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به نام خداوند بخشنده و مهربان

تقدیر و تشکر

سرکارخانم دکتر سهیال سازمان بیمه سالمت و محاسبات  بیمه اي ز مطالعاتکمحترم مرریاستاز مساعدت با سپاس

مدیرکل محترم بیمه سالمت رئیس سابق این مرکز جناب آقاي دکتر ریاضیات که بستر مطالعه را فراهم نموده و وحسینی

ویژه از تشکر و قدردانی که مسیر انجام مطالعات کاربردي را هموار نمودندو مجیديوحید شرقی جناب آقاي دکتر آذربایجان

ي دکتر فروزان که سوال کارشناسی  بنده را از زاویه موضوع مهم رئیس محترم اداره رسیدگی به اسناد پزشکی جناب آقا

سرکار وقدردانی از زحمات .ارزنده شان در تمامی مراحل مطالعه یاریگرم بودندبا مساعدت و راهنمایی هاي پژوهشی نگریسته و

قابل تقدیر بیمارستان ي همکارو سپاس از . همکاري شایسته داشتندناظر مطالعه بعنوانمدي کهحخانم فاطمه شاهم

ي مساعدت ارزشمندبه خاطر ثریا مراديسرکار خانمو جناب آقاي محمدحسین امیرپور ارجمند و همکاران روانپزشکی رازي

گزارش پایانی تنظیم 1395تصویب شد و از تیرماه شروع به مطالعه گردید و در دي ماه 1395این مطلعه در خرداد .که داشتند

.شد

همکاران به ترتیب مشارکتاسامی 

نوع مشارکت در مطالعهمحل اشتغالپست سازمانیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

مجري شرقیآذربایجانکارشناس ناظر مقیملیسانس مامائینژادابیضنگار1

تحلیل آماري تجزیه وشرقیآذربایجانکارشناس آمارمهندسی آمار مرادي ثریا2
داده ها 

دو
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چکیده

بستري می گردندمجهول الهویه بعنوانیمارانیب،مرتبط با اعصاب و روان مخصوصا مراکز درمانی درمانی در مراکز

از مزایاي بیمه معرفینامه بیمه سالمت همگانی ا استفاده ازارائه معرفی مراجع قضایی ببا، بیمه گريمقرراتمطابقکه

که چه تعداد از این  معرفینامه ها بطریق صحیح و با رعایت "با طرح این سوال از سوي محقق.بهره مند می گردندسالمت

.گردیدفراهم زمینه انجام مطالعه "مراحل احراز هویت انجام می گیرد؟

سنجش تعداد واقعی افراد مجهول الهویه و میزان هزینه هاي ایجاد شده براي سازمان در بین بیماران بستري در :هدف

بیمارستان هاي روانپزشکی استان آذربایجان شرقی

"روانپزشکی رازيمرکز"درنگرگذشتهومقطعیتوصیفیروشبهکهاستکاربرديپژوهشی،مطالعهاین :روش کار

مفرداده ها با استفاده از.تعیین گردید1394بطور سرشماري از اسناد ماه هاي دي ،بهمن و اسفند نفر 169تعداد .شدانجام

براي استخراج جداول وگردیدexcelوارد هادادهو استعالم ها،مرکزHISازپس از استخراج اطالعات و شدندجمع آوري 

.استفاده شدSPSSافزارنرم22متقاطع و شاخصهاي نسبت از نسخه 

در نظر گرفتن کد ملی بعنوان مولفه هویتی،در با و داراي نام و نام خانوادگی می باشند مورد مطالعهافراد تمام :یافته ها

و قطعا داراي اطالعات هویتی قابل ثبت در بودهداراي سوابق بیمه اي %81همچنین.داراي کد ملی می باشند% 91حدود

یعنی هر دو یا سه ماه یکبار بطور صوري ؛بستري مجدد می باشندداراي نفر 111تعداد.نه بیمه هاي مربوطه می باشندساما

جنبه بستري این بیماران%)  55(بیمار93درمزمن اسکیزوفرنی تشخیصثبت با توجه به.می شوندترخیص و مجددا بستري 

.داشته استنگهداري 

دستورالعمل شناسایی بیمار در قالب وحدت رویه بااگر متد انجام مطالعه بعنوان دستورالعمل اجرایی تدوین گردیده و : نتایج

اداره کل بیمه سالمت وز ایجاد تعامل صحیح مرکقرار گیرد،بامجهول الهویه به عنوان یکی از خط مشی هاي بیمارستان 

و در جهت تسریع ساماندهی این قبیل بیماران برداشت گام مهمیمی توانبعنوان متولی طرح پوشش بیمه سالمت همگانی

سه
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به افزایش بهره مندي آنان از مزایاي اجتماعی کمک نمود و با کنترل موارد ارجاعی از سایر سازمان هاي بیمه گر در حفاظت از 

.سازمان کوشیدمنابع مالی 

،هویتبیمار مزمن روانی، مجهول الهویه: کلیديکلمات

چهار
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مطالعهکلیات:اول فصل 

مقدمه

:استان آذربایجان شرقی داراي دو بیمارستان تخصصی اعصاب و روان می باشد

".بیمارستان روانپزشکی فجر - 2بیمارستان روانپزشکی رازي -1

بخش ریوي،معتادین و روانی با 3با 1354واقع درمنطقه خوش آب و هواي ائل گلی از سال "بیمارستان روانپزشکی رازي "

تخت در حال پاسخگویی به نیازهاي درمانی 665بخش و 16تخت شروع به فعالیت نموده است و در حال حاضر با 250

به جهت ماهیت بیماري و بافت مراجعین آن، افراد فاقد هویت .شدمرتبط با اعصاب و روان منطقه شمالغرب کشور می با

مشخص یا کسانی که به دالیلی هویت خود را مستتر می نمایند، منجر به تعریف واژه مجهول الهویه در این مرکز گردیده 

ضایی براي صدور بیمه گري،  ارائه معرفی مراجع قمقرراتبراي بهره مندي این بیماران از مزایاي بیمه،  طبق. است 

در مراکز درمانی دیگر بیماران مجهول الهویه غالبا تا لحظه ترخیص با .معرفینامه بیمه سالمت همگانی الزامی می باشد 

تعیین تکلیف شده و در مراجعات بعدي ، وضعیت بیمه اي آنها مشخص می گردد ... مراجعه اطرافیان یا هوشیاري خود بیمار و

تا 9413نفر در تیرماه 45ه با آمار رو به رشد این قبیل افراد مواجه می باشیم به طوري که از  تعداد ولی در مرکز مورد مطالع

بنظر میرسد در درجه اول سهولت در اخذ معرفینامه از بیمه گري و در درجه .در نوسان می باشد1395نفر در فروردین 117

یش بوده و عدم تعامل بین ادارات بیمه گري و اسناد پزشکی عامل بعدي کنترل ناکافی کارشناس ناظر مقیم ، عامل این افزا

که چه تعداد از این  معرفینامه ها بطریق صحیح و با رعایت مراحل "با طرح این سوال از سوي محقق . تقویت کننده آن باشد

یمارستان روانپزشکی رازيباسناد بستري بررسی در زمینه اي براي انجام مطالعه حاضر گردید"احراز هویت انجام می گیرد؟

قابل توجهی از پرونده ها مربوط به افراد تعداد ،مشخص گردید )محقق (توسط کارشناس فنی رسیدگی به اسناد پزشکی 

اخذ معرفینامه از بیمه گري و بابه نام و نام خانوادگی صادر شده که معرفینامه مراجع قضایی ، یا کالنتري است مجهول الهویه 

معرفی نامه ها و مستندات پرونده در برخی موارد نشاندهنده سابقه بستري .در صندوق بیمه سالمت لیست شده بودنداداره کل

.هاي مکررنامبردگان بوده است

1
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آئین نامه اجرائی 1که آیا ما واقعاً نمی دانیم این افراد چه کسانی هستند؟ در تعریفی که مطابق ماده گردیداین سوال مطرح 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، براي بیمار روانی 192بند الف ماده 5جزء 

صات فردي خود را نمی داند ، مستنداتی مبنی بر تأیید هویت وي مشخ: (( مزمن مجهول الهویه و بی سرپر ست آمده است 

.))وجود ندارد،بنابر حکم مراجع قضایی فاقد هویت مشخص ومدارك شناسائی معتبر بوده یافاقد سرپرست وقیم قانونی می باشد

.مربوط به فرد می باشدبا این توضیح که منظور از هویت مشخص یا مدارك شناسایی معتبر همان داشتن شناسنامه یا کدملی 

موارد مشخصات فرد در دستر س می باشد ولی از برخیبا بررسی مستندات پرونده ها این فرضیه مطرح می شود که در 

که این افراد کسی را براي مراقبت ندارند و یا به نوعی بد سرپرست بوده و تو سط خانواده ها طرد شده اند و یا در برخی آنجائی

ستند که عالوه بر سالمندي دچار عوارض ناشی از زوال عقل بوده و به دلیل همین مسئله اصوالً مکان زندگی مواقع افرادي ه

رها شده و مجموع این عوامل باعث افزایش تعداد بیماران ) غالباً سالمند(مشخصی ندارند و حتی گاهاً بدلیل فقر بعضی از افراد 

.مجهول الهویه روانی می باشد

ساماندهی پیشگیري و متولی حمایت از این افراد سازمان بهزیستی و ادارهاس شرح وظایف سازمان بهزیستی ،بر اس

که این ارگانها چه تعهداتی در باشد ولی اینمی دیدگان اجتماعی که مجري مصوبه شور اي عالی اداري کشور هستند ، آسیب 

.عمل می کنند نیازمند بررسی می باشدر ابطه دارند و تا چه میزانی به تعهدات خود این 

جایگاه سازمان بیمه سالمت ، بعنوان بیمه گر بیماران روانی مزمن مجهول الهویه و بی سرپرست در صندوق بیمه سالمت 

همگانی چیست؟

:بیان مساله

نفر در 117تا 1394نفر در تیرماه 45از رازيبیمارستاناسنادبا روند رو به رشد آمار استخراجی افراد مجهول الهویه از

مراجعات مکرر داشته و هزینه زیادي را به سازمان برخی از بیماران و احراز هویت تعدادي از آنها و اینکه 1395فروردین ماه 

گمانکهبودندبستريافراديسالمندانبخشدرمثالبعنوانعالوه بر این در بخش هاي مختلف.تحمیل می کنند

مجهولقالبدروشدهرهاو یا نداشتن خانواده موثرخانوادهحمایتعدمجهتبهوصرفاداشتهنگهداريجنبهرفتمی

.بستري هستندمرکزایندرالهویه
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وضعیتنمودنمشخصهمچنینودارندراالهویهمجهولمصداقواقعابیماراناینآیااینکهبررسیبمنظورحاضرمطالعه

کهمراکزينمودنمشخصنیزوآیدمیعملبهباباینازکهگزافیهايهزینهتامینمحلوآنها)حق بیمه(مديآدر

.، انجام شده استبگیرندبعهدهراروانیمزمنبیمارانسرپرستیتوانندمی

میوداشتهواقعیمصداقالهویهمجهولقالبدرشدهصادرهاينامهمعرفیازمقدارچهشدخواهدمشخصمطالعهایندر

جست؟بهرهمنظوربدیندیگردرآمديهايصندوقازمیتوانآیاو.گردندمندبهرهپایههايدربیمهشدهتعیینتوانندازمزایاي

:ضرورت مطالعه 

بیمه شده هاي ارجاع داده شده از سوي سایر سازمان هاي بیمه گر ایجاد هزینه براي سازمان بیمه سالمت عواملیکی از

می باشدو در صورت شناسایی صحیح سوابق بیمه اي می توان از هم پوشانی ممانعت بعمل آورد که در خصوص بیماران 

وري اطالعات بنابراین جمع آ.مجهول الهویه اشاره شده به جهت در دست  نداشتن کد ملی این امر امکان پذیر نمی باشد

تعداد که بتواند به کاهش احراز هویت آنهاو هرگونه مداخله بر مبناي افراد فاقد هویت مشخصواقعی تعداددقیق در خصوص 

. منجر شود، به لحاظ هزینه اي براي سازمان بیمه سالمت حائز اهمیت خواهد بودبیمه شدگان صندوق بیمه سالمت 

الهویه هاي واقعی می توانند از مزایاي اجتماعی مناسب تري نسبت به بخش هاي روانپزشکی که مجهول از سوي دیگر 

غیر از سهم سازمان که بر دوش در حال حاضربه اظهارواحد درآمد مرکز ، .امکانات رفاهی چندان مناسبی ندارند بهره مند گردند

تعامل مثبت ایجادبافرانشیز این بیماران از محل درآمدهاي اختصاصی مرکز تامین میشود که سازمان بیمه سالمت می باشد ، 

و با منظور نمودن دستورالعمل اداره کل بیمه سالمت  استان آذربایجان شرقی و بیمارستان روانپزشکی رازي مابینو سازنده 

و ان در جهت تسریع ساماندهی این قبیل بیمارانشناسایی بیمار مجهول الهویه به عنوان یکی از خط مشی هاي بیمارست

سنجش تعداد واقعی افراد این مطالعه با هدف امید است.تحقق اهداف مطالعه می توان گام هاي موثري برداشت

ي سیاست گزاران درسطوح تصمیم گیربه متولیان واطالعات مناسبی رامیزان هزینه هاي ایجاد شدهمجهول الهویه و

.دهدسازمان ارائه
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: هدف کلی 

سنجش تعداد واقعی افراد مجهول الهویه و میزان هزینه هاي ایجاد شده براي سازمان در بین بیماران بستري در 

بیمارستان هاي روانپزشکی استان آذربایجان شرقی

: اختصاصیاهداف 

.می باشند"کد ملی "تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که داراي هویت مشخصتعیین

.تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که سابقه بستري با سایر انواع بیمه ها را دارندتعیین

.سال براي معرفی به بهزیستی60تعداد  بیماران روانی مزمن باالي تعیین

.ماران روانی مهجور و عقب مانده ذهنی براي معرفی به بهزیستیتعداد  بیتعیین

.تعداد  بیماران با سابقه بستري طوالنی که حکم نگهداري را دارندتعیین

نسبت به کل هزینه هاي بیمارستانهیمجهول الهومارانیبدرصد هزینه هاي تعیین

اهداف کاربردي

سهم سازمان مربوط به نگهداريکاهش یا حذف بار مالی ناشی از هزینه 

تدوین دستورالعمل نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن

الهویهاصالح فرایند پذیرش بیمار مجهول

شناسایی وظایف بهزیستی در امر تقبل نگهداري از توانخواهان 

.روانپزشکی باشد دستورالعمل شناسایی بیمار مجهول الهویه به عنوان یکی از خط مشی هاي مربوط به بیمارستانهاي
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تسواال

هستند چقدر است؟ و نسبت این موارد به "کد ملی"تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که داراي هویت مشخص 

کل بیماران مجهول الهویه چند درصد است؟

دارندچقدر است؟و نسبت این موارد به تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که سابقه بستري با سایر انواع بیمه ها را

کل بیماران مجهول الهویه چند درصد است؟

سال چقدر است؟60تعداد  بیماران روانی مزمن باالي 

تعداد  بیماران روانی مهجور و عقب مانده ذهنی چقدر است؟

تعداد  بیماران با سابقه بستري طوالنی چقدر است؟

در ارتباط با اسناد بیماران مجهول الهویه غیر واقعی چقدر است؟میزان هزینه بعمل آمده براي سازمان

درآمد وصولی این اسناد در کدام سرفصل لحاظ گردیده است؟

تعریف واژه ها و اصطالحات

در هر . کندمجموعه صفات و مشخصاتی است که فردي را از افراد دیگر یا شیئی را از اشیاي دیگر متمایز می:هویت)الف 

هاي علمی مورد توجه بوده و روشعصري از زندگی اجتماعی بشر متناسب با نیازها و امکانات همان دوره تعیین هویت افراد 

.خاص براي تشخیص هویت، متداول بوده است

آن که یا آنچه هویت یا نام و نشان او نامعلوم باشد،ناشناس،مجهول،در لغت هر شی ((در فرهنگ لغت : الهویهمجهول) ب

. معنی شده است))نامعلومی را گویند

عملکردهايوکارکردهادراختاللکهشدیديرفتاريوشناختیرواننابهنجاريناسازگاري،نوعهر:روانیبیماري)ج

.شودمیخواندهروانیبیمارينمایدایجابراتخصصیمداخالتوشودسببرافرداساسی

به گروهی از بیماران مبتال به اختالالت روانی اطالق می گردد که بیماري آن ها شروع و :بیماران روانی مزمن) د

دوام یابد و تمایل به عود داشته، منجر به افت عملکرد و ایجاد ) حدود دو سال( به مدت طوالنی . پیشرفت تدریجی داشته باشد
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سال 2ي شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در طی بیمار به دلیل بیماري روانی سابقه بستر. ناتوانی یا معلولیت شود

. گذشته را داشته باشد و در حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشند

. و مانندآن ها می شود) کودکان اتیستیک( اسکیزوفرنی،اختالالت خلقی عاطفی،اختالالت نافذرشد :این نوع بیماري هاشامل

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 192بند الف ماده 5آیین نامه اجرایی جزء 1مطابق ماده ( 

)اسالمی ایران

تشخیص مزمن بودن اختالل و یا وجود افت عملکرد بر عهده کمیسیون هاي ساماندهی بیماران روانی مزمن : تبصره

الف نظر، تعیین تکلیف نهایی به عهده کمیسیون عالی ساماندهی بیماران روانی مزمن بهزیستی استان و در موارد بروز اخت

مستقر در سازمان بهزیستی کشور است

مشخصات فردي خود را نمی داند، مستنداتی مبنی بر تایید :سرپرستبیوالهویهمجهولمزمنروانیبیمار) ذ

هویت مشخص و مدارك شناسایی معتبر بوده یا فاقد سرپرست و قیم هویت وي وجود ندارد، بنا بر حکم مرجع قضایی فاقد 

.قانونی باشد

بمنظور عدم انباشت مطالبات از این صرفا جهت اخذ سهم سازمان از سازمان هاي بیمه گر پرونده بیمار : بستري مجدد)ه

مجددا با ضمیمه دستور بستري وگردیده به شکل صوري تسویه را ترك نماید، بدون اینکه بیمار بیمارستان سازمان ها ، 

.می گردد تشکیل پرونده جدید 

:محدودیت هاي مطالعه

وابسته به بنیاد جانبازان بوده  و طی دوره زمانی مورد مطالعه سند مربوط به بیمار مجهول الهویه "بیمارستان روانپزشکی فجر 

- مرکزHISدسترسی و گزارش گیري ازسایر محدودیت ها .نداشته است بنابراین  از محدوده مطالعه خارج گردیده است

.بوده استاستعالم وضعیت بیمه اي بیماران- احصاء کد ملی بیماران
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فصل دو ادبیات مطالعه

:مبانی نظري مطالعه

قبل از بهره مندي از خدمات بیمه سالمت همگانی منوط به تائید احراز هویت فرد توسط ثبت احوال بوده و بایستی 

بدنبال . زمان ترخیص ، احراز هویت فرد مورد تایید قرار بگیرد تا امکان استفاده از مزایاي بیمه بستري وجود داشته باشد

تائیدیه مراجع معتبر مانند شدمشکالتی که در ارتباط با افراد فاقد مدارك هویتی و نیز افراد مجهول الهویه پیش آمد، مقرر

می یا مراجع قضائی و بهزیستی  بطور موقت جایگزین مدارك هویتی براي صدور معرفینامه بستري فرمانداري، نیروي انتظا

.البته تا هنگام راه اندازي امکان ثبت نام این افراد در سامانه امید. براي بیمه سالمت همگانی پذیرفته شود

هاي بیمه اي وگریز برخی نهاد هاي مسئول از که این بند بعنوان بابی براي شانه خالی کردن سایر صندوقبپذیریماگراما

.تعهدات مربوطه باشد ، بی شک عاملی براي هدر رفت بخشی از منابع سازمان خواهد بود

هاي توسعه نیز  همگی بر پوشش بیمه همگانی به شرط نداشتن سایر هاي کلی نظام سالمت و برنامهمواد مصرح در سیاست

کشوربهزیستیسازماناساسنامهمطابق .کنترل هم پوشانی بیمه ايطریقمگرازنخواهد شد بیمه ها تاکید دارندو این میسر 

جمهورياساسیقانون29و21مفادتحققجهتدر 1359مصوبکشوربهزیستیسازمانتشکیلبهراجعقانونیالیحه،

وخدماتیاستانداردهايوهنجارهاتهیهوارزشیابیو،نظارتهماهنگی،ریزيبرنامهموجباتتامینمنظوربهایراناسالمی

بهمختلفخدماتارائهونیازمندوسرپرستبیهايخانوادهازحمایتزمینهدربهزیستیهايبرنامهاجرايدامنهتوسعه

وروانیوجسمیمعلولیناجتماعیوايحرفهتوانبخشیوپیشگیريامکاناتتداركو) …وکودكمهدهاي( کودکان

وتوانبخشیقابلغیرمعلولینوسرپرستبیاطفالوکودکانازنگهداريوحمایتواجتماعیدیدگانآسیبتربیتتجدید

گروههايفعالیتومشارکتجلبتشویقموجباتتامینوبهزیستیخدماتانسانینیرويآموزشونیازمندسالمندان

:به شرح زیر تعیین گردیدوظایف آن و .گردیدتشکیلکشوربهزیستیسازمان،دولتیغیرموسساتوداوطلب

آنهابهمختلفخدماتارائهونیازمندوسرپرستبیهايخانوادهازحمایت-1

نوجـوانانوکودکانعمومبهمختلفخدماتارائه-2

سرپرستبیاطفالوکودکانازنگهداريوحمایت-3
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خیـابانیکودکانازنگهداريوحمایتساماندهی،-4

اجتماعیمنحرفینتربیتتجدید-5

آسیبمعرضدرافرادواجتماعیدیدگانآسیببهمختلفخدماتارائه-6

کشوردارخانـهزناناجـتماعیبـیمه-7

نیازمنددیدگانآسیبومعلوالن،ایتامنیازموردجهیـزیهتأمیــن-8

مزمنروانیبیمارانوسالمندان،معلوالنبهتوانبخشیودرمانیخدماتارائه-9

توانبـخشیغیرقابلمعـلوالننگهداريوحمایت-10

نیازمندسالمنداننگهداريوحمایتساماندهی،-11

مزمنروانیبیماراننگهداريوحمایتساماندهی،-12

معلوالنبهآموزشیخدماتارائه-13

توانانکمومعلوالنویژهورزشوبدنیتربیتخدمات-14

جذامیبیمارانبهتوانبخشیوحمایتیخدماتارائه-15

هامعلولیتازپیشگیري-16

) آزاريکودكـخودکشیـطالقجملهاز(اجتماعیهايآسیبازپیشگیري-17

جامعهبهروانشناختیايمشاورهخدماتارائه-18

) اجتماعیوفردي(زندگیمهارتهايآموزش-19

موادمخدربهاعتیادازپیشگیري-20

معتادانبازتوانیودرمان-21

دیگروظیفههادهو

.استآمدهزیرشرحبهنگهداريمراکزعنوانتحتمراکزيبهزیستیسازماناساسنامهادامهدر

:مزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانیخدماتدهندهارائهمراکز
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مراکزروزي،شبانهوروزانهمزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانمراکزشاملبهزیستیسازماننظارتتحتمراکز

ومنزلدرمزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانپیگیري،مراکزرشدنافذاختالالتبهمبتالیانتوانبخشیودرمانپیگیري

.پردازندمیمزمنروانیبیمارانبهخدماتارائهبهزیرشرحبهشدهحمایتهايکارگاه

:مزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانروزانهمراکز

آموزشوشناختیروانهايدرماندرمانی،دارومانندخدماتیطریقازبیمارانتوانبخشیوپیگیريدرمان،آندرکهمراکزي

تیماعضاي. شوندمینامیدهروزانهمزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانمراکزشود،میارائهآنان،هايخانوادهوبیماران

.استپرستارودیدهآموزشايحرفهمربیکاردرمانگر،،بالینیشناسروانپزشک،روانشاملمراکزایندرتخصصی

:منزلدرمزمنروانیبیمارانتوانبخشیودرمانپیگیريمراکز

میارائهکاریازندگیمحلدرسیارصورتبهمزمنروانیبیمارانبهتوانبخشیدرمانپیگیري،خدماتدرآنکهمراکزي

دورهعمومیپزشک( شاملخویشتخصصیگروهتوسطشدهتعیینپیشازخدماتاساسبرهستندموظفمراکزاینشود

.دهندارائهخدمات... ) وکاردرمانگرمددکار،پرستار،روانبالینی،روانشناس،روانپزشک،دیده

:مزمنروانیبیمارانروزيشبانهتوانبخشیومراکزدرمان

وخانوادهاعضايسایرباالزمانطباققدرتفاقدبیمارانسرپناه،فاقدمزمنروانیبیمارانآندرکهشودمیاطالقمراکزيبه

تحتوشوندمیدادهاسکانباشند،نمیداراراخودزندگیامورمستقلادارهبرايالزمهايمهارتکهآنانازايدستهنیز

.گیرندمیقرارالزمهايمهارتآموزشومراقبت

دوشبرآنمالیبارچراباشدمیروانیمزمنبیماراننگهداريمتولیبهزیستیاگروظایفشرح12و9بندمطابق

.باشدمیهاسازمانمتوجهمعتادانبابازتوجهیقابلهايهزینه21بندخالفبریاوبودهگربیمههايسازمان
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:پیشینه تحقیق

در 1385زاده در سالکبیرتوسط خانم آذر"الهویهمجهولبیماراناطالعاتسازيمستند"با عنوان مقاله اي 

:مقاله آمده استاین در چکیده .اسالمی ایران به چاپ رسیده استمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوري

توجهبهنیازکهکردخواهدایجادجاريروندهايدررامشکالتیالهویهمجهولبیمارانترخیصوپذیرش

بهقانونیپزشکیوقضاییسیستمبرايرامسایلینشود،تعیینترخیصزمانتابیمارهویتکهصورتیدر. داردبیشتري

کشورسراسردریکسانطوربهراتدابیريمسوولینبیمارستان،بهبیماراناینورودبدودرتارودمیانتظارلذا. آوردمیوجود

وعواقبازرادرمانمراقبینومسوولینهموباشدموثرويآتیشناسایییابیمارهویتتعیینبرايهمتابندندکاربه

الهویهمجهولبیمارانپذیرشچگونگیمورددرمدونیدستورالعملتاکنونماکشوردر. برهانداحتمالیحقوقیدعواهاي

کاربهبایدراتدابیريچهبیماراناینبامواجهدردرمانیهايمراقبتکنندهارایهمراکزکهنیستمشخصونشدهصادر

.ببندند

قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، 211در اجراي بند یک قسمت ز ماده 

تصویب ماده14درمجلس شوراي اسالمی، دستورالعمل تشکیل بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران 15/10/1389مصوب 

اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت این آیین نامه 2مادهدر.گردیده است

:ي به موارد زیر اشاره شده استاهداف کاربردمی باشد و ازآنها جهت تعیین هویت

ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین1

تیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویهـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژن2

ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردي3

در اکثر مطالعات تعیین هویت بیشتر در مورد اجساد مدنظر مراجع قانونی می باشد ولی در جهت شناسایی هویت افراد مجهول 

هول الهویه که تعداد قابل توجهی از جافراد متصاویر الهویه زنده نیز تالش هاي پراکنده اي انجام گردیده است بعنوان مثال 
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این . در وب سایت این آسایشگاه منتشر گردیده استعزیزان سالمند و معلولین عقب مانده ذهنی مقیم آسایشگاه خیریه 

سط تو…درمانی، خیابانها و ،عزیزان افراد گم شده یا پیدا شده مجهول الهویه اي می باشند که در اماکن عمومی، زیارتی

به سازمان بهزیستی استان قم تحویل و از آنجا دادگستري استان قمر سرپرستییارگانها و نهادها پیدا شده اند و از طریق دوا

نگهداري شبانه روزي مربوطه پس از بررسی هاي کارشناسی بر اساس سالمت روان و سن و جنس جهت نگهداري به مراکز 

هستند که هویت اي معرفی می گردندعزیزان مجهول الهویه مقیم آسایشگاه قم هم ترکیبی از انواع مختلف افراد پیدا شده 

که با غفلت خانواده ها د نال به آلزایمر و دمانس میباشتمبانویا سالمندرها شده فرزند عقب مانده ذهنی ویا مشخصی ندارند

پس از گم شدن و پیدا که یا بیماران روانی مزمن طرد شده از سوي خانواده هستند.به این مرکز تحویل شده اندگم شده و

تنها راه شناسایی این عزیزان انتشار تصاویر افراد مجهول الهویه است که شاید .شدن تشخیص هویت آنها بسیار مشکل است

.موثر واقع گردندبه آغوش خانواده هایشان آنهاهرچه زودترو برگرداندنکسانی بتوانند در شناسایی این عزیزان 

.مطالعه دیگري که همسو با اهداف مطالعه حاضر باشد یافت نگردید
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مطالعهروش سومفصل 

:روش اجراي مطالعه

مرکز استخراج وبراي HISلیست گردیده و سپس سوابق موجود در مورد مطالعهابتدا اسامی و شماره پرونده افراد 

فقط یکی از بیماران بودندتمام افراد مجهول الهویه مورد مطالعه  داراي نام و نام خانوادگی .تک تک افراد پرینت گرفته شد 

ثبت شده بود که در دوره دوم بستري براي "مجهول الهویه"و نام خانوادگی "مجهول الهویه"در دوره اول بستري با نام 

با توجه به اینکه بانک هاي اطالعاتی بر مبناي کد ملی تنظیم شده وتمام استعالم . شده بود، نام و نام خانوادگی درج نامبرده 

از مرکز درخواست گردید کد ملی این .تنها در موارد معدودي  کد ملی درج گردیده بودو ها بر اساس کد ملی انجام می گیرد

بیماران از طرف مرکز ارایه گردید ولی کد ملی تعدادي از فایلی حاوي کد ملی.قرار دهند افراد را استعالم و در اختیار محقق 

با  استعالم هاي متعدد از اداره کل ثبت احوال ،کد ملی افراد احصاء و بر اساس کد ملی هاي بدست . افراد در فایل مربوطه نبود

استعالم ) مت،سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینیسازمان بیمه سال(بیمه گر پایه3آمده وضعیت بیمه اي افراد از 

استعالم از سازمان تامین اجتماعی بر اساس استعالم انالین از سامانه با رمز کاربر مرکز انجام شد و استعالم از کمیته امداد .شد 

بر اساس سوابق موجود در.کل انجام گردیدبا مکاتبه و اعالم کدملی افراد به اداره کل کمیته امداد  و پاسخ کتبی آن اداره 

HIS نه نفر داراي سوابق بیمه اي هستند و قطعا داراي اطالعات هویتی قابل ثبت در ساما108مرکز مشخص گردید که

نفر داراي بیمه تامین 1نفر داراي سابقه بستري با بیمه کمیته امداد و 20بطوري که .هاي بیمه هاي مربوطه می باشند

نفرداراي بیمه بانک صادرات بودکه این امر نه تنها با مصداق مجهول الهویه 1نفر بیمه شده نیروهاي مسلح و 1عی و اجتما

با استفاده ازسایر لذا بودن این افراد منافات دارد بلکه از نظر پرداخت سهم سازمان از مجراي بیمه سالمت نیز جاي سوال دارد 

.و استعالم از سامانه سایر سازمان هاي بیمه گر وضعیت بیمه اي فعلی افراد بررسی شد اطالعات استخراجی از سامانه امید 

گردید و پس از تکمیل ایتم EXCELمرکز ، وارد HISایتم هاي بدست آمده دراین مرحله و اطالعات بدست آمده از 

.هاي مورد نیاز ،داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
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آماريجامعه

94افراد مجهول الهویه  بستري  شده در بیمارستان روانپزشکی رازي در سال کلیه 

.نفر بوده است360حداکثر 94کل بیماران مجهول الهویه بستري شده در بیمارستان روانپزشکی رازي تبریز   در طول سال 

نمونه گیري و تعیین حجم نمونهروش ) ب

تعداد ،با توجه به اینکه پرونده بیماران هر دو یا سه ماه یکبار بطور صوري ترخیص و پرونده بستري مجدد تشکیل میگردد 

43تعداد ؛ بودند لیست شده در صندوق سالمت همگانی مجهول الهویه با معرفینامه 1394ی که در سه ماه آخر سال بیماران

نفر در درلیست صندوق سالمت 73نفر در درلیست صندوق سالمت بهمن ماه و 57نفر درلیست صندوق سالمت دي ماه ،

به جهت .نفر سرشماري و مورد مطالعه قرار گرفتند 173مه مجهول الهویه بودند در مجموع به تعداداسفندماه داراي معرفینا

نفر 169افراد مورد مطالعه تعداد نهایی از لیست حذف گردیدند و ماه مورد مطالعه دو بار مراجعه داشتند3نفردر طول 4اینکه 

.شد

94و سه ماهه آخر سال 94جدول فراوانی بیماران مرکز روانپزشکی رازي تبریز در سال : 3-1جدول 

نفر بیمه شده سازمان 1700نفر در این مرکز بستري بوده اند که از این تعداد 2934، تعداد 94ماه آخر سال3در بر اساس جدول

نفر با 169از این تعداد ثبت شده اند و ) همگانی (نفر جزو صندوق سالمت821نفر تعداد 1700بیمه سالمت بوده اند و از میان 

.نام مجهول الهویه  پذیرش شده اند

تعداد کل بیماران 
مرکز

تعداد بیماران سازمان 
بیمه سالمت

تعداد بیماران صندوق 
تعداد افراد مجهول الهویهسالمت

13941274068382953360سال 

ماه 3
139429341700821169آخر
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همچنین میانگین ماهه مرکز 3توجه به آمار وتخت در مجموع ،665به تعداد تخت هاي مصوب مرکز اعالمبا توجه به

وب باشد که پرداختی سازمان هاي بیمه گر در ایتم هتلینگ بیشتر از تخت مصروزهاي بستري بیماران ، بنظر می رسد  

.نیز تاییدکننده این موضوع استاین اداره کل گزارش نظارتی کارشناس ناظر مقیم 

ابزار جمع آوري داده ها) ج

کد سن،جنس،ماه بستري،شماره پرونده،نام و نام خانوادگی،ابزار جمع آوري داده ها فرم می باشد که در طراحی آن ایتم هاي

بستري ،سابقه بیمه ،بیمه فعلی ،سهم بیمار در دوره مورد نظر،سهم سازمان ، تاریخ اولین ملی ،تلفن ،موبایل ،دوره بستري ،مدت

در نظر گرفته شده و اطالعات الزم ازلیست هاي ارائه شده به اداره کلبستري ، تاریخ آخرین ترخیص ، بستري مجدد ،

گزارش می باشداین فرم ضمیمه ..مرکز استخراج و فرم ها تکمیل گردیدندHISو 

محاسبه ،در همه صندوق ها،سهم بیماربا توجه به ،مرکزHISسهم سازمان به جهت عدم ثبت در الزم به ذکر است ،متغیر 

.گردید

تجزیه و تحلیل داده هاروش ) د

,در نرم افزار در فرم، ثبت شده داده هاي  excel , رنرم افزادر و همچنینspssاین طرح از نوع آمار توصیفی . وارد شدند

فلذا  شاخصهاي فراوانی و درصد متغیر ها و جداول متقاطع و همچنین نمودارها با کمک این دو نرم افزار استخراج .بوده است

.و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شد 
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یافته هاي مطالعه: چهارم فصل 

: بخش اول

توصیف آماري متغیرها

جنسیت)الف

جنسیتتوزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر : 4- 1جدول

درصدتعدادجنسیت
%115/6زن
%1585/93مرد
%169100جمع
مرد راآنها از ) درصد93.5(نفر158زن و رامجهول الهویه مورد مطالعه از افراد) درصد6.5(نفر11تعداد ،4-1بر اساس جدول

.تشکیل می دهد

یافته هاي مطالعه نشان دهنده آمار پایین تعداد بانوان می باشد که احتماال به دلیل وجود مرکز نگهداري بیماران مزمن روانی 

.واجد شرایط را پوشش می دهدنفر از بانوان 90باشد که تعداد "روان آسا"زنانه 

سن)ب

آماري به متغیر سنتوزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه : 4-2جدول 

درصدتعدادگروه بندي سن 
%32سال10-20
%1911سال21-30
%4828سال31-40
%4728سال41-50
%3320سال51-60
%117سال61-70
%42سال71-80
%32سال81-90
%11سال91-100

%169100جمع
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از افراد ) درصد11(نفر19تعداد .سال سن دارند20تا 10عه بین طالاز افراد مورد م) درصد2(نفر3تعداد ،4-2بر اساس جدول  

47تعداد . سال سن دارند40تا 31از افراد مورد مطالعه بین ) درصد28(نفر48تعداد .سال سن دارند30تا 21مورد مطالعه بین 

سال 60تا 51از افراد مورد مطالعه بین ) درصد20(نفر33تعداد .ارندسال سن د50تا 41از افراد مورد مطالعه بین ) درصد28(نفر

از افراد مورد مطالعه ) درصد2(نفر4تعداد . سال سن دارند70تا 61از افراد مورد مطالعه بین ) درصد7(نفر11تعداد . سن دارند

از ) درصد1(نفر1تعداد . سال سن دارند90تا 81از افراد مورد مطالعه بین ) درصد2(نفر3تعداد . سال سن دارن80تا 71بین 

.سال سن دارند100تا 91افراد مورد مطالعه بین 

سال 60تا 31از افراد مورد  مطالعه بین ) درصد76( نفر128بیشتري از افراد یعنی بر این اساس تعداد

سن دارند

نوع بیماري)ج

توزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر نوع بیماري: 4- 3جدول

درصدتعدادنوع  بیماري 
%9355اسکیزوفرنی

%2012اختالل رفتاري و روانی وابسته به مواد مخدر
%4024دوقطبی

%21عقب ماندگی ذهنی
%11توهم

%11سوء مصرف مواد
%64سوء مصرف دارو

%11رفتاري نامشخصاختالالت 
%21اختالالت شخصیتی

%11رفتارهاي غیر معاشرتی
%21تشخیص نامشخص

%169100جمع
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تعداد .از افراد داراي اختالل رفتاري وابسته به مواد مخدرمی باشند ) درصد12(نفر4،20-3با توجه به جدول  

از آنها داراي حاالت ناشی از سوء مصرف ) درصد 4(نفر6از سوء مصرف مواد  وتعداد از آنها داراي  حاالت ناشی)درصد1(نفر1

از آنها داراي اختالل ) درصد17(نفر27نفر افراد مجهول الهویه مورد مطالعه 169به عبارت دیگر از مجموع .دارو هستند 

مربوط 21و 20و هستند که با استناد به بندهاي رفتاري و روانی وابسته به مواد مخدر و حاالت ناشی از سوء مصرف مواد و دار

نگهداري این افراد ،جزو وظایف مربوط به آنها می باشد ،به دستورالعمل بهزیستی

درصد افراد مجهول الهویه مورد مطالعه به تفکیک نوع بیماري: 4-1نمودار

بستري مجدد)ج

توزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر بستري مجدد: 4- 4جدول

درصدتعداد
%11166بستري مجدد دارد
%5834بستري مجدد ندارد

%169100جمع

بستري ترخیص و دوباره فقط بطور صوري )ددرص66(نفر 111نفر از افراد مورد مطالعه 169از تعداد ،4-4بر اساس جدول  

.ترخیص قطعی شده یا دوره هاي بستري منقطع داشته انداز آنها  )درصد34(نفر58و تعداد . شده اند
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اسکیزوفرنی اختالل رفتاری و  
روانی وابستھ بھ 

مواد مخدر

دوقطبی عقب ماندگی ذھنی توھم سوء مصرف مواد سوء مصرف دارو اختالالت رفتاری  
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بیشتر اقامت این بیماران بنابراین .در آنها می باشدتعداد باالي بیماران با بستري هاي مجدد نشان دهنده وجود بیماري مزمن

تعداد باالي بیمارانی که جنبه نگهداري دارند حاکی از تحمیل هزینه گزاف از باب توجه به .دارند تا جنبه درمانجنبه نگهداري 

تقبل هزینه هاي بستري این بیماران می باشد که در صورت تقویت کمیسیون هاي پزشکی و اصالح قوانین مربوطه میتوان در 

.کنترل این گروه هزینه ها گام هاي موثري برداشت

مجهول الهویه به تفکیک ترخیص یا بستري مجدددرصد بیماران: 4-2نمودار

مدت بستري)د

توزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر مدت بستري: 4- 5جدول 

درصدتعدادمدت بستري
%5331تا یکسالاز یک روز 
%1710تا دوسالاز یک سال 
%2012تا سه سالاز دو سال 
%308تا چهار سالاز سه سال 

%2012تا پنج سالاز چها سال 
%4627سال شش از پنج سال تا 
%169100جمع

.ایام بستري کمتر از یک سال دارند و مابقی ایام بستري طوالنی مدتی دارند،از بیماران% 31تنها ،4-5بر اساس جدول 

66%

34%

بستری مجدد دارد

بستری مجدد ندارد
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شروع بکار نموده و اطالعات سال هاي قبل در دسترس 1389در این مرکز از سال HISقابل ذکر است که سیستم 

تحمیلی عراق بوده و از آن دوران تاکنون جنگ پناهندگانبرخی از بیماران از ولی مطالعه پرونده ها نشان می دهد نمی باشد 

هزینه هاي درمانی از این سازمان اخذ می گردد ضمن و هزینه هاي اقامت این بیماران در قالب .در این مرکز بستري می باشند

.این که هیچگونه حق بیمه اي از بابت نامبردگان جزو درآمدهاي وصولی این سازمان لحاظ نمی گردد

درصد افراد نمونه به تفکیک مدت بستري:4-3نمودار
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دوره درمان)ه

بستريتوزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر دوره: 4-6جدول

درصدتعدادبستريدوره 
%2112یک دوره 

%117دوره2
%95دوره3
%95دوره4
%32دوره5
%64دوره6
%74دوره7
%42دوره8
%95دوره9
%117دوره10
%85دوره11
%74دوره12
%127دوره13
%127دوره14
%1710دوره15
%169دوره16
%32دوره17
%21دوره18
%21دوره19

%169100جمع

از بیماران یا بطور % 31در واقع حدود .کمتر از پنج دوره بستري گردیده اند ،نفر از بیماران53تنها ،4-6با توجه به جدول  
.قطعی ترخیص شده اند یا بستري هاي کوتاه مدت داشته اند ومابقی حالت نگهداري پیدا نموده اند
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:بخش دوم

اهداف اختصاصی طرح

.می باشند"کد ملی"سنجش تعدادبیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که داراي هویت مشخص :هدف اختصاصی یک

کد ملی "تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که داراي هویت مشخص :سوال مرتبط با هدف اختصاصی یک

درصد است؟این طرح چندهستند چقدر است؟ و نسبت این موارد به کل بیماران مجهول الهویه معرفی شده در "

)کد ملی(بر اساس مشخصه هویتیبیماران مجهول الهویه  معرفی شده توزیع فراوانی و درصد :4- 7جدول 

از افراد مجهول الهویه مورد مطالعه داراي کد ملی می باشندو تنها تعداد ) درصد91(نفر153تعداد ،4- 7بر اساس جدول   

ودر واقع مجهول الهویه واقعی  می باشند که این افراد به اظهار مسئولین بیمارستان، از آنها کد ملی ندارند)  درصد9(نفر16

در 1389جنگ  در این مرکز بستري می باشند و سوابق آنها از سال عمدتا از پناهندگان جنگ تحمیلی عراق بوده و از دوران

HIS مرکزموجود است.

شماره تلفن ثابت و (بر اساس مشخصه هاي شناساییبیماران مجهول الهویه  معرفی شده توزیع فراوانی و درصد : 4- 8جدول 

)تلفن همراه

کد ملی دارنددرصدتعداد
کد ملی 

جمعندارند
79584%8450تلفن ثابتفقط شماره

18018%1811فقط شماره تلفن همراه
11011%117)تلفن ثابت و تلفن همراه(هردو 

1085113%11367جمع
451156%5633هیچ شماره تلفن یا شماره موبایلی ثبت نشده است

15316169%169100کل

درصدتعداد
%15391کدملی دارند

%169کد ملی ندارند
%169100جمع
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شماره تلفن هاي درج شده قدیمی و یا مربوط به اکثر .نفر از افراد مجهول الهویه داراي شماره تلفن ثابت بوده اند84تعداد 

مورد نیاز براي مطالعه صرفا از طریق کدملی بعنوان ایتم هویتی قابل استناد انجام اطالعات به جهت اینکه بود و...کالنتري و 

از افراد فاقد مورد5راد فاقد کد ملی نیاز به شماره تلفن جهت اخذ اطالعات هویتی بود که تنها براي فقط در مورد اف،می گیرد 

و درمورد فقط یک دوره بستري داشت و ترخیص قطعی شده بود 5یکی از این .شماره تماس ثبت گردیده بود کد ملی ،

شماره تلفن مربوط به  زندان نفر ازآنها ،2مورد درو.دفترچه بیمه سالمت اخذ نموده اند،اظهار پدر بیمارنا بهبهمکالمه تلفنی 

.نفر هم شماره تلفن  نادرست ثبت شده بود1نفر از آنها، شماره تلفن مربوط به کمیته امداد و وبراي 1در مورد .بود

نفر آنها هم 11ه همه این افراد کد ملی دارندو براي نفر از افراد مجهول الهویه شماره تلفن همرا ه ثبت شده است ک18براي 

.نفر کد ملی دارند 11ثبت شده است که هر ه تلفن ثابت و هم شماره همرا 

.نفر کد ملی هم ندارند12نفر نه شماره تلفن ثابت و نه شماره همراه دارند که از این تعداد 56تعداد 

)کد ملی (مشخصه هویتیبه تفکیک مورد مطالعه د بیماران مجهول الهویه درصد : 4-4نمودار

89%

11%

کدملی دارند

کد ملی ندارند
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.سنجش تعداد بیماران مجهول الهویه  معرفی شده اي که سابقه بستري با سایر انواع بیمه ها را دارند:هدف اختصاصی دو

انواع بیمه ها تعداد بیماران مجهول الهویه معرفی شده اي که  سابقه  بستري با سایر :دوسوال مرتبط با هدف اختصاصی 

را دارند چقدر است؟و نسبت این موارد به کل بیماران مجهول الهویه چند درصد است؟

و درصد افراد مجهول الهویه مورد مطالعه به تفکیک سابقه بیمه و نوع بیمه فعلی دتعداجدول متقاطع : 4-9جدول
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بیمه قبلی

%11921583621همگانی
%412111811روستایی

%111362148خویش فرما
%1121کارمندي

%145145610176237اقشارسایر
%442تامین اجتماعی

%135112012کمیته امداد
%111نیروهاي مسلح

%111سایر
%1122285آزاد

%2132بهداري زندان
%1671221161919113432169100جمع

از افراد مجهول الهویه مورد مطالعه  داراي بیمه همگانی سالمت بوده اند ) درصد21(نفر4،36-9براساس جدول 

نها از آ) درصد1(نفر 2از آنها داراي سابقه بیمه خویش فرما،) درصد8(نفر14از آنها داراي سابقه بیمه روستایی ، ) درصد11(نفر18

از آنها داراي سابقه بیمه تامین )درصد2(نفر4از آنها داراي سابقه بیمه سایر اقشار،)درصد37(نفر62داراي سابقه بیمه کارمندي ،
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نفر 8،از آنها داراي سابقه بیمه نیروهاي مسلح)درصد1(نفر1بیمه کمیته امداد،از آنها داراي سابقه)درصد12(نفر20اجتماعی،  

.از آنها سایر انواع بیمه ها را داشته اند) درصد1(نفر1و از آنها سابقه بیمه بهداري زندان) درصد2(نفر3آزاد،از آنها بیمه) درصد5(

با احصاء کد ملی بیماران و استعالم از بیمه گري اداره کل و استعالم از سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد مشخص 

نفر داراي بیمه تامین اجتماعی 12ونفر بیمه کمیته امداد بایگانی شده 7ونفر داراي بیمه فعال کمیته امداد16که گردید

نفر داراي سابقه 45در ادامه .می باشند نفر داراي بیمه تامین اجتماعی فاقد استحقاق درمان 21و داراي استحقاق درمان 

می باشند که ) نفر16(و سایراقشار) نفر9(و خویش فرما) نفر1(و کارمندي) نفر19(بستري با بیمه هایی از قبیل روستایی

.بودجه مربوطه هزینه می گردیده استعالوه بر منافات با مجهول الهویه بودن باید از محل

:،نکات زیر مورد توجه است4-9جدولبا توجه به

کاهش قابل توجه بیمه هاي خویش فرما و سایراقشار می باشد که به جهت اینکه این افراد عمدتا از اقشار آسیب :نکته اول

پذیر و نیازمند بوده اند قابل انتظار بود 

بیمه سالمت میباشد که با بررسی هاي انجام شده مشخص گردید بخاطر افزایش مهاجرت از بیمه کمیته امداد به :نکته دوم 

علیرغم اینکه این سقف مطابق شیوه نامه رسیدگی به اسناد .ماه در سال از سوي کمیته امداد بوده است6سقف تا رعایت 

.بستري در دوره مورد مطالعه برداشته شده بود

علیرغم دارا بودن ،که به دلیل نامشخصیبه صندوق بیمه سالمت می باشدبیمه شدگان تامین اجتماعی مهاجرت :نکته سوم

دفترچه معتبر و داراي استحقاق درمان از معرفی نامه مجهول الهویه بیمه سالمت استفاده نموده اند و دفاتر بیمه فاقد استحقاق 

.درمان هم که جاي بررسی دارد

سالمت همگانی بر اساس در این راستا برآورد هزینه تقریبی سهم سازمان مربوط به مواردي از بستري با معرفینامه بیمه 

ریال جاي 4242509577می جست بالغ بر   بهره) سایر سازمانها (گواهی مجهول الهویه که بیمار میباید ازبیمه واقعی خود 

ریال بخاطر )  ریال1350589293(بخاطر عدم استحقاق درمان تامین اجتماعی و ) ریال2652971580(و مبلغ .بسی تامل دارد

.یمه کمیته امداد ، جاي بررسی داردعدم فعال بودن ب
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.سال براي معرفی به بهزیستی60سنجش تعداد بیماران روانی مزمن باالي :هدف اختصاصی سه

سال چقدر است؟60تعداد بیماران روانی مزمن باالي :سهسوال مرتبط با هدف اختصاصی 

تفکیک گره بندي سنتوزیع فراوانی و درصد بیماران مجهول الهویه به : 4- 10جدول 

درصدتعدادگروه بندي سن
%15089سال60زیر 

%1911سال60باالي 
%169100جمع

نفر از 19سال سن دارند و 60زیر ) درصد89(نفر 150نفر افراد مجهول الهویه مورد مطالعه 169از ،4-10بر اساس جدول  

.سال سن دارند60باالي ) درصد11(آنها

افراد این شرح وظایف  ساز مان بهزیستی 11و9مطابق بند .پیوست شده استتک تک این افراد شناسایی و با ریز مشخصات 

.به سازمان بهزیستی معرفی و تحویل گردند،براي نگهداريباید 

سنگروهبنديدرصد بیماران مجهول الهویه به تفکیک: 4- 5نمودار 

بیماران روانی مهجور و عقب مانده ذهنی براي معرفی به بهزیستیسنجش تعداد :هدف اختصاصی چهار

تعداد بیماران روانی مهجور و عقب مانده ذهنی چقدر است؟: چهارسوال مرتبط با هدف اختصاصی 

89%

11%

سال۶٠زیر 

سال۶٠باالی 
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توزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به متغیر نوع بیماري: 4-11جدول

درصدتعدادنوع  بیماري 
%9355اسکیزوفرنی

%2012اختالل رفتاري و روانی وابسته به مواد مخدر

%4024دوقطبی

%21عقب ماندگی ذهنی

%11توهم

%11سوء مصرف مواد

%64سوء مصرف دارو

%11اختالالت رفتاري نامشخص

%21اختالالت شخصیتی

%11رفتارهاي غیر معاشرتی

%21تشخیص نامشخص
%169100جمع

افراد داراي عقب ماندگی ذهنی می ) درصد1(نفر2نفرد افراد مجهول الهویه مورد مطالعه 169از میان ،4-11بر طبق جدول 

شرح وظایف  ساز مان بهزیستی این افراد باید 14مطابق بند .پیوست شده استاین افراد شناسایی و با ریز مشخصات .باشند 

.سازمان بهزیستی معرفی و تحویل گردندبراي نگهداري، به 

درصد افراد مجهول الهویه مورد مطالعه به تفکیک نوع بیماري:4-6نمودار

55%

12%

24%

1% 1% 1%
4%

1% 1% 1% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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اختالالت شخصیتی رفتارھای غیر  
معاشرتی

تشخیص نامشخص
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.داري را دارندهسنجش تعداد بیماران با سابقه بستري طوالنی که حکم نگ:هدف اختصاصی پنج

طوالنی چقدر است؟تعداد بیماران با سابقه بستري : پنجسوال مرتبط با هدف اختصاصی 

به تفکیک مدت بستريمجهول الهویه مورد مطالعه توزیع فراوانی و درصد افراد :4-12جدول

درصدتعدادمدت بستري
%13278ماه6بیش از 
%3722ماه6کمتراز 

%169100جمع

ماه بستري بوده 6به مدت بیشتر از ) درصد78(نفر132نفر افراد مجهول الهویه مورد مطالعه تعداد 169از ،4-12بر طبق جدول

.ماه بستري بوده اند6کمتر از ) درصد22(نفر37و تعداد . اند

توان می .ماه در مرکز بستري بوده است6نشان دهنده مواردي است که بیمار بطور پیوسته یا ناپیوسته بیش از جدولاین 

که بر اساس .نتیجه گرفت ترخیص قطعی بیمار بندرت اتفاق افتاده و اکثر بیماران با اولین بستري در مرکز ماندگار می شوند

.دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستري در تعهد بیمه نمی باشد

به تفکیک روز بستريمورد مطالعه درصد بیماران مجهول الهویه : 4- 7نمودار 

78%

22%

ماه۶بیش از 

ماه۶کمتراز 
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سال اخیر تا مرحله جمع آوري 5نکته حائز اهمیت دیگر در این مطالعه تعدد بستري بیماران می باشد به طوري که در عرض 

111بیمار مورد مطالعه 169طبق تحلیل بدست آمده از .دوره بستري داشته اند19اطالعات اولیه مطالعه ، برخی از بیماران تا 

دو یا سه ماه یکبار بطور صوري ترخیص و مجددا با دستور پزشک پرونده بستري تشکیل یعنی هر .نفر بستري مجدد می باشند

اینکه آیا از بخش هاي مختلف .نکته مهم در این باب دلیل بستري و چرایی عدم ترخیص نامبردگان می باشد.می گردد

اینکه با وجود دستور ترخیص از سوي بیمارستان براي نگهداري برخی بیماران بدلیل فقدان خانواده موثر استفاده میشود یا 

.مرخص نمی گردندافراد، این پزشک به دلیل عدم وجود مرجعی مناسب براي پذیرش 

سنجش درصد هزینه هاي بیماران مجهول الهویه نسبت به کل هزینه هاي بیمارستان:ششدف اختصاصی ه

در ارتباط با اسناد بیماران مجهول الهویه میزان هزینه بعمل آمده براي سازمان: ششسوال مرتبط با هدف اختصاصی 

غیر واقعی چقدر است؟

در آمد وصولی این اسناد در کدام سرفصل لحاظ گردیده است؟

در سازمان بیمه سالمت براي افراد مجهول الهویه مورد مطالعهمبالغ هزینه شده :4-13جدول

سهم سازمان درخواستی از 1394سال 
سهم سازمان افراد مجهول الهویه سازمان صندوق سالمتسهم سازمان بیمه سالمت

در صندوق سالمت

درصد سهم 
سازمان 

مجهول الهویه 
در صندوق 

سالمت

درصد سهم 
سازمان مجهول 
الهویه از کل  
صندوق ها ي 
سازمان سالمت

%٢٢%119140212496210426031258790640942دي 
%٢٧%156477010528273832493424225751251بهمن 
%٢۵%174865453289598160432432025941645اسفند 

از سهم سازمان صندوق سالمت همگانی مربوط به افراد مجهول الهویه می باشد و % 42، در ماه دي 4- 13ا توجه به جدول ب

از سهم سازمان پرداختی در صندوق % 46بطور میانگین هر ماه می باشدو % 45و در اسفندماه % 51ه این رقم در بهمن ما

.سالمت مربوط به اسناد بیماران مجهول الهویه می باشد
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مربوط به افراد مجهول الهویه می باشد و % 22همچنین از سهم سازمان کل صندوق هاي سازمان بیمه سالمت در دي ماه 

سهم سازمان بیمه سالمت مربوط به افراد از کل% 24است و بطور میانگین % 25و در اسفندماه % 27این رقم در بهمن ماه 

.مجهول الهویه می باشد

.مربوط به افراد مجهول الهویه می باشدسهم سازمان درخواستی در صندوق بیمه سالمت همگانی % 50نزدیک به 

در آمد وصولی این اسناد در کدام سرفصل لحاظ گردیده است؟

با توجه به اینکه درآمد وصولی بیمه شدگان صندوق سالمت بر اساس مشخصات ثبت شده در سامانه امید محاسبه می گردد و 

به دلیل فقدان اطالعات هویتی ،اطالعات این افراد درسامانه امید ثبت نمی گردد لذا سرانه این افراد در درآمد لحاظ 

.این که درآمدي حاصل نمی گردد هزینه هاي گزافی از این باب تحمیل می شودپس عالوه بر .نمی گردد

میانگین ماهیانه هزینه هاي بیمارستان به تفکیک صندوق:5- 13جدول

است و خانه هاي سفید درصد درصد از تعداد کل سازمان ها گرفته شده مربوط به درصدها خانه هاي رنگی هاي ر ستوند
.صندوق هاي مختلف سازمان بیمه سالمت می باشد

صندوقسازمان
سھم سازمان 

دی ماه بھ 
میلیون ریال

سھم سازمان 
بھمن ماه بھ 
میلیون ریال

سھم 
سازمان 

اسفند ماه بھ 
میلیون ریال

ماه ٣جمع 
بھ میلیون 

ریال 

میانگین 
ماھانھ بھ 

میلیون ریال

درصد دی 
ماه 

درصد بھمن 
ماه

درصد 
اسفندماه

بیمھ سالمت

%9.03%15.17%1274237415795227174210.70کارکنان دولت

%13.17%11.47%1266179523025363178810.63سایراقشار

%19.08%11.48%1454179633366586219512.21روستایی
روستایی 
%3.72%8.87%164613886513685122813.82ارجاعی

%0.10%0.12%61191898330.51بیمھ ایرانیان

%54.90%52.88%62108273959824081802752.14بیمھ ھمگانی

%80.22%77.79%119111564517484450401501371.65جمع

%17.20%20.78%41404179374912068402324.90تامین اجتماعی

%2.57%1.43%57428856114234743.45امدادکمیتھ

%100.00%100.00%16625201122179458531100.00جمع کل
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مقایسه مبالغ درخواستی سازمان و سهم صندوق سالمت و سهم افراد مجهول الهویه به تفکیک ماه:4-8نمودار

11502318173

14880925644

16940199961

6042538350

8065586045

9352989432

2587906409

4242257512 4320259416

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1E+10

1.2E+10

1.4E+10

1.6E+10

1.8E+10

دی بھمن اسفند

سھم سازمان درخواستی سھم سازمان صندوق سالمت سھم سازمان افراد مجھول الھویھ در صندوق سالمت
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فصل پنجم

نتیجه گیري و پیشنهادها

:نتیجه گیري

نفر بیماري می باشند که کد ملی 16هویتی در نظر بگیریم تعداد بیماران مجهول الهویه واقعی اگر کد ملی را بعنوان مولفه

نفر از بیماران سابقه بستري با 121تعداد .نفر از نمونه داراي کد ملی می باشند153.آنها با اقدامات انجام شده احراز نگردید

نفر مهجور و عقب مانده ذهنی می 2تعداد .سال  می باشند 60ي نفر داراي سن باال19تعداد .انواع بیمه ها را داشتند

از سازمان بیمههزینه هاي درخواستی % 25تقریبا هر ماه حدود .ماه داشتند6نفر از بیماران بستري باالي 132تعداد .باشند

تی صندوق سالمت را از هزینه هاي درخواس% 46و بطور میانگین حدود .سالمت مربوط به افراد مجهول الهویه می باشد

.تشکیل می دهد

با عنایت به اینکه مداخله در نحوه صدور معرفینامه جزء اهداف مطالعه در نظر گرفته نشده بود ولی بر اساس گزارش نظارتی 

ل که محقق همزمان با ارائه پروپزال به واحد رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه کرده بود و نتایج بسیار قابل تاملی که در تحلی

اولیه حاصل شده بود ،مکاتباتی با مرکز در مورد اصالح روند معرفی به مراجع قضایی انجام شد و همچنین در خصوص تعامل 

اداره اسناد پزشکی و اداره بیمه گري درخصوص صدور معرفینامه بیمه سالمت همگانی اقداماتی انجام و نتیجه پیگیري 

است که مداخله در سطح کالن می تواند گام موثري در کنترل هزینه هاي سنجش گردید که نتایج بدست آمده حاکی از آن

.  سازمان باشد

:نتایج حاصل از مداخله 

براي یک  بیمارشناسنامه المثنی اخذ و  دفترچه بیمه سالمت صادر گردید-1

روز بستري داشته و از محل 162حدود بیمار دفترچه روستایی صادر و اقدام به ترخیص با آن دفترچه شد که در 2براي -2

.اعتبارات صندوق روستایی هزینه شد
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روز بستري داشته و در واقع 120که به اندازه .بیمار اقدامات ترخیص با کارت کمیته امداد انجام گردیده است4در مورد -3

.کنترل هزینه شده است

بستري داشته اند و از محل اعتبار مربوط به صندوق مربوطه روز294بیمار با دفترچه سایراقشار مرخص گردیدند که 3-4

.هزینه شده است

.روز بستري داشته است14یک نفر با دفترچه تامین اجتماعی مرخص گردید که -4

.بیمار  در سامانه ثبت و براي نامبردگان دفترچه بیمه سالمت صادر گردیده است12اطالعات هویتی -5

ماه مدت بستري داشته و براي آنها معرفی نامه صادر 3منتظر تعیین تکلیف می باشند که هرکدام حداقل بیمار 21تعداد   -6

.نگردیده است

و 3ریال براي هر روز از بابت تخت درجه 799000با محاسبه (ریال 506337200به مبلغ مجموع هزینه هاي مدیریت شده 

خله دربیماران نمونه نوید کنترل هزینه موثر در صورت مداخله براي بیماران با مدا)ریال415800ویزیت هفته اي یکبار معادل  

موید این روز بابت معرفی هاي صادر نشده 1890بابت حداقل ریال  1622376000جامعه مطالعه داشته و هزینه به مبلغ 

بابی براي کنترل هزینه در نظر نهاییتعیین تکلیف بیمه اي این بیماران و در صورت بررسی وضعیت میتوان که مطلب است

و یا در طی بستريشناسایی بیمار در بدو بستري وو پرسنل مرکز برايهمکاري تنگاتنگ کارشناس ناظر مقیم لذا با .گرفت

.کاسته شودآمار صدور معرفینامه مجهول الهویه در مراحل اولیه از دتعامل با بیمه گري می توان

مرکز عامل موثري در کشف و شناسایی عوامل مهاجرت هاي HISاستفاده کاربردي از توجه به سوابق بستري وهمچنین 

.بین صندوقی و بین بیمه اي می باشد

در مورد 12فصل سوم ،توضیحات مندرج در بند 6با نگاهی به دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستري بیمه هاي پایه در ماده 

هفته در سال از زمان بستري بعنوان بیماري حاد 8بخش روان پزشکی حداکثر هزینه بستري بیمار در-12"بخش روانپزشکی 

برابر تعرفه تخت )طبق تشخیص پزشک معالج(بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان و مازاد بر آن به عنوان بیماري مزمن 

.قابل محاسبه می باشد3روانی درجه 

".پیدا می کنند خارج از تعهد بیمه هاي پایه می باشندبیماران  روانی که جنبه نگهداري :تبصره
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افرادي که سابقه بستري طوالنی دارند و قطعا جنبه نگهداري دارند از چرخه بستري و تنظیم سند بیمارستانی خارج شده و در 

.محل هاي تخصیص یافته اقامت داشته باشند

کارشناس صادر کننده معرفینامه و کارشناس تعامل کافی همچنین  وبستريهنگام پرسنلآموزش و توجیه دیگراز سوي

.ناظر مقیم مرکز می تواند در مورد روند آتی صدور معرفی نامه موثر باشد

یشنهاداتپ

،بطوري که این تعریف براي کلیه سازمان هاي ذیربط واحد مجهول الهویه از سوي افرادبراي و تعیین چارچوبی تعریف -1

بطور فعال در بیماران مجهول الهویه با تفهیم ترمینولوژي تاتبیین گردد ... کارشناسان در سطوح بیمه گري و اسنادپزشکی و

.شناسایی و مدیریت هزینه این قبیل افراد مشارکت نمایند

تکلیف افرادي که جنبه به نحوي که ،روانی مزمن یه و مجهول الهوارتباط با بیماران موجود در دستورالعمل هاياصالح -2

.مشخص شود،نگهداري داشته و به نوعی خارج از تعهدات قانونی سازمان تحمیل هزینه می نمایند

تعیین تکلیف بیماران یادشده از نظر نگهداري آمار در واحد بیمه گري و اخذ سرانه و منظور نمودن در سرفصل هاي درامدي -3

همچنین تعیین تکلیف از نظر تعدد صدور معرفینامه براي این قبیل بیمارانو 

تهیه بانک اطالعات بیماران مجهول الهویه اي که هویت آنها احراز گردیده و ارائه به بیمه گري و نهادهاي ذیربط -4

یی براي استفاده از بیمه بیماران و استعالم سوابق بیمه اي آنها و راهنماشناسایی براي مرکزالزام قانونی-5

مجهول انشناسایی بیمارطریق تهیه و تدوین گایدالین صدور معرفینامه از ارائه ساز و کار مراقبتی و نظارتی جدي بر روند -6

)فلوچارت پذیرش بیماران مجهول الهویه به شرح پیوست ضمیمه می باشد (الهویه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیاز تخت هاي مصوب و فعال اعالمی پرداخت هتلینگ بر مبناينظارت بر نحوه -7

به طوري که در مورد ارائه مدارك هویتی به افراد ثبت احوالاداره و درمانی مرکز و گري بیمه اداره افزایش تعامل بین -7

. مجهول الهویه واقعی از طریق مجاري قانونی و بیمه نمودن این افراد راهکارهاي روشنی تعریف گردد

تامین بررسی و پیگیري دالیل مهاجرت بیمه شدگان ازسایر سازمان هاي بیمه گرتحت عنوان عدم استحقاق درمان -8

یا غیرفعال بودن بیمه کمیته امداداجتماعی 
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جداي از الزام احداث مراکزي براي نگهداري افراد آسیب دیده مانند سراي مراقبت از سالمندان و افراد مهجور و معتادین -9

مراکز درمانی بیماران روانی

منابع مالی سازمان گام تعیین فردي بعنوان نماینده حقوقی که در جهت حفاظت از منشور حقوقی بیمار و حفاظت از-10

.بردارد
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فلوچارت پذیرش بیماران مجهول الهویه در بیمارستان رازيا

یابی وضعیت بیمار هنگام ورود ب

ه اورژانس توسط مسول تریاژ و پزشک اورژ

ارزیابی وضعیت بیمار هنگام ورود به اورژانس توسط مسول تریاژ و پزشک اورژانس

تکمیل فرم مخصوص بیماران مجهول الهویه توسط پرستار بخش

اطالع به سوپروایز و مامور نیروي انتظامی جهت صورت جلسه کردن پذیرش بیماران مجهول الهویه

درصورت عدم شناسایی بستگان بیمار مراتب به نماینده حقوقی بیمارستان اعالم گردد

هماهنگی مامور نیروي انتظامی با اداره آگاهی جهت انجام انگشت نگاري از بیمار مجهول الهویه و تهیه عکس چهره

هماهنگی نماینده حقوقی بیمارستان با دادسرا جهت شناسایی بستگان بیمار

پیگیري وضعیت بیمار مجهول الهویه توسط واحد مددکاري 

در صورت عدم شناسایی بیمار پس از اقدامات فوق در زمان ترخیص طبق دستور دادسرا عمل گردد
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:پیوست ها

:فرم جمع آوري داده ها

ردیف

ماه

پرونده

نام

ص
تشخی

سن

کد ملی

تفن ثابت

شماره موبایل

دوره

مدت بستري

سابقه بیمه

بیمه فعلی

سهم بیمار

سهم سازمان

جمع

تاریخ اولین بستري

ص
تاریخ آخرین ترخی

بستري مجدد

پیگیري
1

بیمه
سهم بیمه 1

پیگیري1
2

بیمه
سهم بیمه 2

2

پیگیري
3

بیمه
بیمه3
3

گروه بندي سن
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94نفر از  افراد مجهول الهویه مورد مطالعه  بدون کد ملی در سه ماهه آخر 16لیست 

مدت دورهموبایلتلفنکد ملیپروندهماهردیف
بیمه فعلیسابقه بیمهبستري

خویش -سایر اقشار111204591-162043
سایر اقشارهمگانی-فرما

-آزاد-بهداري زنان2122132933040611-11812
همگانی

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

خویش -سایر اقشار311221531-162046
همگانیهمگانی-فرما

سایر اقشار خویش 41025451-162042
همگانی-فرما

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

خویش -سایر اقشار512256511-172009
همگانی-فرما

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

خویش -سایر اقشار611269531-141999
همگانیهمگانی-فرما

استعالم از بیمه همگانی-سایراقشار712424711-7701
گري بدون نتیجه

خویش -سایر اقشار812440341-152039
همگانی-فرما

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

خویش -سایر اقشار912536171-162023
همگانی-فرما

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

استعالم از بیمه همگانی1012835601-241
گري بدون نتیجه

همگانیهمگانی11118359813

خویش -سایر اقشار1211667471-141714
همگانی-فرما

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

1312687251-111443
-سایر اقشار-آزاد

-خویش فرما
همگانی

استعالم از بیمه 
گري بدون نتیجه

استعالم از بیمه همگانی1411785641-5560
گري بدون نتیجه

1511812823.3E+071-3129کمیته امداد-
فعال کمیته امدادهمگانی

1612835313.3E+07138همگانیهمگانی
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)ادامه( 94نفر از  افراد مجهول الهویه مورد مطالعه  بدون کد ملی در سه ماهه آخر 16لیست 

تاریخ اولین سهم سازمانسهم بیمار
بستري

تاریخ آخرین 
ترخیص

بستري 
سهم سازمان 1بیمه1پیگیريمجدد

1
7127313همگانی17دارد8087821965371323309/06/8917/01/95

6490064همگانی12دارد122500049110250044118/04/9021/01/95
8322681967377609909/06/8919/01/95 5615731همگانی17دارد/

دارد7979761764398738309/06/8919/01/95

5668585همگانی18دارد8301691866993065418/07/8922/01/95
5589017همگانی15دارد7767676260818406628/7/8922/01/95
دارد2853129525678165503/06/8903/12/94
6768656همگانی16دارد8424311167020438919/06/8922/01/95

5277510همگانی17دارد8411492968220359707/07/8925/01/95
ندارد38668493480164123/11/9424/01/95
ندارد449183404264725/11/9428/11/94

5755191همگانی15دارد7758573762319096310/05/9022/01/95

6751991همگانی12دارد8881977469885664213/11/9005/02/95
8163473همگانی6دارد2706801124361209908/07/9324/01/95
ندارد57533835178044711/04/9401/12/95
ندارد30912472782122319/11/9427/12/94
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سال60نفر از  افراد مجهول الهویه مورد مطالعه باالي19یستل

کد ماه
مدت دورهموبایلتلفنکد ملیپرونده

بستري
سهم بیماربیمه فعلیبیمهسابقه 

استعالم از بیمه گري بدون همگانی- سایر اقشار101375113768527561-162041
76316061نتیجه

34434435روستاییهمگانی-روستایی1013751171832359143241235381-10912

-خویش فرما-کارمندي101330516515298841-152001
76793560کارمنديهمگانی

خویش - سایر اقشار-آزاد 1120539137710158452645651-162043
همگانی- فرما

استعالم از بیمه گري بدون 
84705515نتیجه

-خویش فرما- سایر اقشار1121030137625586354219911-141999
87610937سایر اقشارهمگانی 

-سایر اقشار -سایر بیمه ها111593716707969571-142050
87085672بانک صادراتهمگانی- خویش فرما

-خویش فرما- سایر اقشار11221531-162046
83226819سایر اقشارهمگانی 

-همگانی- خویشر فرما-امداد12117831502010054426222772991976951781-9628
52637599فعال کمیته امدادهمگانی-آزاد

-سایر اقشار- خویش فرما1218030155177074147764641-141961
76534548خویش فرماهمگانی- خویش فرما

-خویش فرما- سایر اقشار124099915021604391-111441
همگانی 

استعالم از بیمه گري بدون 
74697455نتیجه

-خویش فرما- سایر اقشار121908017384524331-141996
76615106همگانیهمگانی 

-خویش فرما- سایر اقشار122405351991039701-152054
73189941همگانیهمگانی 

-خویش فرما- سایر اقشار12204591-162043
80878219سایر اقشارهمگانی 

-خویش فرما- سایر اقشار121312616010753271-162041
72025532خویش فرماهمگانی 

-خویش فرما- سایر اقشار122805315810787221-152039
همگانی 

استعالم از بیمه گري بدون 
73634210نتیجه

-خویش فرما- سایر اقشار12254511-162042
همگانی 

استعالم از بیمه گري بدون 
79797617نتیجه

همگانی- امداد-سلیر اقشار121504316510201411-152046
80544531فعال کمیته امداد

-خویش فرما- سایر اقشار12440341-152039
همگانی 

استعالم از بیمه گري بدون 
نتیجه

84243111

همگانی-امداد1266779604982886533359011-121536
102229073بایگانی کمیته امداد
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)ادامه ( سال60نفر از  افراد مجهول الهویه مورد مطالعه باالي19یستل

تاریخ اولین سهم سازمان
بستري

تاریخ 
آخرین 
ترخیص

بستري 
مجدد

پیگیري
1

پیگیري
سنتشخیص3سهم سازمان 3بیمه3پیگیري1سهم سازمان 1بیمه2

64اسکیزوفرنی5دارد68684454919/06/8924/01/95

63اسکیزوفرنی1125911077ندارد30990991525/10/8915/01/95

62اسکیزوفرنی1627403812دارد53713853422/07/8917/01/95

65اسکیزوفرنیدارد67883823325/04/8918/01/95

65اسکیزوفرنیدارد70728638728/07/8922/01/95

63دوقطبیدارد68703520828/04/8931/01/95

66اسکیزوفرنی1725615731دارد67377609909/06/8919/01/95

66دوقطبیندارد45006278114/03/9220/02/95

65اسکیزوفرنی15223065471626357518دارد52837738225/07/8910/12/95

61اسکیزوفرنی0دارد56272688720/02/9131/01/95

65اسکیزوفرنی15220301621625750495دارد59699902819/06/8908/12/94

79دوقطبی5دارد57071170519/06/8906/02/95

71اسکیزوفرنی1727127313دارد65371323309/06/8917/01/95

73اسکیزوفرنی0دارد58871589019/06/8924/01/95

71اسکیزوفرنی1626624766دارد57475756819/06/8922/01/95

81اسکیزوفرنیدارد64398738309/06/8919/01/95

82اسکیزوفرنی1626510030دارد72490077909/06/8919/01/95

83اسکیزوفرنی1626768656دارد67020438919/06/8922/01/95

93اسکیزوفرنی13215407775دارد92006165713/05/9031/01/95
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نفر از  افراد مجهول الهویه مورد مطالعه داراي عقب ماندگی ذهنی2لیست

ماه
دورهموبایلتلفنکد ملیپرونده

مدت 

بستري
سهم سازمانسهم بیماربیمه فعلیسابقه بیمه

105686250491099811-151995
خویش - سایر اقشار

همگانی - فرما

استعالم از بیمه گري 

بدون نتیجه
79689538567560208

خویش - سایر اقشار11569531-141999
77676762608184066سایر اقشارهمگانی - فرما

تاریخ اولین 
بستري

تاریخ آخرین 
سنتشخیص1سهم سازمان 1بیمه1پیگیريبستري مجددترخیص

29عقب ماندگی ذهنی1627667228دارد25/07/8917/01/95

56عقب ماندگی ذهنی1525589017دارد28/07/8922/01/95
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:منابع 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 192بند الف ماده 5آئین نامه اجرائی جزء 1ماده 

اسالمی ایران

مصوبات شور اي عالی اداري کشور 

دستورالعمل بیمه گري 

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستري بیمه هاي پایه 

شرح وظایف سازمان بهزیستی

دستورالعمل تشکیل بانک اطالعات ھویت ژنتیک ایران
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