بررسی عملکرد مالی بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی
در سال 0930
علی ابوترابی


فرهاد کوهی

چکیده
تغییر سبک ادارۀ بیمارستانها بهعنوان یکی از راههای ارتقاء شاخصهای کارایی و کیفیت معرفی
میشود .بهمنظور شناخت وضع موجود بیمارستانهای سازمان تأمیناجتماعی و دستیابی به شاخصهای
جهت تصمیمگیری برای تغییر شیوۀ ادارۀ آنها و در صورت تغییر شیوۀ اداره ،ارزیابی دورهای تأثیر آن
در شاخصهای مذکور ،مقرر شد که مطالعهای با رویکرد هزینه ـ منفعت در شش بیمارستان منتخب
سازمان شامل شهید معیری تهران ،دکتر غرضی اصفهان ،استاد عالینسب تبریز ،امام رضا(ع) ارومیه،
فارابی مشهد و حضرت معصومه(س) کرمانشاه صورت گیرد.
مطالعۀ حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر می باشد:
 تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستانهای منتخب چه میزان است؟
 وضعیت شاخصهای مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال  0518چگونه است؟
 نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستانهای منتخب در سال  0518با احتساب تعرفۀ دولتی و تعرفۀ
عمومی غیردولتی چگونه است؟
 سهم هر یک از دو حوزۀ بستری و سرپایی از کل هزینههای بیمارستانهای منتخب چه مقدار
بوده است؟
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 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و خدمات بهداشتی دانشگاه ایران.
 کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت و کارشناس اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی.

 هزینۀ هتلینگ (هزینۀ اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستانهای منتخب در سال  0518چقدر بوده
است؟
در این مطالعه با استخراج اطالعات مورد نیاز از سیستمهای اطالعاتی بیمارستان (شامل سیستمهای
حقوق و دستمزد ،اموال ،انبارداری ،پرسنلی ،ثبت و پردازش آمار و  )...سعی شده است که هزینۀ
تمامشده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود .بههمین منظور از سیستم هزینهیابی جذبی
و بهروش مرحلهای ،شناسایی هزینهها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است .پس از
گردآوری دادههای مورد نیاز ،دادهها در نرمافزار  Excelوارد شد و در ادامه ،ارزیابیهای الزم جهت
کسب اطمینان از صحت و درستی اطالعات مذکور انجام شد.
برخی یافته های پژوهش نشان میدهد که:
 درصد اشغال تخت بیمارستانها از  67درصد (فارابی مشهد) تا  45درصد (حضرت معصومه
(س) کرمانشاه) متغیر است.
 تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازاء هر تخت فعال از  5.82نفر (امام رضا (ع) ارومیه) تا
 8.57نفر (شهید معیری تهران) متغیر است.
 با احتساب تعرفۀ دولتی ،نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستانها از  61درصد (امام رضا (ع) ارومیه)
تا  11درصد (عالینسب تبریز) متغیر است .با احتساب تعرفه عمومی غیردولتی شاخص مذکور
بین  41درصد تا  056درصد برای همان بیمارستانها متغیر خواهد بود.
 سهم حوزۀ بستری از کل هزینۀ بیمارستانها از  67درصد (شهید معیری تهران) تا  45درصد
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(عالینسب تبریز) متغیر میباشد.
 هزینۀ تمامشده خدمات هتلینگ بیمارستانها بیشتر از تعرفۀ مصوب آنها بوده است.
بنابراین در سال  18با احتساب تعرفههای بخش دولتی ،درآمدهای بیمارستانهای مورد مطالعه،
تأمینکننده هزینههای آنها نبوده است .بهنظر میرسد که با ساختار موجود ،اعمال تعرفههای عمومی
غیردولتی میتواند تا حدودی به تأمین هزینههای بیمارستان کمک کند و زمینۀ خودگردان شدن
بیمارستانها را فراهم آورد؛ اما باید به این نکتۀ مهم توجه نمود که این نتیجهگیری با فرض ثابت بودن
سایر شرایط صحیح خواهد بود .همچنین ممکن است که ترکیب خدمات ارائهشده در بیمارستانها
دستخوش تغییر شود که در این صورت باید عالوه بر هزینه – منفعت ،به ابعاد عدالت و دسترسی و نیز
کارکرد اجتماعی سازمان نیز توجه شود.
کلیدواژهها :هزینۀ تمامشده ،خدمات هتلینگ ،تعرفۀ خدماتدرمانی.

مقدمه

در سالهای اخیر سازمانهای بخش عمومی با فشار فزایندهای در جهت بهبود کارایی و
اثربخشی روبهرو شدهاند و این مسئلۀ مدیران بخش عمومی را بر آن داشته است که به مسائلی
مانند تعیین هزینۀ تمامشدۀ دقیق کاال و خدمات ،بهبود فرایندها ،ارزیابی گزینههای استفاده از
خدمات بیرونی یا خصوصیسازی و همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامۀ استراتژیک
سازمان بهصورت عملیاتیتر بنگرند ( .جوانبخت و همکاران.)0517 ،
افزایش سریع و روزافزون هزینههای بخش بهداشت و درمان بهویژه هزینههای مربوط
به درمان در سراسر جهان باعث گردیده است تا متخصصین اقتصاد بهداشت و حتی پزشکان
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شیوه اداره ،ارزیابی دورهای تأثیر آن در شاخصهای مذکور ،مقرر شد که مطالعهای با رویکرد
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در تمام کشورها در پی یافتن شیوهای جدیدی بهمنظور کنترل هزینهها باشند( .نصیری و
همکاران.)0 :0542 ،
همواره ادارۀ کارآمد و مطلوب مراکز درمانی ملکی سازمان تأمیناجتماعی ،جهت ارائۀ
خدمات باکیفیت و کمیت مورد نیاز بیمهشدگان و با حداقل هزینه ،دغدغه مدیران و
تصمیمگیران این سازمان بوده است؛ بههمین دلیل طی سالهای گذشته تالش شده است تا با
تغییر الگوی ادارۀ مراکز درمانی از حالت متمرکز به قالبهای غیرمتمرکزی همچون اداره
بهصورت هیئتامنایی یا هیئتمدیرهای گامهایی برای دستیابی به اهدافی همچون کارایی و
کیفیت برداشته شود .بهمنظور شناخت وضع موجود بیمارستانهای سازمان و دستیابی به
شاخصهایی جهت تصمیمگیری برای تغییر شیوۀ ادارۀ بیمارستانهای ملکی و در صورت تغییر
هزینه ـ منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان تأمیناجتماعی صورت گیرد.این مطالعه در
پی آن است تا عملکرد شش بیمارستان منتخب سازمان تأمیناجتماعی را از منظر اقتصادی و
با تأکید بر شاخصهای هزینه منفعت طی سال مالی  0518ارزیابی نماید این بیمارستانها شامل:
 .0بیمارستان شهید معیری تهران؛
 .7بیمارستان دکتر غرضی اصفهان؛

 .5بیمارستان استاد عالینسب تبریز؛
 .8بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه؛
 .8بیمارستان فارابی مشهد؛
 .6بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه.

بدیهی است شناسایی هزینهتمامشده واقعی بیمارستانهای مذکور پایه مطالعه را تشکیل
خواهد داد و در همین راستا از روش هزینهیابی مرحلهای برای تعیین هزینۀ تمامشده
بیمارستانها و بخشهای مختلف آن استفاده خواهد شد .مطالعۀ حاضر در پی پاسخ به سؤاالت
زیر میباشد:
 )0تعداد تخت فعال بیمارستانهای منتخب چه مقدار است؟
 )7نرم نیروی انسانی به ازای هر تخت در بیمارستانهای منتخب چگونه است؟
 )5وضعیت تعداد مراجعات به بیمارستانها به تفکیک خدمات سرپایی و بستری در
سال  0518چگونه است؟
 )8وضعیت شاخصهای مرتبط با خدمات بستری از قبیل متوسط اقامت ،تختروز
اشغالی و  ...در بیمارستانهای منتخب در سال  0518چگونه است؟
 )8نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستانهای منتخب در سال  0518چگونه است؟
 )6نسبت درآمد به هزینه بخشهای پاراکلینیک بیمارستانهای منتخب چگونه
است؟
 )2در صورت اعمال تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیردولتی،
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نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستانهای منتخب چگونه است؟
 )4سهم هر یک از دو حوزۀ بستری و سرپایی از کل هزینههای بیمارستانهای
منتخب چه مقدار بوده است؟
 )1متوسط هزینۀ بستری به ازاء هر بیمار بستری در بیمارستانهای منتخب چقدر بوده
است؟
 )01متوسط هزینۀ بستری به ازاء هر تختروز بستری در بیمارستانهای منتخب چقدر
بوده است؟

 )00هزینۀ هتلینگ (هزینه اقامت بیمار) به تفکیک هر یک از بخشهای بستری
بیمارستانهای منتخب در سال  0518چقدر بوده است؟
پیشینۀ پژوهش

مطالعات بسیاری در زمینۀ محاسبۀ هزینۀ تمامشدۀ خدمات تشخیصی و درمانی بهصورت
موردی و در مقاطع زمانی مختلف صورت گرفته است .بیشتر این مطالعات سعی داشتهاند که با
محاسبۀ هزینۀ تمامشدۀ خدمات و مقایسه آن با قیمت (تعرفه) خدمات ،میزان سود یا زیان
حاصل از ارائۀ خدمات مذکور را تعیین نمایند .در سازمان تأمیناجتماعی ،بررسیهای ساالنهای
توسط گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان جهت بررسی عملکرد بیمارستانهای
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کشورهای زیادی گردآوری کرده است و نتیجه گرفته است که تفاوتهای بسیاری در
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ملکی صورت میگیرد که گزارشات آنها در اختیار مسئولین سازمان قرار داده میشود .در
گزارشات مذکور عملکرد کلی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار میگیرد و هزینۀ تمامشدۀ
خدمات محاسبه نمیشود.
با توجه به اینکه بیمارستانها قسمت اعظم هزینههای بهداشتی و درمانی را در اغلب
کشورها به خود اختصاص میدهند و زمینۀ وسیعی برای ارتقای مدیریت این منابع مالی وجود
دارد ،دونالد شپارد و همکاران وی با انجام مطالعاتی نتیجه گرفتند که باید هر کشور بخواهد و
بتواند راهکار هزینهیابی و روشهای خاص خود را برای تحلیل هزینههای بیمارستانی براساس
نیازهای مدیریتی و دسترسی به اطالعات الزم طراحی و اجرا نماید .در این زمینه سازمان جهانی
بهداشت نیز دادههای الزم برای احتساب هزینههای واحدهای خدمات بیمارستانی را از
هزینههای واحد خدمات کشورهای مختلف وجود دارد( .پوررضا)0540 ،
نمازی و همکاران در سال  0510به بررسی تطبیقی مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت فازی
و مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی در خدمات بیمارستانی پرداختند آنها با استفاده از روش
پژوهشهای اقدامی و مکانیزم  ABCبخشهای تشخیصی بیمارستان رضوی مشهد را به منظور
محاسبه بهای تمام شده خدمات ،مورد بررسی و مقایسه قرار دادند .نتایج حاصل از آزمون حاکی

از آن است که اختالف معناداری بین بهای تمام شده خدمات محاسبه شده براساس مدل

ABC

سنتی و  FABCدر بخشهای تشخیصی بیمارستان وجود دارد .افزون بر این ،اختالف معناداری
بین بهای تمامشدۀ محاسبهشده براساس هر یك از دو مدل با تعرفههای وضع شده در این بخشها
نیز وجود دارد که لزوم بازنگری در تعرفههای مصوب دولتی را نیز نشان میدهد.

ترابی و همکاران در سال  0544به بررسی محاسبه قیمت تمامشده خدمات بخش
رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای
فعالیت  ABCپرداختند مطالعه حاضر نشان داد که بین قیمت واقعی خدمات رادیولوژی مورد
مطالعه و تعرفههای مصوب تفاوت وجود دارد .این تفاوت خود را به شکل زیان مالی برای
بیمارستان نشان میدهد.

رضاپور و همکاران در سال  0548به بررسی هزینۀ فایدۀ خدمات بخشهای بستری
بیمارستان قدس شهر قزوین پرداختهاند .دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شدند.
تخصیص هزینه به بخشهای بستری با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت بهدست
آمد و اقالم درآمدی هر بخش از طریق شمارش پروندههای بیماران بستری مشخص شد و بدین
ترتیب میزان سوددهی و ضرردهی عملیاتی بخشها تعیین شد.
نتایج مطالعه نشان داده است که میزان اشغال تخت مرکز آموزشی  -درمانی مورد مطالعه
بهطور متوسط  65%بود .هزینههای کارکنان  20%و هزینههای غیرکارکنان  71%از کل
هزینههای عملیاتی بیمارستان را تشکیل میدادند .بخش جراحی  0544801ریال سوددهی
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عملیاتی و بخشهای کودکان  ،0اطفال  ،7نوزادان و مراقبتهای ویژه به ترتیب ،061416
 514818 ،60781و  11081ریال ضرردهی به ازای هر روز بستری داشتند .محقق پیشنهاد نموده
است که با توجه به وضعیت نامطلوب بهرهدهی و بهرهوری از منابع ،مدیران و مسووالن باید
در راستای شناسایی هزینۀ هرز عملیاتی ،ارتقای توان عملیاتی ،کشف علل انحراف نامساعد
کارایی و افزایش میزان تولید مراکز آموزشی  -درمانی تالش بیشتری نمایند.
پژوهشهای انجامشده در خارج از کشور:

تعدادی از پژوهشهای انجامشده در بخش بهداشت و درمان سایر کشورها درخصوص
محاسبه بهایتمامشده خدمات بهروش  ABCبه شرح ذیل میباشد:
گوجرال و همکاران ( )7101در پژوهشی از  ABCبه عنوان ابزاری برای هزینهیابی در
آزمایشگاه هماتوپاتولوژی استفاده نمودند .آنها توانستند با استفاده از این روش ،بهای تمامشدۀ
انواع خدمات ارائهشده در آزمایشگاه را با دقت بیشتری تعیین و با یکدیگر مقایسه کنند.

دمیر و همکاران ( )7111در پژوهشی کوشش نمودند تا ارتباط و تأثیرات مدیریتی
هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در کلینیكهای سرپایی را تشریح نموده و مورد آزمون
پیادهسازی شد .نتایج نشان داد که بهای خدمات ارائهشده با تعرفههای دولتی دارای تفاوتهای
قابل توجهی است.

توپال و همکاران ( )7112تحقیقی با عنوان بهای تمامشدۀ بیماریهای لوزالمعده در
بیمارستان آمریکا انجام دادند .نتایج حاصل نشان داد که هزینۀ متوسط بیمارستان برای هر بیمار
 01،816یورو بود  .هزینههای کل بیمارستان با مدت زمان بستری در ارتباط و افزایش
هزینههای کل بیمارستان تحتتأثیر بستریشدن و هزینههای پرسنل پزشکی بود .بزرگترین
بخش از هزینۀ جراحی لوزالمعده هزینۀ پرسنلی و داروسازی بوده است.
روش انجام مطالعه

این مطالعه از نوع توصیفی و گذشتهنگر میباشد .در این مطالعه بهمنظور ارزیابی اقتصادی
عملکرد بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی ،با استفاده از آمار و اطالعات عملکردی
و مالی بیمارستان سعی شده است که هزینۀ تمامشدۀ هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان
تعیین و در نهایت هزینۀ تمامشدۀ محصوالت نهایی بیمارستان تعیین شود .بههمین منظور از
سیستم هزینهیابی جذبی و بهروش مرحلهای ،شناسایی هزینهها و تخصیص آنها به مراکز
مسئولیت صورت گرفته است .بنابراین قسمت عمدۀ اطالعات مورد نیاز از سیستمهای
اطالعاتی بیمارستان (شامل سیستم حقوق و دستمزد ،سیستم اموال ،سستم انبارداری ،سیستم
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قرار دهند .مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در این پژوهش بر روی  8بخش مجزا

011

پرسنلی ،سیستم ثبت و پردازش آمار و  )...تهیه شده است .عالوه بر این برای شناسایی محل و
مدت خدمت کارکنان در هر مرکز مسئولیت ،فرمهایی طراحی و در اختیار مسئولین بخشهای
مختلف بیمارستان قرار گرفت .پس از گردآوری دادههای مورد نیاز ،دادهها در نرمافزار Excel

وارد شد و در ادامه ،ارزیابیهای الزم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطالعات مذکور
انجام شد و پس از آن مراحل تخصیص و تسهیم هزینهها به مراکز مسئولیت (بخشهای)
بیمارستان به شرح ذیل صورت گرفت:
در مرحلۀ اول با تشکیل ماتریس "مرکز مسئولیت  -فهرست حساب" (جدول شمارۀ )0
هزینههای انجامشده برای هر مرکز مسئولیت بر حسب فهرست حسابهای موجود در سیستم
حسابداری شناسایی و تخصیص داده شد .در مواردی که هزینۀ محققشده در کد حسابداری
خاصی قابل تخصیص به مراکز مسئولیت نبود ،براساس محرکهای هزینه ،میان مراکز
مسئولیت تسهیم شده است.
جدول شماره  )۰نمونۀ ماتریس مرکز مسئولیت – فهرست حساب
فهرست حساب
مرکز
مسئولیت
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حقوق

مزایای

آب ،برق،

کارمندان کارمندان سوخت و ...

دارو و لوازم
مصرفی
پزشکی

جمع کل
موادغذائی ........

هزینههای هر
مرکز هزینه

پس از تعیین هزینههای مستقیم هر مرکز مسئولیت ،در مرحلۀ دوم هزینۀ مراکز مسئولیت
پشتیبانی (سربار) براساس محرکهای هزینه مرتبط و قابلدسترس میان مراکز مسئولیت
عملیاتی (سود) بهروش کاهشی تدریجی ٨تسهیم شد و هزینهتمامشده مراکز مسئولیت اخیر
محاسبه شده است .فرض اولیه برای استفاده از سیستم هزینهیابی مرحلهای ،همگن بودن تمامی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Step-down

محصوالتی است که طی یک دوره در یک مرکز هزینه تولید میشوند (پارسائیان:0521 ،
 .)706بنابراین در این مطالعه فرض شده است که محصوالت مختلفی که توسط مراکز
مسئولیت مختلف بیمارستان تولید میشوند همگن میباشند .به این ترتیب ،در مرحلۀ سوم با
فرض همگن بودن محصوالت تولید شده توسط مراکز مسئولیت عملیاتی ،هزینۀ تمامشده این
مراکز بر تعداد محصول تولیدشده توسط آنها تقسیم شده است .به عنوان مثال برای محاسبه
هزینۀ هتلینگ ،تعداد تختروز اشغالی بهعنوان محصول شناسایی و هزینههای مرتبط با هتلینگ
بر تعداد تختروز اشغالی تقسیمشده است.

یافتههای پژوهش به شرح زیر برای بیمارستانهای مورد مطالعۀ دستهبندی و در این فصل
ارائهشده است:
 )0شاخصهای عملکردی بیمارستان در حوزههای بستری و سرپایی؛
 )7نرم نیروی انسانی به ازای هر تخت فعال؛
 )5نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستان و برآورد نسبت مذکور در صورت محاسبه
درآمدها با تعرفۀ عمومی غیردولتی؛
 )8نسبت درآمد به هزینۀ واحدهای پاراکلینیک اصلی (آزمایشگاه و پاتولوژی،
تصویربرداری پزشکی و فیزیوتراپی)؛
 )8سهم بخشهای مختلف بیمارستان از هزینهها؛
 )6سهم حوزههای سرپایی و بستری از هزینههای بیمارستان؛
 )2متوسط هزینۀ هر بیمار بستری؛
 )4هزینۀ هتلینگ (اقامت در بیمارستان).
شاخصهای عملکردی بیمارستان در حوزههای بستری و سرپایی

در این قسمت شاخصهای عملکردی بیمارستانهای منتخب در دو حوزۀ شاخصهای
بستری و سرپایی در سال  18ارائه میشود .الزم به ذکر است که اطالعات این بخش از نرمافزار
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یافتههای پژوهش
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 SMISگروه بررسی شاخصهای آماری معاونت درمان استخراج شده است.
الف) خدمات بستری

در جدول ( )7اطالعات مربوط به شاخصهای بستری بیمارستانهای منتخب در سال 0518
ارائهشده است.
جدول  )2شاخصهای عملکرد بخشهای بستری بیمارستانهای منتخب در سال ۰۹۳۴
تختروز
اشغال

درصد
اشغال
تخت

مجموع
روزهای
بستری

جمع
مرخص شده
و فوتی

متوسط
اقامت

شهید معیری

91

۲۲511

%8776

۲۲522

7۲37

371

دکتر غرضی
اصفهان

۲57

78727

6۲77

75331

۲9737

۲7۲

تعداد تخت
نام بیمارستان
فعال
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استاد
عالینسب
تبریز

۲99

65218

%76

928۲5

۲۲5۲9

772۲

امام رضا (ع)
ارومیه

۲58

867۲5

%77

898۲5

۲5779

۲773

فارابی مشهد

۲2۲

75682

%8۲

78765

199۲7

۲733

حضرت
معصومه (س)
کرمانشاه

121

۲9227

%63

۲6358

1۲523

۲7۲7

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،بیمارستان استاد عالینسب تبریز با  711تخت
فعال بیشترین تعداد تخت و بیمارستان شهید معیری تهران با  10تخت فعال ،کمترین تعداد
تخت بیمارستانی را دارا هستند .همچنین بیمارستان عالینسب بیشترین مقدار را در شاخص
متوسط اقامت و بیمارستان شهید معیری دارای کمترین مقدار شاخص مذکور میباشد .کمترین
میزان ضریب اشغال تخت مربوط به بیمارستان فارابی مشهد (با  67درصد) و بیشترین میزان

مربوط به بیمارستان شهید معیری (با  48درصد) میباشد.
ب) خدمات سرپایی

عملکرد بیمارستانهای منتخب در حوزۀ ارائۀ خدمات سرپایی در قالب جداول  5و  8برای
حوزههای کلینیک و پاراکلینیک نشان داده شده است .براساس اطالعات جدول شمارۀ 5
کمترین سهم تعداد ویزیت پزشکان متخصص از کل ویزیت پزشکان متعلق به بیمارستان
حضرت معصومه (س) (با حدود  56درصد) و بیشترین آن مربوط به بیمارستان فارابی مشهد

(با  612246ویزیت) و بیمارستان شهید معیری تهران (با  710601ویزیت) کمترین تعداد
ویزیت را داشتهاند.
جدول  )۹سهم ویزیت عمومی و متخصص در بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی در سال ۰۹۳۴
نام بیمارستان

عمومی

جمع

دندانپزشك

متخصص

5129

۲289۲6

717223

۲27751

393272

31۲112

827768
۲21812

عالینسب تبریز

۲27988

امام رضا (ع) ارومیه

165819

دکتر غرضی اصفهان

۲7۲576

شهید معیری تهران

96۲7۲

123386

فارابی مشهد

121187

۲71576

37۲715

حضرت معصومه (س) کرمانشاه

171527

6۲785

۲۲9931

۲31۲6

5859
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(با حدود  21درصد) میباشد .بیمارستان دکتر غرضی اصفهان بیشترین تعداد ویزیت پزشکان
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اطالعات جدول شمارۀ  8تعداد مراجعات و موارد خدمات ارائهشده به حوزههای سرپایی
و بستری بیمارستان را توسط مراکز عمدۀ پاراکلینیک (شامل داروخانه ،آزمایشگاه،
تصویربرداری پزشکی و فیزیوتراپی) نشان میدهد.

جدول  )۴تعداد خدمات پاراکلینیک انجامشده در بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی در سال ۰۹۳۴

نام خدمت
مراجعۀ
آزمایشگاه

سرپایی

81533

88718

57772

۲1536

78972

32597

مراجعۀ
پاتولوژی

بستری

7578

33۲8

89۲2

1863

مراجعۀ
پاتولوژی

سرپایی

8339

۲687

3۲52

198

ارومیه

مراجعۀ
آزمایشگاه

بستری

1۲7779

12۲357

68379

12618

۲8123

72755

اصفهان

نسخ دارویی

سرپایی

۲89786

327761

7328۲6

73577

171737

تهران

نوع خدمت

بیمارستان عالینسب تبریز

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان دكتر غرضی

بیمارستان شهید معیری

بیمارستان فارابی مشهد

(س)كرمانشاه

بیمارستان حضرت معصومه
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نسخ دارویی

بستری

125179

169957

1129۲۲

۲3769

75577

۲6589
1۲77۲9

مراجعۀ
رادیوگرافی

بستری

1۲۲8۲

17117

15218

7877

973۲

18۲2

مراجعۀ
رادیوگرافی

سرپایی

۲9167

۲۲126

79873

125955

738۲۲

12617

مراجعۀ
سونوگرافی

بستری

3516

5۲1۲

7785

۲6

185۲

759

مراجعۀ
سونوگرافی

سرپایی

928

17811

7223

5776

1۲788

1۲27

مراجعۀ
فیزیوتراپی

بستری

7571

1۲7۲

31۲8

1۲58

6۲5

71

مراجعۀ
فیزیوتراپی

سرپایی

7267

387۲6

۲3766

7866۲

71257

8893

مراجعین
سی تی
اسکن

سرپایی و
بستری

1۲275

1283۲

13976

مراجعۀ
MRI

سرپایی و
بستری

18577

7296

85۲8

9576

نرم نیروی انسانی به ازای هر تخت فعال

جدول شمارۀ ( )8متوسط تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت به تفکیک
حوزههای مختلف پشتیبانی و عملیاتی بیمارستانهای منتخب را در سال  0518نشان میدهد.

الزم به ذکر است که شاخص مذکور در قسمت میانگین کل بخشهای بستری شامل تمامی
پرسنل معادل تمام وقت بیمارستان (اعم از سرپایی ،بستری و پشتیبانی) میباشد.
جدول  )5نسبت تعداد نیروی انسانی غیرپزشک معادل تمام وقت به تعداد تخت بستری در بیمارستانهای
منتخب در سال ۳۴

شهید معیری

پاراکلینیک
تعداد کارکنان اتاق
عمل
تعداد کارکنان
بخشهای بستری

تبریز

تعداد کارکنان

استاد عالینسب

درمانگاه و اورژانس

فارابی مشهد

تعداد کارکنان

اصفهان

پشتیبانی

دکتر غرضی

تعداد کارکنان

امام رضا (ع) ارومیه

بیمارستان

(س) کرمانشاه

کل بخشهای

8.57

8

8.10

5.42

5.82

5.15

0.84

0.10

0.04

0.18

1.11

0.51

1.81

1.87

1.84

1.82

1.54

1.52

1.2

1.84

1.87

1.80

1.8

1.80

1.2

1.82

1.81

1.88

1.51

1.82

1.46

0.67

0.05

0.71

0.80

0.71

نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستان و برآورد نسبت مذکور در صورت محاسبه درآمدها با
تعرفۀ عمومی غیردولتی

پس از محاسبۀ هزینه و کارکرد ریالی بیمارستانهای منتخب در سال  ،0518با توجه
بهمیزان اختالف تعرفههای بخش عمومی غیردولتی با تعرفههای دولتی ،نسبت به برآورد
کارکرد ریالی بیمارستانها براساس تعرفۀ عمومی غیردولتی اقدام شد .نتایج این محاسبات در
جدول شمارۀ  6نشان داده شده است .کمترین نسبت درآمد به هزینه ،متعلق به بیمارستان امام
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شاخص

حضرت معصومه

نام بیمارستان
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رضا (ع) ارومیه (حدود  61درصد) و بیشترین آن مربوط به بیمارستان استاد عالینسب تبریز
(حدود  11درصد) بوده است .با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،چنانچه خدمات ارائهشده در
سال  0518براساس تعرفۀ عمومی غیردولتی محاسبه شده باشد ،کارکرد ریالی مراکز مورد
مطالعه بین  86تا  81درصد افزایش خواهد یافت بهطوری که میتوان انتظار داشت که نسبت
درآمد به هزینۀ بیمارستانهای استاد عالینسب تبریز و دکتر غرضی اصفهان بیش از 011
درصد شود .الزم به ذکر است که برای محاسبۀ درآمد بیمارستانها ،کل صورتحسابهای
صادرشده مراکز درمانی قبل از اعمال کسور از سوی سازمانهای بیمهگر طرف قرارداد لحاظ
شده است .بنابراین ارقام مربوط به کارکرد ریالی ،الزام ًا درآمدهای وصولی توسط بیمارستان
را منعکس نمیکنند .بههمین ترتیب تخفیفات ارائهشده از سوی بیمارستانها به بیماران سایر
بیمهها و بیماران آزاد نیز در محاسبات مربوط به درآمد بیمارستان لحاظ نشده است .با این
توضیح بدیهی است که در صورتی که بیمارستانهای مورد مطالعۀ فروشندۀ خدمت به دفاتر
اسناد پزشکی سازمان تأمیناجتماعی باشند ،درآمدهای وصولی آنها بهواسطۀ اعمال کسور
قانونی ،کمتر از مقدار مندرج در این گزرش خواهد بود.
جدول  )6مقایسۀ نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستانهای منتخب براساس تعرفۀ دولتی و تعرفۀ عمومی
غیردولتی در سال ۳۴

نام بیمارستان
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هزینۀ
بیمارستان

کارکرد
(درآمد) با
تعرفۀ دولتی

نسبت
درآمد به
هزینه با
تعرفۀ دولتی

برآورد کارکرد
با تعرفۀ عمومی
غیردولتی

نسبت درآمد
به هزینه با
تعرفۀ عمومی
غیردولتی

شهید معیری تهران

581,124

775,566

%68

550,246

%18

دکتر غرضی اصفهان

416,827

868,841

%65

110,111

%010

استاد عالینسب تبریز

0,077,654

0,118,160

%11

0,878,785

%056

امام رضا (ع) ارومیه

227,257

866,828

%61

644,751

%41

فارابی مشهد

220,502

842,641

%65

286,068

%12

577,281

711,120

%67

715,027

%10

حضرت معصومه (س)
کرمانشاه

نسبت درآمد به هزینۀ واحدهای پاراکلینیک اصلی (آزمایشگاه و پاتولوژی ،تصویربرداری

پزشکی و فیزیوتراپی)
اطالعات جدول شمارۀ  2نسبت درآمد به هزینۀ تمامشده بخشهای پاراکلینیک
بیمارستانهای منتخب را در سال  0518نشان میدهد .بهنظر میرسد کارکرد ریالی بخش
فیزیوتراپی بیمارستان فارابی مشهد نیاز به بررسی بیشتر دارد که با پیگیری انجامشده گزارش

جدول  )7نسبت درآمد به هزینۀ بخشهای پاراکلینیک بیمارستانهای منتخب در سال ۰۹۳۴

نام بخش

رادیولوژی

آزمایشگاه و
پاتولوژی

فیزیوتراپی

نام بیمارستان

کارکرد ریالی

کل هزینۀ تمامشده

نسبت
درآمد به
هزینه

شهید معیری

167791836۲5

۲69۲868551۲

%87

امام رضا (ع) ارومیه

۲9۲۲17889۲9

85782877197

%75

حضرت معصومه (س)

13727179۲6

68373977۲6

%18

عالینسب تبریز

38،8۲2،289،777

76،9۲۲،699،767

%75

دکتر غرضی اصفهان

36،715،761،962

78،526،751،358

%63

فارابی مشهد

۲5،۲93،797،12۲

51،311،3۲6،273

%79

شهید معیری

5326157377

138۲7791797

%39

امام رضا (ع) ارومیه

۲65172۲619۲

35937928383

%79

حضرت معصومه (س)

8۲61126322

۲1619835538

%۲9

عالینسب تبریز

37،226،532،862

51،515،267،971

%7۲

دکتر غرضی اصفهان

۲8،973،9۲1،۲۲7

73،976،۲96،667

%81

فارابی مشهد

8،725،837،182

۲8،233،782،638

%۲5

شهید معیری

877۲81۲222

12972856257

%81

امام رضا (ع) ارومیه

676957672۲

1۲768377538

%88

حضرت معصومه (س)

91956۲722

۲761985۲16

%33

بررسی عملکرد مالی بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی در سال 0518

جدیدی از سیستمهای اطالعاتی بیمارستان قابل استخراج نبود.

011

عالینسب تبریز

7،369،878،622

8،133،867،695

%7۲

دکتر غرضی اصفهان

5،۲81،587،818

9،۲2۲،759،791

%57

فارابی مشهد

35،691،219،۲51

9،672،781،۲73

%385

سهم بخشهای مختلف بیمارستان از هزینهها

در جدول  4نحوۀ توزیع هزینههای بیمارستانهای مورد مطالعه در حوزههای مختلف
بیمارستان نشان داده شده است .بهعنوان مثال در بیمارستان شهید معیری تهران  75درصد از
هزینههای بیمارستان در حوزههای پشتیبانی (مراکز هزینه) صرف شده است .همچنین 75
درصد از هزینهها بهصورت حقوق و دستمزد صرف پزشکان شاغل در بیمارستان شده است.
حقوق و دستمزد پرداختی به پزشکان شاغل در بخشهای پاراکلینیک (داروخانه ،آزمایشگاه،
تصویربرداری پزشکی و فیزیوتراپی) در حوزۀ پاراکلینیک لحاظ شده است و بنابراین حوزۀ
پاراکلینیک 07درصد از هزینههای بیمارستان شهید معیری را به خود اختصاص داده است.
بدیهی است که نسبتهای مورد اشاره در نمودارها مربوط به هزینههای مستقیم مراکز
مسئولیت میباشد و هزینۀ مربوط به مراکز پشتیبانی (مراکز هزینه) به مراکز عملیاتی (مراکز
سود) تسهیم نشده است .همچنین هزینۀ بخشهای بستری ،درمانگاه و اورژانس بدون احتساب
هزینۀ پزشکان تعیین شده است.
جدول  )1سهم بخشهای مختلف بیمارستانهای منتخب از کل هزینهها در سال ۳۴
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بیمارستان
حوزه
بخشهای

شهید

استاد عالینسب

فارابی

معیری

تبریز

مشهد

دکتر
غرضی
اصفهان

حضرت
امام رضا

معصومه

(ع) ارومیه

(س)
کرمانشاه

%07

%71

%04

%04

%74

%71

اتاق عمل

%77

%6

%77

%00

%4

%4

اورژانس

%2

%8

%6

%8

%8

%6

درمانگاه

%7

%5

%7

%8

%7

%6

بستری

بخشهای
پاراکلینیک
پزشکان
بخشهای
پشتیبانی

%07

%01

%00

%00

%08

%01

%75

%75

%01

%51

%02

%04

%75

%78

%70

%77

%72

%75

سهم حوزههای سرپایی و بستری از هزینههای بیمارستان

نسبت هزینههای انجامشده در بخشهای سرپایی و بستری بیمارستان میتواند نشاندهنده
حجم فعالیت بستری باشد که وظیفۀ اصلی بیمارستانها میباشد .جدول  1میزان هزینههای

جدول  )۳سهم حوزههای سرپایی و بستری از هزینۀ بیمارستانهای منتخب در سال ۰۹۳۴
سهم
نام بیمارستان

کل هزینۀ سرپایی

کل هزینۀ بستری

سرپایی
(درصد)

سهم بستری
(درصد)

شهید معیری تهران

12۲،7۲5،517،5۲3

186،789،727،287

%54

%67

امام رضا (ع) ارومیه

۲۲9،773،338،955

526،386،173،117

%50

%61

127،756،567،385

۲27،819،557،578

%58

%66

عالینسب تبریز

17۲،731،671،6۲3

677،17۲،759،968

%02

%45

دکتر غرضی اصفهان

162،۲7۲،371،1۲2

7۲7،۲61،872،۲75

%51

%21

فارابی مشهد

۲۲7،672،93۲،1۲8

773،9۲1،951،7۲8

%58

%66

حضرت معصومه (س)
کرمانشاه

متوسط هزینۀ هر بیمار بستری و سهم اجزاء هزینۀ بستری

اطالعات جدول شمارۀ  01در دو سناریو (با احتساب هزینه و بدون احتساب هزینۀ
پزشکان) در بخش بستری تنظیم شده است .ابتدا مجموع هزینۀ نهایی (پس از تسهیم

بررسی عملکرد مالی بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی در سال 0518

انجامشده در دو حوزۀ مذکور را در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان میدهد.
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هزینههای پشتیبانی و اتاقعمل) بخشهای بستری (اعم از بخشهای جراحی ،داخلی ،ویژه
و  )...محاسبه و رقم مذکور هم بر مجموع بیماران مرخص شده و فوتی و هم بر مجموع
تختروز اشغالی تقسیم شده است.
جدول  )۰۱متوسط هزینۀ یک بیمار بستری و یک تختروز در بیمارستانهای منتخب در سال ۰۹۳۴
متوسط هزینه بدون احتساب هزینۀ پزشکان متوسط هزینه با احتساب هزینه پزشکان
نام بیمارستان

به ازای هر

به ازای هر بیمار

به ازای هر تختروز

به ازای هر بیمار

شهید معیری تهران

1۲،651،59۲

5،963،187

18،3۲6،275

7،821،855

دکتر غرضی اصفهان

17،۲89،371

5،553،733

16،726،925

7،۲61،877

استاد عالینسب تبریز

۲7،272،۲32

8،9۲9،2۲7

3۲،9۲2،376

6،7۲8،759

امام رضا (ع) ارومیه

17،119،827

8،167،99۲

19،366،813

7،227،773

فارابی مشهد

16،876،579

6،123،175

۲۲،۲15،7۲1

9،853،133

13،17۲،729

5،887،953

18،522،73۲

7،11۲،375

حضرت معصومه (س)
کرمانشاه

تختروز

اطالعات جدول شمارۀ  00سهم اجزاء مختلف هزینههای بستری را نشان میدهد .بر این
اساس در بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه  71درصد از هزینههای بستری مربوط به
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حقوق و مزایای پرداختی به پزشکان 56 ،درصد مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل
غیرپزشک شاغل در بخش بستری 8 ،درصد هزینۀ دارو و لوازم مصرفی پزشکی و  ...میباشد.
سهم هزینههای سربار در بیمارستان مذکور  72درصد و سهم هزینههای مستقیم حوزۀ بستری
 25درصد بوده است.

جدول  )۰۰سهم اجزاء مختلف هزینههای بستری در بیمارستانهای منتخب در سال ۰۹۳۴

حضرت معصومه (س)

امام رضا (ع) ارومیه

عالینسب تبریز

دکتر غرضی اصفهان

فارابی مشهد

معیری تهران

هزینۀ پزشکان

%71

%07

%06

%78

%06

%70.5

هزینۀ پرسنل غیرپزشک

%56

%81

%50

%55

%58

%71.8

دارو و لوازم مصرفی پزشکی

%8

%2

%51

%07

%75

%75.8

%0

%7

%7

%0

%0

%1.1

تسهیم هزینۀ انرژی

%0

%0

%7

%0

%0

%1.5

سایر هزینههای اداری

%6

%5

%7

%0

%7

%0.8

هزینههای پاراکلینیک بستری

%8

%05

%6

%4

%8

%7.6

سهم هزینه سربار

%72

%70

%05

%71

%04

%71.6

سهم هزینههای مستقیم

%25

%21

%42

%41

%47

%21.8

بیمارستان
عنوان هزینه

بیمارستانها در تعرفههای خدمات تشخیصی ـ درمانی ثبت میشود اما تعریف مستند و دقیقی
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از این هزینهها در دسترس نیست( .کوهی .)025 :0518 ،در این مطالعه هزینۀ تمامی کاالها و
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تعمیرات ونگهداری تجهیزات
پزشکی

هزینۀ اقامت (هتلینگ)

متأسفانه علیرغم اینکه سالهاست که مبالغی با عنوان هزینۀ خدمات مرتبط با هتلینگ

خدماتی که در بیمارستان ارائه میشوند اما تحتعنوان مشخصی در صورتحساب بیماران قید
نمیشوند ،بهعنوان هزینۀ هتلینگ لحاظ شده است .بهعنوان مثال هزینههای مربوط به
حقالزحمۀ پزشکان (از قبیل ویزیت ،مشاوره ،حقالعمل جراحی و بیهوشی و  ،1)...خدمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در این مطالعه هزینههایی همچون حقوق ثابت پزشکان و حق آنکالی و  ...نیز هر چند بهصورت مستقیم در صورتحساب
بیمار ثبت نمیشوند ،اما در زمرۀ هزینههای مرتبط با هتلینگ لحاظ شدهاند.

پاراکلینیک (از قبیل خدمات آزمایشگاهی ،تصویربرداری پزشکی ،فیزیوتراپی ،اسکوپیها و
 )...و دارو و لوازم مصرفی پزشکی براساس تعرفههای مصوب و یا قیمت مصرفکننده در
صورتحساب بیماران قید میشوند ،اما هزینههایی همچون هزینۀ کارکنان پرستاری و پشتیبانی،
لوازم مصرفی غیرپزشکی ،غذا ،تعمیرات و نگهداری ،انرژی و  ...در صورتحساب بیمار عنوان
مشخص ندارند.
از آنجا که در حال حاضر بیمارستانها معادل  81درصد حقالعمل جراحیهای انجامشده
در بیمارستان را بهعنوان هزینۀ اتاقعمل در صورتحساب بیماران قید و مطالبه مینمایند،
(کوهی )020 :0518 ،فرض بر این است که هزینههای مرتبط با اتاقعمل بیمارستانها نباید
در هزینۀ هتلینگ سایر بخشهای بیمارستان لحاظ شود .چنانچه هزینۀ اتاقعمل به روال کنونی
در صورتحساب بیماران قید نشود ،آنگاه هزینههای اتاقعمل باید بر هتلینگ بخشهای مرتبط
با اتاقعمل تسهیم شود .بههمین دلیل اطالعات جداول  07تا  08در چهار ستون با و بدون
احتساب هزینۀ اتاقعمل و با استهالک و بدون احتساب هزینۀ استهالک تدوین شده است.
اطالعات مذکور در سه سناریو به شرح  )0ضریب اشغال تخت موجود )7 ،معادل سهتخته و
ضریب اشغال تخت موجود و  )5ضریب اشغال تخت  011درصد محاسبه و ارائه شده است.
با عنایت به اینکه هزینۀ هتلینگ تختهای موجود در اتاقهای یک و دوتخته و همچنین
تختهای بخشهای ویژه بهصورت ضریبی از تخت در اتاق سهتخته و بیشتر محاسبه میشوند،
در سناریوی دوم هزینۀ هتلینگ معادل سهتخته با ضریب اشغال تخت موجود محاسبه شده است.
011

بههمین منظور تعداد تختهای موجود در اتاقهای یکتخته و اتاقهای دوتخته احصاء و به
نسبت تعرفه هتلینگ آنها به معادل تخت در اتاق سهتخته تبدیل شدند .بهعبارت دیگر از آنجا
که تعرفۀ هتلینگ اتاق دوتخته  0.8برابر اتاق سهتخته و بیشتر است ،چنانچه یک بخش بستری
دارای سه اتاق دوتخته و سه اتاق چهارتخته باشد ،برای محاسبۀ تعداد تختهای معادل سهتخته،
 6تخت موجود در اتاقهای دوتخته را با ضریب  0.8به معادل سهتخته تبدیل میکنیم و بنابراین

کل تعداد تختهای بخش بهجای  04تخت به  70تخت تبدیل میشود .در ادامه با استفاده از
فرمول محاسبۀ ضریب اشغال تخت ،تختروز اشغالی معادل سهتخته با ضریب اشغال تخت
موجود محاسبه میگردد (جدول .)05
همچنین در جدول  08سناریوی دیگری با عنوان (هتلینگ با اشغال تخت  )%011ارائه شده
است و در این ستون برآورد شده است که چنانچه بخشهای بستری بیمارستان با ضریب اشغال
تخت  011درصد فعالیت کرده باشند با فرض ثابت ماندن سایر شرایط ،هزینۀ هتلینگ چه

نیمهمتغیر را تحتتأثیر قرار دهد و ارقام مندرج در این ستون را تغییر دهد .به هرحال اطالعات
این شاخص به منظور نشان دادن تقریبی اثر ضریب اشغال تخت بیمارستان بر شاخص هتلینگ
ارائهشده است.
جدول  )۰2هزینۀ اقامت (هتلینگ) بیمارستانهای منتخب در سال  ۰۹۳۴با احتساب ضریب اشغال تخت
محقق شده (ریال)
بدون
نام بیمارستان

هزینههای
استهالک و
اتاقعمل

با استهالک و
بدون
اتاقعمل

بدون استهالک و
با اتاقعمل

با هزینههای
استهالک و
اتاقعمل

شهید معیری تهران

۲،317،978

۲،716،537

7،211،56۲

7،3۲5،732

دکتر غرضی اصفهان

3،287،236

3،193،16۲

3،987،۲37

7،165،278

استاد عالینسب تبریز

3،872،871

3،665،396

7،۲82،9۲7

7،5۲6،236

امام رضا (ع) ارومیه

7،۲21،625

7،382،296

5،۲۲۲،961

5،77۲،369

فارابی مشهد

3،862،781

3،732،3۲6

5،756،357

5،5۲7،998

حضرت معصومه (س)

3،636،793

7،173،583

5،233،763

5،751،991

کرمانشاه

بررسی عملکرد مالی بیمارستانهای منتخب سازمان تأمیناجتماعی در سال 0518

میزان خواهد بود .بدیهی است که افزایش تولید خدمات ممکن است برخی هزینههای متغیر و
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جدول  )۰۹هزینۀ اقامت (هتلینگ) بیمارستانهای ۀمنتخب در سال  ۰۹۳۴با احتساب ضریب اشغال تخت
محقق شده و تختهای معادل اتاق سهتخته
بدون استهالک

با استهالک و بدون

بدون استهالک و

با استهالک و

و اتاقعمل

اتاقعمل

با اتاقعمل

اتاقعمل

شهید معیری تهران

۲،۲۲7،737

۲،3۲7،712

3،655،755

7،157،269

دکتر غرضی اصفهان

3،217،227

3،177،189

3،923،368

7،1۲2،629

استاد عالینسب تبریز

3،۲92،979

3،763،795

3،6۲2،162

7،259،881

امام رضا (ع) ارومیه

3،636،32۲

3،96۲،921

7،771،135

7،996،988

فارابی مشهد

3،377،585

3،39۲،875

7،987،۲77

5،2۲7،56۲

حضرت معصومه (س)

3،813،791

3،921،22۲

7،736،6۲8

5،13۲،635

نام بیمارستان

کرمانشاه
جدول  )۰۴هزینۀ اقامت (هتلینگ) بیمارستانهای منتخب در سال  ۰۹۳۴با احتساب ضریب اشغال تخت صد درصد
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نام بیمارستان

بدون استهالک و
اتاقعمل

با استهالک و
بدون اتاقعمل

بدون استهالک و
با اتاقعمل

با استهالک و
اتاقعمل

شهید معیری تهران

1،77۲،116

1،679،2۲۲

3،288،936

3،328،661

دکتر غرضی اصفهان

۲،5۲5،1۲9

۲،831،582

3،۲88،997

3،776،973

استاد عالینسب تبریز

۲،982،352

3،133،5۲7

3،738،367

3،851،625

امام رضا (ع) ارومیه

3،171،319

3،۲92،791

3،97۲،257

7،132،۲95

فارابی مشهد

۲،۲69،577

۲،3۲2،378

3،395،۲82

3،736،562

حضرت معصومه (س)
کرمانشاه

3،۲2۲،293

3،758،567

7،196،982

7،576،26۲

بحث و نتیجهگیری

هر بیمارستان با توجه به متغیرهای مختلف از قبیل تعداد تخت ،سطح زیربنا و ساختار
سازهای بنا ،حجم و ترکیب نیروی انسانی ،نوع تخصصها و خدمات ارائهشده در آن و  ...رفتار
هزینه و درآمد مجزایی دارد .نتایج مطالعات نشان میدهد در سال  18با لحاظ تعرفههای بخش

دولتی ،درآمدهای بیمارستانهای مورد مطالعه تأمینکننده هزینههای آنها نبوده است .این امر
از مقایسه هزینۀ تمامشدۀ خدمات هتلینگ با تعرفه مصوب آنها نیز مشهود میباشد .اطالعات
جدول  08که از کنار هم قرار گرفتن اطالعات جدول  05و تعرفه اقامت در اتاق سهتختۀ
بیمارستانهای درجۀ یک دولتی و خصوصی حاصل شده است ،معرف این اختالف میباشد.
جدول  )۰5هزینۀ اقامت (هتلینگ) بیمارستانهای منتخب در سال  ۰۹۳۴با احتساب ضریب اشغال تخت صد درصد

بیشتر در

بیمارستان درجۀ

بیمارستان درجۀ

یک بخش

یک بخش دولتی

خصوصی

3،122،222

بدون استهالک
و با اتاقعمل

و اتاقعمل

شهید معیری
تهران

۲،۲۲7،737

۲،3۲7،712

3،655،755

7،157،269

1،563،222

دکتر غرضی
اصفهان

3،217،227

3،177،189

3،923،368

7،1۲2،629

1،563،222

3،122،222

3،۲92،979

3،763،795

3،6۲2،162

7،259،881

1،563،222

3،122،222

3،636،32۲

3،96۲،921

7،771،135

7،996،988

1،563،222

3،122،222

3،377،585

3،39۲،875

7،987،۲77

5،2۲7،56۲

1،563،222

3،122،222

3،813،791

3،921،22۲

7،736،6۲8

5،13۲،635

1،563،222

3،122،222

استاد
عالینسب
تبریز
امام رضا (ع)
ارومیه
فارابی مشهد
حضرت
معصومه
(س)
کرمانشاه

اتاقعمل

و بدون
اتاقعمل

به این ترتیب بهنظر میرسد که با ساختار فعلی ارائۀ خدماتدرمانی بیمارستانهای منتخب،
اعمال تعرفههای عمومی غیردولتی (که رقمی بین تعرفۀ دولتی و خصوصی است) میتواند تا
حدودی به تأمین هزینههای بیمارستان کمک کند و زمینۀ خودگردان شدن بیمارستانها را
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اتاق سهتخته و

سهتخته و بیشتر در

با استهالک

نام بیمارستان

بدون استهالک و

با استهالک

تعرفۀ تخت در

تعرفۀ تخت در اتاق
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فراهم آورد .اما باید به این نکتۀ مهم توجه نمود که این نتیجهگیری با فرض ثابت بودن سایر
شرایط صحیح خواهد بود .بهعنوان مثال چنانچه نظام پرداخت به پزشکان نیز براساس تعرفۀ
عمومی غیردولتی تعیین شود ،بدیهی است که هزینههای بیمارستان افزایش خواهد یافت.
همچنین ممکن است که ترکیب خدمات ارائهشده در بیمارستانها دستخوش تغییر شود که در
این صورت باید عالوه بر بعد هزینه – منفعت به ابعاد عدالت و دسترسی و نیز کارکرد اجتماعی
سازمان نیز توجه شود .به هرحال بهنظر میرسد که خودگردان شدن بیمارستانها نیازمند تأمین
پیشنیازهایی از قبیل تعیین تعرفۀ متناسب ،تعریف مجدد اساسنامۀ بیمارستان (انتفاعی یا
غیرانتفاعی بودن) ،تعیین مسئولیت مدیران و تفویض متناسب اختیارات اداری و مالی میباشد.
پیشنهادات
• همانطور که گفته شد برای ارزیابی جامع عملکرد بیمارستان عالوه بر شاخصهای کمی
و شاخصهای مرتبط با کارایی بیمارستان باید شاخصهای کیفی و میزان رعایت
استانداردهای درمانی نیز مورد بررسی قرار گیرد .بههمین منظور پیشنهاد میشود که
براساس چک لیست یا دستورالعملی معین نسبت به ارزیابی کیفی خدمات بیمارستانها
نیز پرداخته شود.
• با اصالح سیستم اطالعات بیمارستانی ) (HISموجود ،امکان اخذ گزارشات مدیریتی مورد
نیاز به تفکیک درآمدها و هزینههای مراکز مسئولیت بیمارستان فراهم گردد.
• مطالعۀ حاضر به بررسی و برآورد هزینههای مراکز مسئولیت پرداخته است .پیشنهاد
011

میشود که طی مطالعهای دیگر به بررسی میزان درآمدهای مراکز مسئولیت نیز پرداخته
شود .بر این اساس بیمارستان قادر خواهد بود که بخشهای سودآور و زیانده را شناسایی
و برای توسعه و یا تحدید فعالیت بخشها برنامهریزی نماید.
• از آنجا که در بیمارستانهای ملکی امکان اخذ مابهالتفاوت از بیماران تأمیناجتماعی
وجود ندارد ،پیشنهاد میشود که اقداماتی جهت اخذ هزینۀ اقامت بیماران در اتاقهای
یک و دوتخته بیمارستان از دفتر اسناد پزشکی صورت گیرد.

• پیشنهاد میشود که آمار عملکردی بیمارستان عالوه بر حالت فعلی (بر حسب تخصص)
براساس بخشهای مختلف بیمارستان نیز جمعآوری شود.

با توجه به تبعات احتمالی اعمال تعرفۀ عمومی غیردولتی در مراکز درمانی ملکی از قبیل
افزایش هزینههای پرسنلی ،پیشنهاد میشود که بودجۀ مراکز درمانی ملکی سازمان
تأمیناجتماعی براساس شاخص هزینه به درآمد پرداخت شود .به اینصورت که مراکز مذکور
صورتحسابهای درمانی خود را براساس تعرفۀ دولتی (و یا عمومی غیردولتی) تنظیم و جهت
رسیدگی به دفاتر اسناد پزشکی سازمان ارائه نمایند .پس از تأیید مبلغ کارکرد بیمهشدگان
درمان مستقیم به بیمارستان تخصیص داده شود .بهعبارت دیگر بیمارستانی که نسبت هزینه به
درآمد آن  0.2باشد ،معادل  0.2برابر صورتحسابهای تأیید شده ،بودجه دریافت خواهد کرد.
چنانچه بیمارستان موفق شود نسبت هزینه به درآمد خود را در پایان دورۀ مالی کاهش دهد،
مشمول پاداش خواهد شد .در غیر این صورت پس از ارائۀ گزارشات توجیهی به سازمان،
درخصوص عملکرد بیمارستان تصمیمگیری خواهد شد.
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تأمیناجتماعی ،مبلغ مذکور در شاخص هزینه به درآمد بیمارستان ضرب و از محل اعتبارات
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