات ارائه شمده ممیباشمد  .)44گسمتر

تولید شده در بیمارستاک میباشد.

چتر حمایتی سازماکهای بیمهگمر و ارائمه بسمتههمای
خدمتی کامل توسط ایمن سمازماکهما از کلیمدیتمرین

پیشنهادها

عوامل کنترل هزینه بستری بیماراک میباشمد .البتمه بما

به منظور کنترل هزینههای ایجاد شده توسط بیماراک و

اجرای طرح تحول نظما سمتمت ،تمما ممرد ایمراک

برناممههمای آموزشمی و تغییمر

خانواده آکها ،افزای

بیمه ستمت قرار گرفتنمد .همچنمین بما

سبک زندگی ،اصتح باورهمای نادرسمت بیمماراک در

اجرای این طرح ،میانگین سمه بیممار بیممه شمده از

مورد ضرورت بستری و تشمویق ایشماک بمه دریافمت

هزینه پروندههای بسمتری در تیمر مماه  ،1393برابمر 8

خدمات از طریمق مراکمز درمماک بسمتر از مهم تمرین

درصد بوده و این میمزاک بمرای کمل بیمماراک بسمتری

راهکارهای پیشنهاد شده توسط صاحکنظراک شمرکت

بیمه شده و فاقد بیمه)  11درصد بوده اسمت .در 98

کننده در این مطالعه میباشد .همدف از ایجماد مراکمز

درصد بیمارستاکهای کشور سه بیمار از پروندههمای

درماک بستر تشمویق بیمماراک بمه بسمتری در مراکمزی

بستری کمتر از  11درصد بوده است .)45

است که هدف صرفاً درمانی ندارند ،بلکمه بمه منظمور

تحت پوش

های مختلف درمانی و لیر درممانی هممراه اسمت کمه

ساختار بیمارستاک و تمأمین منمابع ممورد نیماز ،کنتمرل

بخشی از آک به عهده خود بیمار است و بخشی دیگمر

عملکرد نیروی درمانی ،تدوین و اجرای راهنمما همای

به نظا ستمت و سازماکهمای بیممهگمر تحمیمل ممی

درمانی و اداری ،کنتمرل و اعتباربخشمی بیمارسمتاک و

حماک بمر

تأس میس مراکممز درممماک بسممتر از جملممه راهکارهممای

جامعه در زمینمه تمروی رویکمرد درممانی پیشمگیرانه

پیشنهادی برای کنترل هزینه ایجماد شمده توسمط اراده

محور و درماک سرپایی ،تشمویق ممرد بمه اسمتفاده از

سمقف تعهمدات

ورود و پذیر

شود .اصتح سبک زندگی و تغییر نگمر

10

دهنده خدمت می باشد .بما افمزای
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بیمار در بیمارستاک با تولیمد هزینمه

مراقبت از بیماراک ایجماد شمدهانمد .همچنمین اصمتح

عوامل مؤثر بر تولید هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی

محمد جعفری و همکاران

بدین وسیله از کلیه صاحکنظمراک و خبرگماک حموزه

 اصتح،بیمه و بمرنامهریزی در مورد بمازپمرداخمتها

درماک در استاک کرماک و مدیریت محتر و کارشناساک

ساختار سازمانی و بهبود کیفیمت عملکمرد کارشمنا

سازماک بیمه ستمت ایراک که در به ثمر رسمیدک ایمن

ناظر بیمه میتواک گمامی اساسمی در جهمت ممدیریت

 تشمکر و قمدردانی،مطالعه تی تحقیق را یاری نمودند

 لمذا پیشمنهاد.هزینههای بستری تولید شمده برداشمت

 از به ذکر است کمه ایمن مطالعمه بما.به عمل میآید

م میشممود بممرای مممدیریت بهتممر هزینممههممای بسممتری

حمایت مالی اداره بیمه ستمت کل شهر کرماک انجما

مطالعات گسترده و تخصصی در رابطه با همر یمک از

.شده است

.موارد مطرح شده انجا گردد
سپاسگزاری
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Abstract
Introduction: Hospitals are the most expensive health care organizations. In this study,
identifying factors influencing hospitalization costs based on the three aspects of the health
system including patients, health care providers, and insurance organizations were considered.
Methods: This was a qualitative and phenomenological study. In this study, 12 experts in the
field of management and controlling hospital’s costs were selected through purposive and
snowball sampling method. Data were collected using focused group discussion. Framework
analysis was used for data analysis.
Results: The factors affecting hospitalization costs were classified into three codes including
patients, health care providers, and insurance organizations. Lack of knowledge and
awareness and neglecting self-care were the main patient-related factors, and weak
management and supervision, lack of medical guidelines, long-term recovery period, lack of
implementation of family physician and weak commitments and structural problems of
insurance organizations were the main factors related to the health care providers and
insurance organizations.
Conclusion: The results showed that by increasing and improving self- care programs,
providing health-oriented services, implementation of family physician program, specializing
the hospital management, improving the quantity and quality of supervisions and reforming
expert structure of insurance organizations, the hospitalization costs can be managed.
Keywords: Hospitalization Costs, Patients, Health Care Providers, Insurance Organizations,
Public Hospital, Qualitative Study.
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