
 

 

مقاله پژوهشي  

بررسي تاثير كسورات اعمال شده از سوي بيمه تاميه اجتماعي بر حقوق مالي بيماران در بيمارستاوهاي 

داوشگاه علوم پسشكي كاشان 
 

 ، مريم معيني، دكتر رضا صفدري٭مهتاب كرمي
 

 25/7/89 تاريخ پذيزش 3/4/89تاريخ دريافت
 

چكيده 

 وسَضات ثيوبضستبًي فالٍُ ثط ايٌىِ هجبلغ لبثل تَجْي اظ هٌبثـ ٍ زضآهسّبي ثيوبضستبًي ضا ّسض زازُ ٍ تَاى هبلي ثيوبضستبى ضا وبّص :پيش زمينه و هدف

زض ايي پػٍّص ثب تقييي فلل وسَضات، هيعاى تبثيط لصا .  ثبض هبلي فعايٌسُ ايي ضا ثِ ثيوبض تحويل هيٌوبيسout of pocketهيسّس اظ عطيك افعايص ّعيٌِ ّبي 

 .آًْب ثط افعايص پطزاذتْبي تحويل ضسُ ثِ ثيوبضاى ثطضسي ضسُ است

 فمطُ 7907 ثط ضٍي زض ثيوبضستبًْبي زاًطگبُ فلَم پعضىي وبضبى 1387همغقي است وِ زض ًيوِ اٍل سبل - ايي پػٍّص اظ ًَؿ تَغيفي : مواد و روش کار

 ثب ٍليستي استبًساضز جوقآٍضي چه  زازّْب تَسظ.  پطًٍسُ زاضاي وسَضات ثَز7116اًجبم گطزيس وِ اظ ول پطًٍسّْب  تحت پَضص تبهيي اجتوبفي پطًٍسُ

. استفبزُ اظ آهبض تَغيفي اضائِ گطزيس

ًجَزى  2K هَضز، 7537زضذَاست ليوت اضبفِ جوقبً  ضسُ، ثيطتطيي فلل هَثط ثط حمَق هبلي ثيوبض ثِ تطتيت هَضز وسَضات افوبل 23648اظ ول : يافتهها

اضبفِ ظزى زضغس وسّبي جطاحي هطتطن يه  هَضز، 1664ثطاي جطاحي K زضذَاست اضبفِ هَضز، 218 ضبٍضُم اظ اًساظُ شزضذَاست ثي هَضز، 318 هطبٍضُ

 هَضز، 322 ثيَْضيKاضبفِ  زضذَاست هَضز، 1121ثيَْضي  ظهبى ثيص اظ اًساظُ زضذَاست هَضز، 3276زضذَاست ثيص اظ اًساظُ زاضٍ هَضز، 898 ًبحيِ

.  هَضز هيجبضس وِ زض ّوِ ايي هَاضز ثبض ّعيٌْْبي اضبفي ثط زٍش ثيوبض است1103زضذَاست وسّبي تقسيلي اضبفِ ثيَْضي

 ٍ اضبفِ ليوت وِ هٌجط k ثْوٌؾَض حفؼ حمَق ثيوبض الظم است ثيوبضستبى ثطاي جلَگيطي يب وبّص ذغبّبي هطثَط ثِ زضذَاست اضبفِ :و نتيجه گيري بحث

 .ثِ ظيبى هبلي ثِ ثيوبضاى هيگطزز ثط فولىطز پعضىبى ًؾبضت ًوبيس تب ثِ ايي تطتيت ظيبى هبلي ثيوبضاى ًيع ثِ حسالل وبّص يبثس

  ثيوِ، سبظهبى تبهيي اجتوبفي، وبضبى، ثيوبضستبًْب، حمَق ثيوبض:کليد واژه ها

 

 220-228، ص 1389فصلناهه دانشکده پرستاري و هاهايي اروهيه، دوره هشتن، شواره چهارم، زهستاى 

زضهبًي، -هيساى اًمالة، ذيبثبى اًمالة، ذيبثبى لسؼ، وَچِ فطزاًص، زاًطىسُ پيطاپعضىي، گطٍُ هسيطيت اعالفبت ثْساضتي تهران، :آدرس مكاتبه

 +(98 )9131636053:تلفي

Email: Karami_m@razi.tums.ac.ir 

 

                                                 
 (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتراي مديريت اطالعبت بهداشتي، دانشگبه علوم پسشكي تهران  1

درمبني، عضو هيئت علمي دانشگبه علوم پسشكي تهران -  دكتراي مديريت اطالعبت بهداشتي 2

 دانشجوي دكتراي اقتصبد بهداشت دانشگبه علوم پسشكي تهران 3

 

مقدمه  

اظ هْوتطيي هسبئلي وِ ّوَاضُ تَجِ، زلت ٍ وَضص هسيطاى 

 ضا ثِ ذَز هقغَف زاضتِ تسلظ ٍ وٌتطل ثط ٍضقيت ّبثيوبضستبى

 .  هيجبضسآىهبلي ثيوبضستبى ٍ تبهيي هٌبثـ هَضز ًيبظ ثطاي ازاضُ 

 ثب تَجِ ثِ اجطاي لبًَى ثيوِ ّباظ جولِ هٌبثـ زضآهس ثيوبضستبى

ّوگبًي، اضائِ ٍ فطٍش ذسهبت ثِ ثيوِ ضسگبى تحت پَضص 

ي ثيوِ گط ّبثٌبثطايي سبظهبى. ي ثيوِ گط هيجبضسّبسبظهبى

 (.1)ي زضهبًي ضا ثط فْسُ زاضًسّبهسئَليت پطزاذت ثرطي اظ ّعيٌِ
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بررسي تاثير كسَرات اعوال شدُ از سَي بيوِ تاهيي اجتواعي بر حقَق هالي بيواراى در بيوارستاًْاي داًشگاُ علَم پسشكي كاشاى 
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ي زضهبًي تَسظ ازاضات ثيوِ ّب ثبظپطزاذت ّعيًٌِؾط ثِ ايٌىِ

 ثطاي تقييي ثبظپطزاذت لصا. ثِ هستٌس سبظي زليك ثستگي زاضز

ي پعضىي ّب تَسظ ازاضات ثيوِ، وبضضٌبؼ ثيوِ پطًٍسُّبّعيٌِ

 ٍزضيبفت هطالجت ٍ زضهبى ثِ  تقييي ًيبظ ثيوبض ثطايثيوبض ضا 

زستَض  تٌبلضبت هستٌسسبظي هبًٌس ٍجَز يه اذتالف ثيي زضهبى

(.  2 )ثيوبض ثطضسي هيىٌس ثِ ضسُاضائِ ضسُ ٍ زضهبى  زازُ

ثِ زليل زضج ذسهبت اضبفي سبظهبًْبي ثيوْگط زض ايي هَاضز 

 وِ ّب تَسظ ثيوبضستبى يب فبلس هستٌسسبظي هٌبستٍ غيط ضطٍضي

ي ّبًيست زض ثبظپطزاذت ثْبي غَضت حسبةآى  لجَل زهَض

لطاضزاز، وسَضي ضا افوبل وٌٌس وِ ظهيٌِ سبظ ف ثيوبضستبًي عط

تبذيط ظيبز زض   ٍ هيطَزي عطف لطاضزازّبًبضضبيتي ثيوبضستبى

(. 3) هيىٌس ضا تطسيس ًبضضبيتي ،ّبثبظپطزاذت هغبلجبت آى

وِ ي ثيوْگط سبظهبى تبهيي اجتوبفي است ّباظ سبظهبى يىي 

 فوَهي ٍ زض فيي حبل غيط ٍاثستِ ثِ زٍلت ثبضس ٍ لسوت يسبظهبى

. ى اظ هحل حك ثيوْْبي پطزاذت ضسُ تبهيي ضَزآافؾن هٌبثـ 

.  سبظهبى هتقلك ثِ الطبض هرتلف جبهقِ ثبضسيِثطايي اسبؼ سطهب

 اظ لحبػ ذسهبت وسَضاتيثيوِ تبهيي اجتوبفي سبالًِ ثب هيعاى 

 (.4)اضائِ ضسُ تَسظ ايي سبظهبى ضٍثطٍ است

هبض هطثَط ثِ وسَضات افوبل ضسُ تَسظ سبظهبى ثيوِ تبهيي آ

ي سيٌب ٍ ّبي ثيوبضستبىّباجتوبفي هطثَط ثِ غَضت حسبة

 ًطبى زّس وِ هْوتطيي فلل وسَضات ايي تْطاىفيطٍظآثبزي زض 

 غلظ افوبل جطاحي، ضفبيت ًىطزى ّب، وسگصاضيغَضت حسبة

همطضات تقطفِ فوَهي، اضتجبُ زض هحبسجِ، ًمع هساضن پطًٍسُ، 

اضبفِ ليوت ٍ تفبٍت تقطفِ فبزي ٍ گلَثبل ثبضس وِ هيعاى ايي 

 ضيبل ٍ زض 184895268 ،78 زض سبل وسَضات زض ثيوبضستبى سيٌب

 (. 5 ). ضيبل ثَزُ است112095915ثيوبضستبى فيطٍظآثبزي، 

 اظ ول 80آهبض زيگطي زض وطهبى ًطبى هيسّس وِ زض سبل 

 هَضز 352 پطًٍسُ زاضاي وسَضات ثَزُ وِ 693 فمطُ پطًٍسُ، 1725

 هَضز هطثَط ثِ ثيوِ 341هطثَط ثِ ثيوِ تبهيي اجتوبفي ٍ 

 وسَضات هطثَط ثِ ّعيٌِ فلت اييثيطتطيي  ٍ ذسهبت زضهبًي ثَز

ثيص اظ تقطفِ، فبلس هساضن الظم ثَزى، اضبفِ زض ثيَْضي، اضبفِ 

(. 6) فول ٍ اضبفِ زض ّعيٌِ اتبق فول ثَزّبستkزض 

زض ضاستبي حل ايي هطىل ثرص هساضن پعضىي ثبيس وبزض 

، هسيطاى ٍ سبيط پطسٌل ثيوبضستبى ضا اظ اّويت ثجت يپعضه

ّعيٌْْبي وبهل پطزاذت جْت اعالفبت زض هساضن پعضىي ثيوبض، 

(. 7)ى هغلـ سبظزآثيوبض تَسظ ازاضات ثيوِ ٍ هطاحل لبًًَي 

ثب تَجِ ثِ هسبئل شوط ضسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ايي وِ وسَضات  

 هٌبثـضفتي هجبلغ لبثل تَجْي اظ  ثيوِ ّط سبلِ ثبفث ّسض

ثيوبضستبًي هيگطزز ٍ اظ ايي عطيك تَاى هبلي ثيوبضستبى ضا زض 

 ٍ اظ عطفي ّعيٌْْبي ثباليي ضا ثِ ثيوبضاى ازاضُ ذَز هحسٍز سبظز

 تب پػٍّطي ضا ثب ّسف ًسى ضسآثطپػٍّطگطاى  لصا .تحويل هيٌوبيس

تبثيط وسَضات افوبل ضسُ اظ سَي ثيوِ تبهيي اجتوبفي ثط ثطضسي 

ي تبثقِ زاًطگبُ فلَم پعضىي ّبزض ثيوبضستبىحمَق هبلي ثيوبضاى 

ًس تب ثب ضٌبذت ايي فلل  اًجبم ز1387ُوبضبى زض ًيوِ اٍل سبل 

ٍ زضآهسّبي تأذيطي ٍ اظ  ّب ثيوبضستبىهٌبثـهىبى اظ اتالف االحس 

 .ّوِ هْوتط اظ حمَق ثيوبضاى هطالجت ضَز

 

مواد و روشها 

همغقي است وِ زض ًيوِ اٍل -   تَغيفياظ ًَؿايي هغبلقِ 

 زض ثيوبضستبًْبي تبثقِ زاًطگبُ فلَم پعضىي وبضبى 1387سبل 

ي ثستطي تحت ّبپطًٍسُ جبهقِ ايي پػٍّص .اًجبم ضسّبست

 زازّْبي . هيجبضسهست هغبلقِپَضص ثيوِ تبهيي اجتوبفي زض 

پػٍّص ثب هطاجقِ ثِ سبظهبى اسٌبز پعضىي ثيوِ تبهيي اجتوبفي 

.  وبضبى ثب استفبزُ اظ چه ليستي استبًساضز جوقآٍضي گطزيس

تقساز پطًٍسّْبي هطثَط ثِ ايي سبظهبى زض ًيوِ اٍل سبل 

 فمطُ 7907 ثط اسبؼ ليستي اظ سَي سبظهبى اسٌبز پعضىي 1387

 پطًٍسُ هطثَط ثِ ثيوبضستبى 6394پطًٍسُ ثَز وِ اظ ايي تقساز 

 180 پطًٍسُ هطثَط ثِ ثيوبضستبى هتيٌي 297ضْيس ثْطتي، 
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 هْتاب كرهي، دكتر رضا صفدري، هرين هعيٌي
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 پطًٍسُ هطثَط ثِ ثيوبضستبى 61پطًٍسُ هطثَط ثِ ثيوبضستبى اذَاى، 

 پطًٍسُ 143 پطًٍسُ هطثَط ثِ ثيوبضستبى سيسالطْسا ٍ 832ًمَي، 

 7116 فمطُ پطًٍسُ 7907اظ ول . هطثَط ثِ ثيوبضستبى ضجبيي ثَز

. پطًٍسُ زاضاي وسَضات ثَز

 ، ضازيَلَغي، آظهبيطگبُ، هطبٍضُ، اظ آًجبيي وِ فطهْبي زاضٍ

ضطح فول ٍ ثيَْضي ّن اظ ًؾط زضهبًي ٍ ّن اظ ًؾط ثجت الساهبت 

ّعيٌِ ثط زض همبيسِ ثب سبيط اٍضاق استفبزُ ثيطتطي زاضًس ثٌبثط ايي 

وسَضات ايي فطهْب ّن ثْػَضت ولي ٍ ّن اظ زيسگبُ تأثيط آى ثط 

حمَق ثيوبض هَضز ثطضسي لطاض گطفت ٍ زض ًْبيت زازّْبي حبغل اظ 

آى ثِ زليل ايي وِ ول جبهقِ پػٍّص هَضز ثطضسي لطاض گطفت ثب 

ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض  (فطاٍاًي ٍ زضغس)استفبزُ اظ آهبض تَغيفي 

Excelاضائِ گطزيس  .

 

يافتهها 

اضائِ  (1-4) ثب تَجِ ثِ يبفتْْبي پػٍّص وِ زض لبلت جساٍل

 :گطزيسُ است وسَضات هَثط ثط حمَق ثيوبض ثسيي ضطح هيجبضس

 

  ٍ ثيوبضستبى آظهبيطگبُ ثِ تفىيه فلت ٍتَظيـ فطاٍاًي وسَضات زاضٍ (:1)  شمارهجدول

                                                 
  . قيمت درخواست شده از سوي بيمبرستبن جهت دريبفت هسينه از اداره بيمه از قيمت واقعي دارو بيشتر است1 

 ثيوبضستبى

 فلل

جوـ ضجبيي سيسالطْسا ًمَي اذَاى هتيٌي ثْطتي 

زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز 

زاضٍ
 

ًساضتي 
 زستَضپعضه

425 
3/4  . . . . .. . . 2 1/18 427 1/4 

زضذَاست 
 اضبفِ ليوت

5860 
8/59 148 1/75 30 100 10 9/90 138 1/83 6 5/54 6192 6/60 

زضذَاست ثيص 
 اظ اًساظُ

زاضٍ 
3196 6/32 49 9/24  . .1 1/9 28 9/16 2 1/18 3276 32 

فسم تقْس ثيوِ 
 زض لجبل ثطذي

زاضٍّب 
3 3/3 . . . . . . . . 1 1/9 319 1/3 

 جوـ
9799  .

197  .30 . 11 . 166  11 . 10214  

آظهبيطگبُ
 

ًساضتي جَاة 
 آظهبيص

2131 2/74 
24 1/57 15 100 1 20 13 100 11 100 2195 1/74 

 ًساضتي زستَض

پعضه 
213 4/7 14 3/33 . . 3 60 . . . . 230 7/7 

زضذَاست 
 ليوت

اضبفِ 
318 11 4 5/9 . . . . . . . . 322 8/10 

 ًساضتي ليست

آظهبيص 
213 4/7 .  .. . 1 20 . . . . 214 2/7 

 

 جوـ

 

 

2875 

 

 

. 42  .15 . 5 . 13 . 11 . 2961 . 
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درهاًي شْر ارٍهيِ - هَزشي آ ّپاتيت ب در كاركٌاى هراكس ٍاكسيٌاسيَىبررسي پَشش 
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 فلت ٍ ثيوبضستبى ثِ تفىيه  ٍ ضازيَلَغيتَظيـ فطاٍاًي وسَضات هطبٍضُ: (2) شماره جدول

 

 ثيوبضستبى

 

 فلل

جوـ ضجبيي سيسالطْسا ًمَي اذَاى هتيٌي ثْطتي 

زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز 

هطبٍضُ 

ًساضتي زستَض 

هطبٍضُ اظ سَي 

پعضه 

 

213 

 
6/28  ..  . . .. 13 100 . . 226 7/29 

2K ًُجَزى هطبٍض

 

318 

 

8/42 . . . . . . . . . . 318 7/41 

 ثيصزضذَاست 

 اظ اًساظُ هطبٍضُ

 

213 

 

6/28 1 100 4 100 . . . . . . 218 6/28 

 جوـ

 

744 

 

0 1  .4  .. . 13 . . . 762 . 

ي
ضازيَلَغ

 

ًساضتي جَاة 

ضازيَلَغي 

 

1065 

 

 

7/66 

 

.  .5 100 3 100 13 50 . . 1086 6/66 

زضذَاست ليوت 

اضبفِ 

 

213 

 

 

3/13 

 

. . . . . . 13 50 . . 226 9/13 

 ًساضتي زستَض

 پعضه

 

 

213 

 

 

3/13 

 

. . . . . . . . . . 213 1/13 

ًجَز هْط ٍاهضبي 

هسئَل ضازيَلَغي 

 

105 

 

 

5/6 

 

. . . . . . . . .. . 105 4/6 

 . 1630 . . . 26 . 3 . 5. .  . 1596 جوـ
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 ثيَْضي ثِ تفىيه ثيوبضستبى ٍ فلت ٍ  فولضطحتَظيـ فطاٍاًي وسَضات  :(3)  شمارهجدول

  

  ثيوبضستبى                    

 فلل

جوـ ضجبيي سيسالطْسا ًمَي اذَاى هتيٌي ثْطتي 

زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز 

ل 
ضطح فو

ًساضتي وپي ضطح 

فول 
213 

9/4  . . . . . . . . . .213 7/4 

ًمع زض گعاضش 

فول 
425 

8/9 4 8/9  . . . . . . . .429 4/9 

ًجَز هطرػبت 

ثيوبض زض ثطگِ ضطح 

فول 
318. 2/7  . . . . . . . . . .318 1/7 

ًجَز هْط ٍ اهضبي 

 جطاح
213 9/4 . . .  .. .  . . . .213 7/4 

 kزضذَاست اضبفِ

 ثطاي جطاحي
1597 6/36 

24 5/58  . .2 40 41 4/33  . .1664 7/36 

زضذَاست ليوت 

 6/17 797. .  3/33 41 40 2. ..  9/21 9 1/17 745اضبفِ 

اضبفِ ظزى زضغس 

وسّبي جطاحي 

هطتطن يه ًبحيِ 
852 5/19 4 8/9  . .1 20 41 3/33  . 898 8/19 

.  4363 جوـ
41  . . .5  .123  . . .

453

2 
 

ي
ثيَْض

 

ًساضتي وپي ثطگِ 

 ثيَْضي
318 3/9 

 . .4 100  . . . . . .322 1/9 

ًجَز هْط ٍاهضبي 

هترػع ثيَْضي 
318 3/9 

4 8/9  . . . . . . . .322 1/9 

ًجَز هطرػبت 

ثيوبض زض ثطگِ 

ثيَْضي 
213 4/6  . . . . . . . . . .213 6 

ظهبى  زضذَاست

ثيص اظ اًساظُ 
1065 3/31 24 5/58  . .2 7/66 28 9/28 2 100 

112

1 

6/31 

 

 Kاضبفِ  زضذَاست

ثيَْضي 

318 3/9 
4 8/9  . . . . . . . .322 1/9 

زضذَاست وسّبي 

تقسيلي اضبفِ 
1065 3/31 9 9/21  . .1 3/33 28 9/28  . .

110

3 
31 

فسم حضَض 

هترػع ثيَْضي 

ٍ اًجبم آى تَسظ 

تىٌسيي 

105 1/3  . . . . . .41 2/42  . .146 1/4 

 جوـ
3402  .

41  .4 9 9/21  .97  .2  .
354

9 
 .
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 ذسهت ًَؿ ٍ هبضستبىية نيتفه ثِ وسَضات يفطاٍاى ؿيٍظ ت:(4)شماره  جدول

 

 6/60) هَضز 6192زض فطم زاضٍ، زضذَاست اضبفِ ليوت 

؛ زض ( زضغس32) هَضز 3276 ش اظ اًساظُ زاضٍي زضذَاست ة،(زضغس

؛ (زضغس8/10) هَضز 322فطم آظهبيطگبُ، زضذَاست اضبفِ ليوت 

، ( زضغس7/41) هَضز 318 ًجَزى هطبٍضُ 2Kزض فطم هطبٍضُ، 

؛ زض فطم ( زضغس6/28) هَضز218 ضبٍضُم اظ اًساظُ يصزضذَاست ة

؛ زض (زضغس9/13) هَضز 226ضازيَلَغي، زضذَاست اضبفِ ليوت 

، ( زضغس6/17) هَضز 797فطم گعاضش فول، زضذَاست اضبفِ ليوت

اضبفِ ، ( زضغس7/36) هَضز 1664ثطاي جطاحي K زضذَاست اضبفِ

 هَضز 898 ُين ًبحيظزى زضغس وسّبي جطاحي هطتطن 

 ش اظ اًساظُيظهبى ة زضذَاستٍ زض فطم ثيَْضي،  (زضغس8/19)

  Kاضبفِ  زضذَاست، ( زضغس6/31) هَضز 1121َّضي ية

لي اضبفِ يزضذَاست وسّبي تقس، ( زضغس1/9) هَضز 322َّضيية

. ( زضغس31) هَضز 1103َّضيية

 

بحث ونتيجه گيري 

 وِ ثطگْْبي زاضٍ  ثْغَض ولي ًتبيج پػٍّص ًطبى زاز

  ضا ثِ ذَز اذتػبظ ( هَضز10214 )وسَضاتهيعاى ثيطتطيي 

ثيطتطيي   ايي فطم،زازّبًس ٍ اظ هيبى فلل ثيبى ضسُ ثطاي وسَضات

 ثطاي زاضٍ زضذَاست ليوت اضبفيهطثَط ثِ  ( هَضز6192)وسَض 

ي چوطاى، سيٌب ّبپػٍّص اًجبم ضسُ زض ثيوبضستبىًتبيج زض . است

 وسَضات زض فطم زاضٍ زيسُ ضسُ ى ّن ثيطتطيٍ سپبّبى اغفْبى

، زضذَاست ثيص اظ حس هػطف زاضٍ ثيطتطيي است اهب زض ايي فطم

زض ايي ضاثغِ هيتَاى . (8)است وسَض ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ 

 الظم ّب پطًٍسُزض (زاضٍ) وسَضاتايي ًَؿ ثطاي جلَگيطي اظ گفت 

ذَاًب ٍ وبهل زض ثْػَضت تقساز ٍ همساض زاضٍ ، ًَؿ زاضٍ پطستبض است

ض پطًٍسُ ز هيجبضس ضا اگط زاضٍيي ذبضج اظ تقْس ثيوِ ٍپطًٍسُ ثجت 

 تب زض ٌّگبم تسَيِ حسبة ايي ّعيٌِ اظ ثيوبض گطفتِ ًوبيسشوط 

وِ ثب استٌبز ثِ پػٍّطْبي غَضت گطفتِ  اظ آًجبيي (.3 )ضَز

استفبزُ اظ سيستوْبي وبهپيَتطي ًمص هَثطي شض افعايص ويفيت 

هستٌسسبظي پعضىي زاضًس الجطم ثىبضگيطي ايي سيستوْب ثِ 

ٍ  وبّص وسَضات ضا ًيع زض ثط ذَاٌّس زاضت وِ پػٍّطْبٍاضز

 اًگلستبى هَيس ايي هغلت tufts-newّوىبضاًص زض هطوع پعضىي 

 زض ثرص PDAثسيي تطتيت وْْبٍاضز ثب ثىبضگيطي . هيجبضس

                                                 
1 Howard 
2 personal assistant device 

 ثيوبضستبى

 ًَؿ ذسهت

جوـ ضجبيي سيس الطْسا ًمَي اذَاى هتيٌي ثْطتي 

زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز زضغس تقساز 

 2/43 10214 8/45 11 9/37 166 8/40 11 7/51 30 2/61 197 43                                                                                                                      9799 زاضٍ

 5/12 2961 8/45 11 3 13 5/18 5 9/25 15 13 42 6/12 2875 آظهبيطگبُ

 2/3 762 0 0 3 13 0 0 9/6 4 4/0 1 3/3                           744 هطبٍضُ

 9/6 1630 0 0 9/5 26 1/11 3 6/8 5 0 0 7 1596 ضازيَلَغي

 2/19 4532 0 0 1/28 123 5/18 5 0 0 7/12 41 2/19 4363 ضطح فول

 15 3549 4/8 2 1/22 97 1/11 3 9/6 4 7/12 41 9/14 3402 ثيَْضي

 0 23648 0 24 0 438 0 27 0 58 0 322 0 22779 جوـ
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هطالجتْبي تٌفسي وبّص لبثل هالحؾْبي ضا زض وسَضات ثبالذع 

وسَضات هطثَط ثِ زاضٍ ضا ًسجت ثِ سيستن ثجت زستي ايي ثرص 

ًيع زض هغبلقِ ذَز ّوچٌيي ّلوًَع .(8)هطبّسُ ًوَزُ است 

 تَاًس هٌجط ثِ وبّص CDSSاؽْبض ًوَزُ است وِ ثىبضگيطي

چطوگيطي زض هػطف ثيطٍيِ زاضٍّب ٍ ّن زض غطفِ جَيي ٍ 

 (.9)ّعيٌْْبي ًبضي اظ آى گطزز

 زيگطفلل زيسُ ضس وِ اظ  (1-3)زض يبفتْْب عجك جساٍل 

، ( هَضز6192)زضذَاست اضبفِ ليوت زض ثرطْبي زاضٍ وسَضات 

 797)، ضطح فول( هَضز226)، ضازيَلَغي ( هَضز322)آظهبيطگبُ 

هيجبضس وِ ايي ًتبيج ثب هغبلقبت  ( هَضز322)ٍ ثيَْضي  (هَضز

اًجبم ضسُ تَسظ تَولي زض اغفْبى، فبتحي زض تْطاى ٍ تَولي زض 

، ثيطتطيي وسَض ضا ّبي ذَززض ثطضسيوطهبى هٌغجك هيجبضس وِ 

 k ، اضبفِ زضثيَْضي kهطثَط ثِ ّعيٌِ ثيص اظ تقطفِ، اضبفِ زض

زض ايي هَاضز وِ ثبض . (3،5،6)اًس فول ٍ ّعيٌِ اتبق فول ثيبى وطزُ 

ّعيٌْْب ثط زٍش ثيوبض ذَاّس ثَز ٍ ايي ّعيٌْْبي اضبفِ ٍ ثطگطت 

ًبپصيط تَاًس ثِ ضست ضفبُ ثيوبض ٍ ذبًَازُ اٍ ضا تحت تأثيط لطاض زّس 

ثْتط است ّوبًگًَِ وِ زض پػٍّطي اؽْبض گطزيسُ است 

 هيعاى ٍ ًؾبضت ًوَزُ پطًٍسُ اعالفبت تىويل ضٍي ثيوبضستبى ثط

 اضظيبثي ثطاي هقيبض ثْقٌَاى ضا غحيح ٍ وبهل زليك، هستٌسات

 هبلي ثبظپطزاذتْبي ثطاي هجٌبيي ٍ تطفيـ ضغلي ثطاي هستٌسسبظاى

تب هستٌسسبظاى زض ثجت غحيح اعالفبت زلت . (10)زّس  لطاض آًْب

ثيطتطي ًوَزُ ٍ ثْسًجبل آى ثيوبض ًيع هتحول ضطض ٍ ظيبى هبلي 

. ًگطزز

 ثيبى ضسُ ثطاي وسَضات ًجَز جَاة ذسهبت لاظ زيگط فل

  ٍ ضازيَلَغي( هَضز2195)گبُ تطريػي ٍ زضهبًي ًؾيط آظهبيص

 هطبثْي زض پػٍّص وِ ي ثستطي ثبضسّب زض پطًٍسُ( هَضز1086)

زم اضسبل گعاضضبت ضازيَلَغي ٍ آظهبيص ٍ فسم ضويوِ ثطگِ ًيع ؿ

 چطا وِ اگط. استضسُ  زضذَاست اظ زاليل هْن وسَضات ثيبى

                                                 
1 Helmons 
2 Clinical decision support system 

جَاة ذسهبت پبضاوليٌيىي افن اظ تطريػي ٍ زضهبًي ثب ثجت تبضيد 

 ، وبضضٌبسبى ثيوِزضج ًگطزيسُ ثبضسٍ ثِ تفىيه زض پطًٍسُ ثيوبض 

 ٍ ًوَزُاظ سْن ثيوِ وسط آى ضا زال ثط فسم اًجبم ذسهبت زاًستِ 

زض ثطضسي هتَى . گطززي ثيوبضستبًي ّسض ّبثِ ايي تطتيت ّعيٌِ

زيسُ ضَز وِ ثيوبضستبًْبي آهطيىب ثطذالف ثيوبضستبًْبي ايطاى 

جْت . اظ ضٍش وبضاًِ ثطاي پطزاذت ّعيٌْْب استفبزُ وٌٌسوِ 

ثبظپطزاذت ّعيٌْْبي ثْساضتي ٍ زضهبًي اظ سيستن پطزاذت ضٍظاًِ 

ي ٍاثستِ ّبگطٍُاستفبزُ ًوبيٌس وِ ثطاسبؼ  (pps )يٌسٌّگطآ

ى ضٍش يزض ا.  گطززضا تقييي پطزاذتْب  همساض ثبظDRGتطريػي 

وسّبي  آًْب ثطاسبؼ هستٌسات پعضىي ثيوبضاى ظيٌّگبم تطخ

DRG  زٌّسُ ذسهبت اضائِ ضسُ   ًطبى ايي وسّبوِتقييي هيگطزز

 زض پػٍّص ذَز استيي ٍالس ٍزيويت. (11-14 ) هيجبضٌسثِ ثيوبض

 ثيوبضستبًْب زض ثبظگطت ppsثيبى ًوَزًس وِ زض اٍليي سبل اجطاي 

 زضغس افعايص ًسجت ثِ سبل هب لجل ضا ًطبى زازّبًس 19ّعيٌْْب 

زسبظي پطًٍسُ تأثيط هستمين ىاظ آًجب وِ ويفيت هستثٌبثطايي . (15)

ثط ثطًبهْطيعيْبي آيٌسُ ثيوبضستبى ٍ زستيبثي ثِ اّساف هسيطيتي، 

 زاضز، الظم است ًيبظّبي ّبافتجبض ثرطي ٍ ثبظ پطزاذت ّعيٌِ

چٌبًىِ ضىيجب زض هغبلقِ ذَز . (16)هستٌسسبظي ضٌبذتِ ضًَس

 80افالم هيساضز ثب آهَظش هستٌس سبظاى هيعاى وسَضات سبل 

(. 17)زضغس وبّص يبفتِ است 25ًسجت ثِ سبل هب لجل 

 

ارائه راهكار و پيشنهاد 

 هطثَط ى فلل وسَضات پطًٍسّْبي ثستطييضتطي ةاظ آًجبييىِ

ل ي هسئَل تىنالظم است افطاز هستٌسسبظي هيجبضس  زضًمعثِ 

ٍ ح يغحهستٌسسبظي  اغَل  آضٌبيي ثبًِيپطًٍسّْب، زض ظم

ى يتوبم اثجيٌٌس چطا وِ ثجت اعالفبت آهَظش الظم ضا چگًَگي 

 گطفتِ ٍهِ هَضز ثطضسي لطاض يلِ ضطوتْبي ةيهستٌسات ثِ ٍؼ

                                                 
3 prospective payment system 
4 diagnostic related groups 
5 Steinwald  & dummit 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-246-fa.html


درهاًي شْر ارٍهيِ - هَزشي آ ّپاتيت ب در كاركٌاى هراكس ٍاكسيٌاسيَىبررسي پَشش 
 

    فصلناهه دانشكده پرستاري و هاهايی1389 دوره هشتن، شواره چهارم، زهستاى 227

اظ يًْْب ىيز ثبظپطزاذت ّعييهِ جْت تبياعالفبتي ضاوِ ثبظضسبى ة

ن ًؾبم ثبظ يگط ثب ووه ياظ سَي ز. زى فطاّن هيىي ضازاضًس

 وست  ثب، هَسسبت زضهبًي هيتَاًٌسDRGض يپطزاذت وبضآهس ًؼ

ّن ًْْبي زضهبى ي ّع ٍج زضهبىيًْي ًتبيزض ظم اعالفبت وبهلتط

  ثرطٌس ٍ ّن زض ضاستبيثْجَزذَز ضا فولىطز هبلي ٍ التػبزي 

ّوچٌيي ثْوٌؾَض . ًوبيٌسهِ زضهبًي ّوىبضي يتحمك عطح ّبي ة

حفؼ حمَق ثيوبض الظم است ثيوبضستبى ثطاي جلَگيطي يب وبّص 

 ٍ اضبفِ ليوت وِ هٌجط ثِ kذغبّبي هطثَط ثِ زضذَاست اضبفِ 

ظيبى هبلي ثِ ثيوبضاى گطزز ثط فولىطز پعضىبى ًؾبضت ًوبيس تب ثِ 

 .ايي تطتيت ظيبى هبلي ثيوبضاى ًيع ثِ حسالل وبّص يبثس

 

تشكر و قدرداني 

ثب تطىط اظ سبظهبى اسٌبز پعضىي ثيوِ تبهيي اجتوبفي وبضبى 

. وِ پػٍّطگطاى ضا زض اًجبم ايي پػٍّص يبضي ضسبًيسًس
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