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چكیده
مقدمه :هزینههای مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمدهای از هزینههای بهداشتی و درمانی را تشکیل
میدهد .از این رو ،بررسی هزینههای این بیماران دارای اهمیت است .برای این منظور در پژوهش حاضر هزینههای
مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربانساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه
بیمارستان تحلیل شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در آن تعددداد  135بیمددار دریافتکننددده ضربانسدداز دا ددم در
سال  1395بررسی شده است .در این پژوهش میانگین هزینه کل به ازای هر بیمار ،هزینه هر روز بسددتری در بخشهددای عددادی
و مراقبتهای ویژه ،میزان صرفهجویی هزینه در صورت دریافت به موقع ضربانسدداز بدده تفکیددم سددهم بیمددار و بیمدده ،درصددد
هزینه پرداختشده به وسیله بیماران و هزینه بهرهوری از دست رفته به ازای روزهای بستری اضافی محاسبه شده است.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان میدهد که مجموع هزینه کل بیماران برای تعبیه ضربانساز در سال  1395در
روزهای انتظار در حدود  2میلیارد ریال ،میانگین هزینه به ازای هر بیمار در حدود  20میلیون ریال و میانگین هزینه به
ازای هر روز بستری حدود  3میلیون ریال است .در طول روزهای بستری ،میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز
بستری در بخش سیسییو ،به ترتیب ،در حدود  29و  4میلیون ریال و همچنین ،میانگین هزینه هر بیمار و میانگین
هزینه روز بستری در بخش آیسییو ،به ترتیب ،در حدود  92و  6میلیون ریال است .افزون براین ،هزینه بهرهوری از
دست رفته به ازای هر بیمار در حدود  2میلیون ریال محاسبه شد.
نتیجهگیری :افزایش روزهای انتظار بیماران موجب افزایش هزینههای بیمارستان و سازمانهای بیمهگر میشود .از
این رو ،با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش روزهای انتظار بیماران (به عنوان نمونه ،اولویتبندی بیماران بر اساس
اصول علمی متناسب با منابع مالی و اقتصادی و تدوین دستورعمل بالینی مناسب) میتوان در هزینههای سالمت
صرفهجویی کرد و بیمههای سالمت میتوانند در تخصیص منابع مالی به صورت کاراتری عمل کنند.
واژههای کلیدی :بهرهوری از دست رفته ،بیمارستان ،زمان انتظار ،ضربانساز ،هزینه.
 .1استادیار ،گروه اقتصاد سالمت ،مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران (رایانامه)a_m_ahari60@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای سیاستگذاری سالمت ،مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامه)g.alizadeh.1369@gmail.com :

 .3دکترای داروسازی ،مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت ،سازمان بیمه سالمت ایران ،تهران ،ایران (رایانامه)oozi.mohammad@gmail.com :
 .4دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران (رایانامه)pourreza.sa@gmail.com :
 .5کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران (رایانامه)maryam1994@gmail.com :
 .6کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات قلب و عروق  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران (رایانامه)gisoo_alizadeh@yahoo.com :
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وضعیت بالینی و عملکرد قلبی بیمار مربوط میشود.
بنابراین ،با توجه به نوع اختالل در عملکرد قلب از

ارا ه درست ،اصولی و به موقع خدمات بهداشتی و

ضربانساز دا می دهلیزی ،ضربانسازهای دو حفرهای و

درمانی ،یکی از جلوههای حقیقی و راستین عدالت

یا ضربانسازهای بطنی استفاده میشود ( 5و .)6

اجتماعی است .برای تحقق این هدف ،توجه کامل به

هزینههای مربوط به بیماران منتظر این ضربانسازها

ابعاد اقتصادی آن حا ز اهمیت فراوانی است ( .)1رشد

بخش عمدهای از هزینههای بیماران قلبی-عروقی را

روزافزون هزینههای نظام سالمت در سراسر دنیا به ویژه

تشکیل میدهد .از این رو ،مدیریت منابع و کنترل

هزینههای مربوط به بخش تشخیص و درمان به حدی

هزینههای مربوط به بیماران منتظر ضربانساز از عوامل

است که به یکی از دغدغههای اصلی مدیران و

مهم و مؤثر بر تداوم خدمترسانی به بیماران قلبی-

تصمیمگیران این نظام تبدیل شده است ( .)2طبق نتایج

عروقی است ( .)8بنابراین ،یکی از چالشهای اصلی

مطالعه بانم جهانی ،در کشورهای در حال توسعه،

بیمارستانها افزایش درستی ،دقت و مربوطبودن

بیمارستانها به عنوان مهمترین و پرهزینهترین اجزای

اطالعات در مورد این هزینهها برای اتخاذ تصمیم

نظام بهداشتی تلقی میشوند و اهمیت بسیاری دارند

مناسب مدیریتی است .به عبارت دیگر ،هزینهیابی و

( .)1بیماریهای قلبی-عروقی از جمله دالیل اصلی

تحلیل هزینههای مربوط به بیماران منتظر ضربانساز از

بستری بیشتر افراد با سن  65سال و بیشتر در بیمارستانها

طریق فراهمکردن اطالعات دقیق و کاربردی میتواند

است که با رشد جمعیت و گسترش زندگی ماشینی به

مدیران بیمارستان را از لحاظ پاسخگویی در قبال

طور چشمگیری افزایش یافته و بخش عمدهای از

هزینهها و منابع صرف شده ،توزیع مناسب و مؤثر منابع

هزینههای بیمارستانها را تشکیل میدهد ( 3و  .)4یکی

مالی ،برنامهریزی درست مالی و استفاده بهتر و

از شایعترین بیماریهای قلبی-عروقی ،کژآهنگی قلبی

بهرهوری بیشتر از منابع انسانی کمم کند (.)9-12

است .استفاده از ضربانسازهای مختلف یکی از

ال هزینههای مستقیم،
در تحلیل هزینههای درمان معمو ا

شیوههای درمانی رایج در مراقبت از بیماران با

هزینههای غیرمستقیم و هزینههای نامشهود لحاظ میشود

کژآهنگی غیرطبیعی قلب است که میتواند بسیاری از

( .)9هزینههای مستقیم درمان شامل هزینههای بخش

عالیم این بیماران را برطرف کند ( 5و .)6

رسمی ارا ه مراقبت برای درمان از جمله هزینههای

ضربانسازهای الکتریکی قلبی از جمله دستگاههای

مربوط به پرستاران یا کارکنان پزشکی ،دارو ،تجهیزات،

زیست فنی است که استفاده درمانی آن از سال 1960

آزمایشهای تشخیصی ،امکانات رفاهی و ملزومات

میالدی آغاز شد ( .)7دستگاه ضربانساز قلب با

جراحی است .هزینههای مستقیم غیردرمان به هزینههای

تحریم مکرر ماهیچه قلب ،باعث کنترل ضربان

جانبی گفته میشود که بیماران یا همراهان آنها برای

میشود ( 3و  .)4نیاز به ضربانساز دا م یا موقت به

هدفهای درمانی و پزشکی متحمل میشوند و شامل
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تجهیزات کمکی ،مسافرت و حمل و نقل ،اسکان و غذا

قلب و عروق خونی شامل بیماریهای قلب ،عروق

است ( .)7هزینههای مربوط به حضورنداشتن نیروی

مغزی ،رگهای مغزی ،بیماریهای شریانی محیطی،

انسانی در محل کار خود به علت غیبت یا مشغول به کار

روماتیسم قلب ،ترومبوزید ورید عمقی و آمبولی

نبودن و کاهش نیروی انسانی کارآمد جامعه در اثر

ریوی است .مهمترین عوامل خطر در نارسایی قلبی و

مرگ یا ناتوانی به عنوان هزینههای غیرمستقیم طبقهبندی

سکته مغزی دستور غذایی ناسالم ،نداشتن فعالیت

میشود ( 13و  .)14هزینههای سربار جزء هزینههایی

فیزیکی ،مصرف دخانیات و الکل ،فقر ،استرس،

است که ردیابی آن به خدمت مورد نظر دشوار است و

عوامل ارثی ،جهانیسازی ،شهرنشینی و پیری جمعیت

شامل هزینههای پشتیبانی و سایر هزینهها است .منظور از

گزارش شده است ( .)15بیماریهای قلبی-عروقی

هزینههای نامشهود ،مواردی نظیر درد و ناراحتی است.

یکی از علل عمده مرگ و میر جهانی ،اولین دلیل

گفتنی است به دلیل باالبودن هزینههای مستقیم بستری،

مرگ در کشورهای با درآمد متوسط و دلیل اصلی

پرداخت هزینهها برای افراد و سازمانهای متعهد از

بستری افراد مسن بوده و پیشبینی شده است که این

اهمیت ویژهای برخوردار است .با این وجود ،تاکنون در

رتبهبندی تا سال  2030میالدی ادامه داشته باشد

پژوهشهای اندکی هزینههای مستقیم درمان مربوط به

( .)16-18در سال  2012میالدی ،دو سوم از مرگ و

تعبیه ضربانساز برای بیماران دارای اختالالت قلبی

میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر در جهان مرتبط با

بررسی شده است.

بیماریهای قلبی-عروقی و سرطانها بوده است ()19

در این پژوهش هزینههای مستقیم درمان برای بیماران

و پیشبینی میشود با روند فعلی تعداد مرگ و میر

در انتظار دریافت ضربانساز از دیدگاه بیمارستان بررسی

ناشی از بیماریهای قلبی در جهان از  17/5میلیون در

شده است و جامعه پژوهش شامل افرادی است که برای

سال  2012میالدی به  22/2میلیون در سال 2030

دریافت این خدمت بستری شده و هزینه بیشتری را برای

میالدی برسد ( .)20همچنین ،میزان شیوع این بیماری

بیمارستان ایجاد کردهاند .منظور از هزینههای مستقیم در

با افزایش سن بیشتر میشود؛ به طوری که در سال

واقع ،بهای تمام شده خدمت دریافت شده ،است.

 2015میالدی %90 ،از افراد باالی  80سال در جهان

بنابراین ،هدف پژوهش حاضر محاسبه هزینههای مستقیم

حداقل یم نوع از بیماریهای قلبی را داشتهاند (.)1

مربوط به بیماران دارای کژآهنگی قلبی در انتظار

بیماریهای قلبی-عروقی برحسب کشورها و

دریافت ضربانساز در مرکز آموزشی درمانی شهید

فرهنگها متفاوت است .خاورمیانه و بخشهایی از

مدنی شهر تبریز در سال  1395است.

اروپای شرقی باالترین میزان مرگ و میر قلبی را در
جهان دارند .ایران در میان کشورهای خاورمیانه،

مبانی نظری
بیماریهای قلبی-عروقی ،گروهی از اختالالت
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بیشترین بیماریهای قلبی را دارد ()17؛ به طوری که،
میزان شیوع این بیماری در کشور ایران در سال ،1387
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 %38بوده ( )2و بر اساس گزارش سازمان جهانی

 %35به هزینه تخت بستری عمومی %21 ،به هزینه

بهداشت در سال  1391بیماریهای قلبی-عروقی %46

داروهای مصرفی و  %14به هزینه مالقات پزشم از

از میزان مرگ و میر در تمامی سنین و در هر دو

بیمار اختصاص داشت ( .)13داوری و همکاران در

جنسیت در ایران را به خود اختصاص داده است (.)18

پژوهش دیگری هزینه درمان سرطان لوسمی لنفو یدی

همچنین ،پیشبینی میشود این بیماریها تا سال 1404

حاد در اطفال  1-15سال در بخش دولتی با در نظر

به علت افزایش سن جمعیت در ایران افزایش یابد (.)21

گرفتن تعرفههای دولتی را حدود  215میلیون ریال و

بررسیها نشان میدهد که در دنیا بین سالهای

هزینههای واقعی درمان این بیماری برای هر بیمار را به

 2011میالدی تا  2030میالدی حدود  47تریلیون دالر

طور کلی حدود  610میلیون ریال محاسبه کردند.

برای بیماریهای غیرواگیر هزینه خواهد شد که حدود

همچنین ،هزینههای دارو برای درمان بیماری ،بیشترین

 30تریلیون دالر آن ،به علت  4بیماری دیابت،

درصد هزینههای مستقیم درمان را به خود اختصاص

سرطان ،بیماریهای مزمن ریوی و بیماریهای قلبی-

داد و از عوامل مهم هزینهای در درمان این بیماران بود

عروقی است ( .)22همچنین ،نتایج پژوهشی در

( .)14امامقلیپور و همکاران در پژوهشی متوسط هزینه

آمریکا نشان داد که هزینههای مربوط به بیماریهای

کل برای درمان هر بیمار قلبی و عروقی را در حدود

کرونر قلبی به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 150

 1881دالر محاسبه کردند .از این مقدار %35/4 ،هزینه

بیلیون دالر است ( .)23گفتنی است هزینههای مربوط

بستری %31/9 ،هزینه دارو %23/3 ،آزمایشهای

به ضربانساز بسیار متغیر است و به درجه پیچیدگی آن

تشخیصی و  %9/1هزینه مالقات پزشم از بیمار

بستگی دارد .هزینه یم ضربانساز دو حفرهای نسبت

اختصاص داشت ( .)24شافعی و همکاران در پژوهشی

به ضربانساز تم حفرهای بیشتر است .همچنین ،اگر

متوسط ساالنه هزینه مستقیم سکته قلبی را حدود  908تا

ضربانساز دارای ویژگیهای دیگری مانند حالت

971ر 40دالر برای هر بیمار برآورد کردند و بیشترین

سویچ باشد ،هزینه آن افزایش مییابد .هزینه تعبیه

هزینه مربوط به هزینه بستری بود ( .)25کاستلنوو و

ضربانساز شامل چندین جزء از جمله قیمت ژنراتور و

همکاران در پژوهشی نشان دادند که هزینه یم

لید ،روش کاشت ،هزینه مربوط به کارکنان درگیر

ضربانساز دو حفرهای شامل هزینه عوارض جانبی و

برای کاشت و مدیریت عوارض دیررس است (.)10

رویدادهای بالینی بعدی است که در حدود 400ر7
پوند برآورد میشود ( .)10نتایج پژوهش هالت و

پیشینه پژوهش

همکاران حاکی از آن بود که طوالنیشدن زمان تعبیه

داوری و همکاران در پژوهشی متوسط هزینه درمان

ضربانساز و افزایش مدت بستری بیمار به میزان با

بیماران سرطان ریه در یم نوبت مراجعه به مرکز را در

اهمیتی هزینههای تعبیه ضربانساز را افزایش میدهد

حدود  2/6میلیون ریال محاسبه کردند .از این مقدار،

( .)26عثمان و همکاران در پژوهشی نشان دادند که
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تعبیه ضربانساز در همان روز بستری منجر به

آماری این پژوهش شامل همه بیماران دارای

صرفهجویی در هزینهها به مقدار 192/4ر 22پوند

مشکالت قلبی نیازمند دریافت ضربانساز است که در

میشود ( .)27گرونیولد و دیکسیت در پژوهشی

مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی شهر تبریز در سال

میانگین هزینه ساالنه تعبیه ضربانساز را در سال 2013

 1395برای معالجه و دریافت ضربانساز بستری

میالدی ،مبلغ 900ر 33دالر محاسبه کردند ( .)28سوسا

شدهاند .در این پژوهش از روش سرشماری استفاده

و همکاران در پژوهشی نشان دادند که متوسط هزینه

شده و تمامی بیمارانی واجد شرایط بررسی شدند.

تعبیه ضربانساز در حدود 436ر 1یورو است (.)29

تعداد بیماران نیازمند دریافتکننده ضربانساز  457نفر
و بیمارانی که شرایط الزم برای بررسی در این

سؤالهای پژوهش

پژوهش را داشتند تعداد  135نفر بود .معیارهای ورود

با توجه به مبانی نظری و شکاف پژوهشی موجود

به مطالعه شامل بیمارانی بود که از طریق اورژانس به

در بخش ادبیات موضوعی در این پژوهش به بررسی

مرکز مراجعه کردهاند و همچنین ،بیمارانی که مدت

هزینههای مستقیم درمان بیماران بستری دارای

زمان انتظارشان برای تعبیه ضربانساز بیش از  2روز

کژآهنگی قلبی در انتظار دریافت ضربانساز در مرکز

باشد .در واقع ،بیماران پذیرش شده در صورت وجود

آموزشی درمانی شهید مدنی شهر تبریز در سال 1395

ضربانساز در بیمارستان ،برای آنها حداکثر تا  2روز

پرداخته شد .هدف این پژوهش بررسی هزینههای

ضربانساز تعبیه و ترخیص میشوند و بستری بیشتر از

زمان انتظار برای دریافت خدمت و همچنین ،میزان

 2روز نشاندهنده نبود ضربانساز در بیمارستان است

صرفهجویی هزینه در صورت دریافت به موقع

که به عنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شده

ضربانساز است .بنابراین ،سؤالهای پژوهش حاضر به

است .اطالعات مربوط به بیماران و هزینههای

شرح زیر تدوین شد:

صورتحساب آنها از طریق بررسی صورتحسابهای

 .1هزینههای انتظار (هزینههای مستقیم درمان) برای

بیماران استخراج شد .مدت زمان انتظار بیمار از طریق

دریافت ضربانساز مربوط به بیماران مراجعهکننده به

مقایسه تاریخ نسخه درخواست ضربانساز با تاریخ

مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز چقدر است؟

عمل جراحی بیمار تعیین شد که در نسخههای بیماران

 .2میزان صرفهجویی هزینه در صورت دریافت به

موجود در داروخانه مرکز مشخص شده بود .در ادامه،

موقع ضربانساز چقدر است؟

اطالعات و مبلغ هزینههای مرتبط از پرونده بیماران
استخراج شد .این اطالعات شامل اطالعات

روش پژوهش

جمعیتشناختی و بالینی مانند سن ،جنسیت ،نوع بیمه
و همچنین ،دادههای مربوط به هزینه بستری از جمله

پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی است .جامعه
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رادیولوژی و سونوگرافی ،آزمایشگاه ،هتلینگ عادی

تحلیل دادهها با استفاده از برنامه  Excelنسخه 2013

و ویژه ،مشاوره پزشکی و تغذیه ،مالقات پزشم از

و در سطح آمار توصیفی انجام شد .به این ترتیب،

بیمار ،همراه ،دارو و لوازم مصرفی است .به منظور

میانگین هزینه به ازای هر روز انتظار ،میانگین هزینه

تکمیل اطالعات و مشخصکردن هزینههایی که در

روز بستری و هزینه بهرهوری از دست رفته با استفاده

صورت دریافت به موقع ضربانساز میتوانست ذخیره

از رابطههای زیر مشخص شد:

شود ،از صورتحساب ریز هزینههای بیماران استفاده

رابطه 1

شد .به این ترتیب ،کل هزینههای صورتحسابها از 2

تعداد روزهای انتظار÷ هزینه کل = میانگین هزینه به ازای هر روز انتظار

روز بعد از تاریخ نسخه تا روز قبل از عمل جراحی

رابطه 2

محاسبه شد .افزون براین ،میانگین هزینه کل (سهم

تعداد روزهای بستری ÷ هزینه کل = میانگین هزینه روز بستری

بیمار و بیمه) به ازای هر بیمار و هر روز بستری در

رابطه 3

کلیه بخشها ،شامل خدمات تشخیصی ،درمانی و

حداقل دستمزد روزانه
میانگین روزهای
مصوب وزارت کار و ×
بستری اضافی
امور اجتماعی

هتلینگ تعیین شد .پس از آن ،هزینهها به ازای بستری

=

هزینه بهرهوری از
دست رفته

در بخشهای سیسییو و آیسییو مشخص شده و با
هزینه کل مقایسه شد .به منظور تعیین هزینههای

یافتهها

مربوط به تأمیننشدن به موقع ضربانساز ،میزان
صرفهجویی هزینه در صورت دریافت به موقع

پذیرش بیماران برای تعبیه ضربانساز به دو صورت

ضربانساز به تفکیم سهم بیمار و بیمه محاسبه شد.

اورژانسی و انتخابی است .در حالت اورژانسی بیمار از

برای تعیین سهم بیماران ،نوع بیمه و درصد پرداخت

طریق اورژانس مرکز مراجعه میکند و زمان انتظار

هزینه به وسیله آن نیز مشخص شد.

برای دریافت ضربانساز را در بیمارستان میگذراند اما

به دلیل این که در رویکرد منابع انسانی ،متوسط

در حالت انتخابی بیمار با تجویز پزشم به بیمارستان

دستمزد نیروی کار به عنوان ارزش یم روز زندگی

مراجعه میکند و در صورت انتظار برای دریافت

سالم در نظر گرفته میشود ( )20هزینه بهرهوری از

ضربانساز در بیمارستان بستری نمیشود .همانطور که

دست رفته برای روزهای بستری اضافی با

پیش از این نیز بیان شد ،با توجه به اطالعات به دست

حاصلضرب حداقل دستمزد وزارت کار و امور

آمده از واحد مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی

اجتماعی به ازای هر روز (مصوب سال  )1395در

شهید مدنی در سال  ،1395برای  457بیمار ضربانساز

میانگین روزهای بستری اضافی محاسبه و لحاظ شد.

تعبیه شده است که  %66/3از بیماران از طریق اورژانس

هم چنین ،از سرانه مخارج سالمت برای مقایسه میزان

و  %33/7به صورت عادی در بیمارستان پذیرش

هزینههای اضافی تحمیل شده استفاده شد .تجزیه و

شدهاند .از بین بیمارانی که از طریق اورژانس در
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بیمارستان پذیرفته شدهاند تعداد  135نفر بیمارانی بودند

( )%55/6بوده و سن  %87/4از آنان بیش از  50سال

که مدت زمان انتظارشان برای تعبیه ضربانساز بیش از

است .همچنین ،بیشتر بیماران تحت پوشش بیمه تأمین

 2روز بوده است .اطالعات جمعیتشناختی مربوط این

اجتماعی هستند ( .)%41/6این نتایج نشان میدهد که

بیماران در جدول شماره  1ارا ه شده است .همانطور

آزمودنیها شرایط الزم برای بررسی موضوع پژوهش

که در این جدول مشخص شده است بیشتر بیماران مرد

حاضر را دارند.

جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی بیماران
شرح
جنسیت

سن

نوع بیمه

102

تعداد درصد

درصد تجمعی

مرد

75

55/6

55/6

زن

60

44/4

100

زیر  40سال

8

5/9

5/9

بین  41تا  50سال

9

6/7

12/6

بین  51تا  60سال

17

12/6

25/2

بین  61تا  70سال

32

23/7

48/9

بین  71تا  80سال

38

28/2

77/1

بین  81تا  90سال

30

22/2

99/3

بین  91تا 100سال

1

0/7

100

تأمین اجتماعی

56

41/6

41/6

خدمات درمانی (همگانی)

16

11/9

53/5

خدمات درمانی (کارکنان)

12

8/9

62/4

خدمات درمانی (روستایی)

26

19/3

81/7

خدمات درمانی (سایر اقشار)

5

3/7

85/4

نیروهای مسلح

14

10/4

95/8

کمیته امداد

1

0/7

96/5

بیمه البرز

1

0/7

97/2

بیمه دانا

1

0/7

97/9

بانم ملت

1

0/7

98/6

شرکت نفت

1

0/7

99/3

آزاد

1

0/7

100

جمع

135
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جدول شماره  2اطالعات توصیفی بیماران مورد

تا تاریخ جراحی) در صورت بستری در بخشهای

بررسی بر حسب روزهای انتظار را نشان میدهد.

ویژه (سیسییو و آیسییو) ،بستری در بخش عادی

همانطور که در این جدول نشان داده شده است طبقه

و در حالت کلی را نشان میدهد .همانطور که در این

مربوط به روزهای انتظار  6تا  10روز بیشترین فراوانی

جدول نشان داده شده است بیشتر بیماران مورد بررسی

را دارد ( .)%40/7بنابراین ،تعداد بیمارانی که  6تا 10

در بخش عادی بستری ( 96نفر) بودهاند .میانگین

روز در انتظار میمانند از سایر طبقهها بیشتر است.

هزینه هر بیمار در بخش آیسییو 603ر502ر92

همچنین ،میانگین زمان انتظار بیماران  6/5روز است.

ریال و میانگین هزینه هر روز بستری آن 778ر032ر6
ریال است که بیشتر از بستری در بخش سیسییو و

جدول شماره  3هزینههای مختلف مربوط به

بخش عادی است.

بیماران در روزهای انتظار ( 2روز بعد از تاریخ نسخه

جدول  :2اطالعات توصیفی بیماران مورد بررسی برحسب روزهای انتظار
تعداد

درصد

درصد تجمعی

روزهای انتظار
 3تا  5روز

46

34/1

34/1

 6تا  10روز

55

40/7

74/8

 11تا  15روز

19

14/1

88/9

 16تا  20روز

12

8/9

97/8

 21تا  25روز

2

1/5

99/3

 26تا 30روز

1

0/7

100

135

100

جمع
6/5

میانگین روزهای انتظار

جدول  :3اطالعات هزینهای بیماران مورد بررسی برحسب روزهای انتظار اضافی (هزینه به ریال)
روزهای

میانگین

بیمار بستری

انتظار

روزهای انتظار

سیسییو

36

26/3

264

7/3

947ر039ر046ر1

آیسییو

3

2/2

46

15/3

810ر 507ر277

603ر502ر92

عادی

96

71/5

573

5/9

677ر520ر 355ر 1

007ر120ر14

655ر365ر2

کل بیماران

135

100

883

6/5

434ر068ر679ر2

951ر844ر19

052ر034ر3

در بخش

تعداد درصد

هزینه کل

میانگین هزینه

میانگین هزینه

هر بیمار

روز بستری

665ر056ر29

272ر962ر3
778ر032ر6
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جدول شماره  4میانگین سهم بیمار و سهم بیمه از

ابالغ میشود .حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و

میانگین هزینه کل در شرایط انتظار کمتر از  2روز و

امور اجتماعی به ازای هر روز در سال  ،1395مبلغ

بیش از  2روز را نشان میدهد .سطر میزان صرفهجویی

722ر 270ریال و میانگین روزهای بستری اضافی 6/5

هزینه در صورت دریافت به موقع ضربانساز شامل

روز است .بر این اساس ،هزینه بهرهوری از دست رفته

هزینههای صورتحساب بیمار از  2روز بعد از تاریخ

به ازای روزهای بستری اضافی برای هر بیمار مبلغ

نسخه تا روز قبل از جراحی است و چون بیماران در

693ر759ر 1ریال محاسبه شد.

حال انتظار هنوز ضربانساز را دریافت نکردهاند،
نتیجهگیری

هزینههای خدمات اتاق عمل و هزینه کیف بهداشتی
که مرتبط با دریافت ضربانساز است ،محاسبه نشده
است .نتایج ارا ه شده در این جدول حاکی از آن

مدت زمان انتظار برای مراقبتهای سالمت مسئلهای

است که در روزهای انتظار بیشتر از  2روز هر بیمار به

مهم در سیاستگذاری سالمت در بسیاری از کشورها

طور میانگین 985ر241ر 2ریال و شرکتهای بیمه به

است ( )30و زمان انتظار برای دریافت خدمت بهویژه

ازای هر بیمار به طور میانگین 503ر034ر 16ریال به

خدمات جراحی بر عرضه و تقاضای خدمات تأثیر

دلیل زمان انتظار اضافی میپردازند.

میگذارد ( .)31یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد

جدول شماره  5هزینه بهرهوری از دست رفته به

که میانگین سهم بیمه به ازای هر بیمار در انتظار  0تا 2

ازای روزهای بستری اضافی را نشان میدهد .حداقل

روز400 ،ر209ر 83ریال و بیمار در انتظار بیشتر از 2

دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به

روز331 ،ر478ر 102ریال است .همچنین ،میانگین

طور قانونی به کارگران بپردازند .هر سال مبلغ حداقل

سهم هر بیمار در انتظار  0تا  2روز601 ،ر718ر 4ریال

دستمزد از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و

و در انتظار بیشتر از  2روز320 ،ر924ر 7ریال است.

جدول  :4جدول میانگین هزینه برای روزهای بستری
تعداد

میانگین سهم بیمار

میانگین سهم بیمه

میانگین هزینه کل

شرح
انتظار عمل  0تا  2روز

32

601ر718ر4

406ر209ر83

383ر532ر91

انتظار عمل بیش از  2روز

135

320ر924ر7

332ر478ر102

722ر519ر125

میزان صرفهجویی هزینه در صورت دریافت به موقع ضربانساز

135

985ر241ر2

503ر034ر16

989ر615ر18

جدول  :5جدول هزینه بهرهوری از دست رفته به ازای روزهای بستری اضافی
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حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و امور

میانگین روزهای بستری

هزینه بهرهوری از دست رفته به ازای

اجتماعی به ازای هر روز در سال 1395

اضافی هر بیمار

روزهای بستری اضافی هر بیمار

722ر270

6 /5

693ر759ر1

مجله حسابداری سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،22پاییز و زمستان 1398

دکتر علیرضا محبوب اهری ،گیسو علیزاده ،دکتر محمدعلی فیروزی ،صفورا پوررضا ،مریم رضایی و علی ساعی

بنابراین ،افزایش زمان انتظار باعث افزایش میانگین

دهد و زمان انتظار را برای بیماران بیشتر کند (.)32

هزینه هر بیمار و روز بستری در بیمارستان میشود؛ به

گفتنی است با این که ایجاد واحد مراقبت ویژه داخلی

طوری که میانگین هزینه بیمار و روز بستری در

میتواند به دسترس بودن تختهای مراقبتهای ویژه

روزهای انتظار طوالنی ،به ترتیب %68 ،و  %23بیشتر از

کمم کند اما در بیمارستانهای کشور چنین واحدی

میانگین هزینههای مذکور در روزهای انتظار  0تا 2

وجود ندارد ( .)33این نتایج با نتایج پژوهشهای

روز است .در بیمارستان مورد بررسی ،نبود

هالپرن و همکاران ( ،)34لوس و همکاران ( )35و

دستورعمل خاص موجب شده است که تعبیه

توماس و همکاران ( )36همسو است .نتایج

ضربانساز برای هر گروه سنی انجام شود و با توجه به

پژوهشهای آنان نشان داده است که هزینه مراقبت از

هزینه باالی ضربانساز ،موجب افزایش سهم پرداختی

بیماران در بخش آیسییو در آمریکا %15 ،تا %20

بیمههای درمانی و طوالنیشدن زمان انتظار (به طور

هزینههای بستری %38 ،کل هزینههای سالمت و  %1تا

میانگین  6/5روز) بیماران شده است .در صورت

 %2از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

بستری بیمار در بخش سیسییو در روزهای انتظار

سرانه هزینه سالمت ایران در سال  1393در حدود

اضافی میانگین هزینه هر بیمار 665ر056ر 29ریال و

 14میلیون ریال ( 350دالر) است ( .)37با مقایسه

میانگین هزینه روز بستری 272ر962ر 3ریال است .در

سرانه هزینه سالمت ایران با سهم پرداختی بیمار و بیمه

بیماران بستری در بخش آیسییو میانگین هزینه هر

در شرایط انتظار  0تا  2روز و انتظار بیشتر از  2روز

بیمار 603ر502ر 92ریال و میانگین هزینه روز بستری

میتوان گفت که میانگین هزینه کل بیمار در هر دو

778ر032ر 6ریال است .این نتایج نشان میدهد که

صورت بیشتر از سرانه سالمت است که نشاندهنده

بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه هزینههای

هزینه زیاد بیماران دریافتکننده ضربانساز دا م قلب

باالیی دارد .بنابراین ،باید در اولویتبندی بیماران

است .به طوری که میانگین سهم بیمار در انتظار بیشتر

برای تعبیه ضربانساز ،بیماران بستری در بخشهای

از  2روز %56/6 ،و انتظار کمتر از  2روز %33/7 ،از

ویژه در اولویت قرار گیرند که افزون بر کاهش

سرانه سالمت است و میانگین سهم بیمه در انتظار

هزینهها میتواند امکان استفاده از تختهای

بیشتر از  2روز 7/3 ،برابر و انتظار کمتر از  2روز5/9 ،

مراقبتهای ویژه به وسیله سایر بیماران نیازمند را

برابر سرانه هزینه سالمت ایران در سال  1393است.

فراهم آورد .در این زمینه باید به این موضوع توجه

میانگین میزان صرفهجویی در صورت دریافت بهموقع

شود که اگر چه پذیرش به موقع در بخش آیسییو

ضربانساز 989ر615ر 18ریال است که در مقایسه با

میتواند مرگ و میر زودرس را کاهش دهد اما

سرانه هزینه سالمت ایران نشان میدهد که افزون بر

پذیرش غیرضروری در این بخش میتواند تعداد

سایر هزینههای بستری ،میزان هزینه اضافی تحمیل

بیماران نیازمند مراقبتهای شدید درمانی را افزایش

شده به علت تأمیننشدن به موقع ضربانساز بیشتر از
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اساس دستورعمل بالینی محدودیت سنی تعیین شود و

 این نتایج نشان.هزینه سرانه سالمت برای بیماران است

برای خرید ضربانساز دا م بودجه مشخص تخصیص

میدهد افزایش روزهای انتظار بیماران موجب افزایش

یابد تا ضربانسازها به موقع تهیه و مورد استفاده قرار

هزینههای بیمارستان و سازمانهای بیمهگر میشود و

.گیرد

 به.الزم است برای کاهش آن تدابیری اندیشه شود

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این بود

منظور کاهش زمان انتظار بیماران برای دریافت

که اطالعات هزینهای صورتحسابهای بیماران مطابق

ضربانساز پیشنهاد میشود که بیماران برای تعبیه

با هدفهای پژوهش حاضر ثبت نشده بود و امکان

ضربانساز بر اساس اصول علمی متناسب با منابع مالی

 نرمافزار، همچنین.گزارشگیری از آن مقدور نبود

و اقتصادی اولویتبندی شده و دستورعمل بالینی

مورد استفاده مرکز آموزشی درمانی امکان

.مناسب برای تعبیه ضربانساز دا م تدوین شود

.گزارشگیری اطالعات الزم را فراهم نمیکرد

 بهتر است برای تعبیه ضربانساز دا م بر،همچنین
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