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بررسی وضعیت خرید خدمات پزشکان عمومی و متخصص و مقایسه آن با خرید مبتنی بر رعایت 

 استانداردهاي حرفه اي 

)             سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص:  مورديمطالعه (در اداره کل بیمه سالمت استان تهران

  1394سه ماهه سوم 

  

  : انرپژوهشگ

  مهناز رجبی- دکتر مجید مصباحیان- زهرا شاهعلی

  

  1395ماه  شهریور

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.msio.org.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=d90324d6-4880-4ea5-b143-d591a733929d&WebPartID=44267fdd-d0f6-481c-be9a-5c8142f52cc9&ID=b634e5f8-8e6d-449a-8990-681e4363dd31
http://www.sid.ir


1  

  

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2  

 

  :تشکر وقدردانی 

تشکر  نمودندهمکاري  اینجانبکه در انجام این پژوهش با ذیل  از مساعدت وهمفکري همکاران محترم وصاحب نظران  آغازدر

  .نمایم می  وقدردانی

  محاسبات سازمان محترم مرکز مطالعات و معاونت سرکار خانم دکتر سهیال حسینی-

  .نمودند تشکر می نمایم،صمیمانه همکاري که از شروع طرح  جناب اقاي محمد رضا جمالی رئیس گروه طرح وبرنامه-

  مطالعهمحترم ده کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد پزشکان اداره کل بیمه سالمت استان اردبیل و کارشناس ناظر فرامرز حسین زاجناب آقاي -

  کارشناس مسئول طرح و برنامه مریم همرنگ کافیسرکار خانم -

  سرکار خانم دکتر اشرف شاهعلی متخصص داخلی و دانشجوي فوق تخصص غدد دانشگاه شهید بهشتی-

  ژنتیک PHDسرکار خانم دکتر مریم شاهعلی -

  .که نسخ پزشکان مذکور را در اختیار اینجانب قرار دادندزشکان رتحساب پرسیدگی به صومسئول   انسرکار خانم اردالن کارشناسسرکار خانم رفیعی زاد و  -

  جناب آقاي میر نژاد همکار محترم در اداره بیمه سالمت تهران بزرگ -

  همکاران محترم در اداره بیمه سالمت  شهرستان ورامین-

  همکاران محترم در اداره بیمه سالمت شهرستان  پاکدشت-
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  :چکیده مطالعه

دستورالعملهاي وزارت بهداشت در خصوص (در حال حاضر نسخ برخی از پزشکان طرف قرارداد خارج از برآوردهاي قانونی با عنایت به اینکه  :دمهمق

در حال حاضر هیچ محدودیتی از آنجائیکه به صورت بی رویه افزایش یافته است  و  ومجموع ساعات فعالیت پزشک درمطب) مان معاینه بیمارحداقل ز

قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در  "ز"با استناد به آیین نامه اجرایی بند لذا براي تعداد نسخ ارسالی پزشکان وجود ندارد ، 

مه موظف بودن سازمان بی  -2  چگونگی خرید براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مطلوبیت  - 1  :خصوص خرید راهبردي خدمات مبنی بر 

رت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل وزا با توجه بهو سالمت به خرید راهبردي خدمات سالمت با کیفیت ،مطابق با استانداردهاي مصوب 

با  )دقیقه  30دقیقه و روانپزشک حداقل  25دقیقه، فوق تخصص 20دقیقه، متخصص 15پزشک عمومی  (پزشکان متوسط زمان ویزیتمبنی بر تعیین 

 و ي به نظر رسید خدمات پزشکان عمومی ضرور ف افزایش رضایتمندي بیمه شدگان و همچنین کنترل هزینه هاي سازمان ، بررسی وضعیت خریدهد

  .انجام گرفت راین مطالعه با مد نظر داشتن اهداف مذکو

انجام  و گذشته نگر بوده و بصورت مقطعیتوصیفی این مطالعه به لحاظ هدف از نوع کاربردي بوده و از لحاظ روش تحقیق :ها مواد و روش

که  سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص(نسخ شش پزشک نسخ کلیه پزشکان طرف قرارداد به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد و .گردید

انتخاب و عنوان نمونه  به  نسخ ، از بین کل1394در سه ماهه سوم سال ) در بین پزشکان طرف قرارداد بودندداراي باالترین تعداد نسخه ارسالی 

، تعداد ویزیت استاندارد استخراج  و مقایسه ) مدت زمان فعالیت و زمان ویزیت ( در گام بعدي با فرض رعایت استانداردها .مورد ارزیابی قرارگرفت 

دو سپس تجزیه و تحلیل به صورت در قالب چک لیست مربوطه جمع آوري گردیداده ها .صورت گرفتپزشکان انتخاب شده  آن با عملکرد جاري 

  .جداول و نمودارها انجام شد

   :ها یافته

مربوط به پزشکان متخصص مورد مطالعه ) نسخه 3639%(34مربوط به پزشکان عمومی و) نسخه 7092%(66 ،ورد بررسی نسخه م 10731از تعداد 

بررسی نسخ بر حسب نوع . بود  مربوط به بیمه شدگان تکراري) نسخه2591% (36.5نسخه مربوط به پزشکان عمومی مورد مطالعه، ، 7092از  .بود

مربوط به تجویز ) نسخه 355%(5مربوط به تجویز آزمایش،)نسخه 716%(10مربوط به تجویز دارو،) نسخه   5894%(83تجویز نشان داد که 

  .بود "ویزیت شد"باقیمانده مربوط به موارد % 2رادیولوژي و 

مربوط به تجویز )نسخه 305%(8مربوط به تجویز دارو،) نسخه 2375%(65ان متخصص مورد مطالعه، نسخه مربوط به پزشک 3639از 

  . وخدمات جانبی محدود در مطب بود "ویزیت شد"باقیمانده مربوط به موارد % 22مربوط به تجویز رادیولوژي و ) نسخه191%(5آزمایش،

ی که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا از بیمه هایی به جز سه بیمه پایه استفاده نموده اند با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیماران

پزشک عمومی  دقیقه ، 5.98معادل  )1(پزشک عمومی شماره میانگین مدت زمان ویزیت براي  نتایج بررسی انجام شده ،مقدور نبود لذا بر اساس 

مدت ، میانگین  ) 1(  پزشک متخصص شمارهدر خصوص  ، بود دقیقه  8.02 معادل )3(شماره پزشک عمومی و براي  دقیقه 5.24معادل  )2(شماره 

 ارائه می کردند ، دو پزشک متخصص دیگر که ویزیت به همراه خدمات جانبی محدود در مطببراي و ، دقیقه  5.89زمان ویزیت بطور میانگین 

  .مقدور نبود میانگین مدت زمان ویزیتمحاسبه 

  :گیري بحث و نتیجه

نقش قرارداد بیمه ) از نسخ بررسی شده پزشکان عمومی مورد مطالعه% 36.5(بررسیهاي انجام شده در این مطالعه و درصد نسخ بیمه شدگان تکراري

و و قانون داخلی مطبها در خصوص کاهش هزینه ویزیت و ویزیت ها ي رایگان را در جدا نمودن نسخ از دفاتر بیمه شدگان ... هاي تکمیلی و 

  .افزایش نسخ پزشکان و نسخ تکراري را قابل تامل و بررسی قلمداد نمود

با بررسی خدمات جانبی محدود در مطب و  ه سامان کردن زمان معاینه پزشکان استب ،یکی از نیازهاي اساسی همچنین نشان دادده مطالعه انجام ش

می بایست دستورالعمل براي کلیه پزشکان طرف قرارداد استاندارد ویزیت  به نظر می رسد عالوه بر تعیین مدت زمان این مطالعهپزشکان متخصص 

  .تدوین و تعیین نمودنیز  را  انجام خدمات جانبی محدود در مطب اندیکاسیونها و گاید الینهاي  و 
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 لفهرست جداو

 

  شماره صفحات  عناوین  ردیف

  22ول الف آمار نسخ پزشکان عمومی مورد مطالعه به تفکیک                                       جد  

  22جدول ب آمار نسخ پزشکان متخصص مورد مطالعه به تفکیک                                     

  22                                  )1(ماره پزشک عمومی شمربوط به بررسی نسخ  1جداول شماره 

  

                                                                     26                                    )2(پزشک عمومی شماره مربوط به بررسی نسخ 2شماره جداول  

                                                                   31                                    )3(پزشک عمومی شماره مربوط به بررسی نسخ 3شماره جداول  

    36                                 )1(پزشک متخصص شماره  نسخ مربوط به بررسی4شماره جداول  

    40                                )2(پزشک متخصص شماره مربوط به بررسی نسخ  5شماره جداول  

                            46                               )3(پزشک متخصص شماره مربوط به بررسی نسخ  6شمارهجداول   

  

  

نمودارهافهرست   

  شماره صفحات  عناوین  ردیف

  22  )1(پزشک عمومی شماره مربوط به بررسی نسخ  1شماره  هاينمودار  1

  26  )2(پزشک عمومی شماره مربوط به بررسی نسخ 2شماره هاينمودار  2

  31  )3(پزشک عمومی شماره مربوط به بررسی نسخ 3شماره هاينمودار  3

  36  )1(پزشک متخصص شماره مربوط به بررسی نسخ 4شماره هاينمودار  4

  40   )2(پزشک متخصص شماره مربوط به بررسی نسخ  5شماره هاينمودار  5

  46   )3(پزشک متخصص شماره مربوط به بررسی نسخ  6شماره هاينمودار  6

      

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7  

  

  

  :فصل اول

  هـات مطالعـکلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


8  

 

 :مقدمه - 

خـدمات اعـم از   % 99ه بـیش از  چرا کدر سازمانهاي بیمه گر تلقی می شوند زنجیره نظام سالمت یکی از مهم ترین حلقه هاي پزشکان بعنوان 

زنجیـره سـالمت در بخـش    پـر اهمیـت   این حلقـه   .خواهد داشت قانونیپزشکان وجاهت جویز توسط در صورت ت "صرفا،... ،پاراکلینیک و دارو

و خـدمات   ، در صورت انعقاد قرارداد با سازمانهاي بیمه گر ،هزینه  ویزیـت   عالوه بر تحمیل هزینه خدمات دارویی و پاراکلینیک) مطب(سرپایی

ی نماید و با عنایت به اینکه در حال حاضر نسخ برخی از پزشکان طرف قـرارداد خـارج از   را نیز به سازمانهاي بیمه گر تحمیل ممحدود در مطب 

   ومجموع ساعات فعالیت پزشـک درمطـب بـه صـورت     ) دستورالعملهاي وزارت بهداشت ادر خصوص حداقل زمان معاینه بیمار(برآوردهاي قانونی 

حدودیتی براي تعداد نسخ ارسالی پزشکان وجود ندارد ، لذا با استناد به آیین نامـه  و از آنجائیکه در حال حاضر هیچ میه افزایش یافته است بی رو

  :قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در خصوص خرید راهبردي خدمات مبنی بر  "ز"اجرایی بند 

  چگونگی خرید براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مطلوبیت  -

  مه سالمت به خرید راهبردي خدمات سالمت با کیفیت ،مطابق با استانداردهاي مصوب موظف بودن سازمان بی  -

 25دقیقه، فوق تخصص 20دقیقه، متخصص 15دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،متوسط زمان ویزیت پزشک عمومی  -

 دقیقه  30دقیقه و روانپزشک حداقل 

و  همچنین کنترل هزینه هاي سازمان ، بررسـی وضـعیت خریـد خـدمات پزشـکان عمـومی      با هدف افزایش رضایتمندي بیمه شدگان و و 

ن پزشـکا )نسخ ارسالی(و از آنجائیکه داشتن آمار و اطالعات مستند در خصوص بار مراجعات ضروري به نظر رسید  متخصص طرف قرارداد

به عنوان اولین گام در شناخت  می توانست انداردهاي تعیین شدهتعداد بار مراجعه بر اساس است طرف قرارداد و تحلیل و ارزیابی و مقایسه با

انجام  العه این مط نداردهاي مربوطه تلقی گرددستار امبتنی بطرف قرارداد وضعیت موجود و برنامه ریزي براي ارتقاء خرید خدمات پزشکان 

  .گرفت

  بیان مسئله  -

با در نظر گرفتن ساعات فعالیت مطب (آورد شده بر اساس استانداردهاي موجود افزایش قابل توجه نسخ ارسالی برخی از پزشکان و تعداد بر

براي نمونه . مه شدگان را به دنبال داردیپیامدهایی از قبیل کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و کاهش رضایتمندي ب)و متوسط زمان ویزیت

نسخه بیمه شدگان را براي یکماه به سازمان بیمه  951اد که تعد )1(پزشک عمومی شماره پزشکانی از جمله بررسیها در خصوص نتایج 

 ،)2(پزشک متخصص شماره سازمان بیمه  تامین اجتماعی ارسال نموده بود و  نسخه بیمه شدگان را براي یکماه به 1127سالمت و 
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را براي یکماه به مه شدگان نسخه بی 1900سازمان بیمه سالمت و را براي یکماه به  نسخه بیمه شدگان  604متخصص اطفال که تعداد 

   .ن مطالعه بودانجام ای یکی از دالیل سازمان بیمه  تامین اجتماعی ارسال نموده بود 

  ضرورت مطالعه

و عدم  استبیمار توسط پزشک  کند، مدت زمان معاینه درمانی ایفا می - بهداشتی   مراقبتهاي از عواملی که نقش بسزایی در موفقیت سیستم  

اجرایی در سازمانهاي بیمه گر براي پزشکان طرف قرارداد در خصوص مدت زمان استاندارد ویزیت و لحاظ ننمودن این موضوع در تدوین ضوابط 

و افزایش نارضایتی ایشان در خصوص عدم تخصیص وقت مناسب  شدگان از این موضوعمنشور حقوق بیمه شدگان ،عالوه بر عدم آگاهی بیمه 

  . ایجاد نموده استنیز و به رشد نسخ ارسالی برخی از پزشکان را افزایش ر اتموجببراي ویزیت،

 24000بیش از ) براي هر پزشک عدد 300با تعداد  نسخ ارسالی ماهانه ،بیش از  ( پزشک 60جمع کل نسخ ارسالی  1393در اسفند ماه سال 

% 10، پزشک   60نسخ این آن ماه،ن طرف قرارداد در نسخه  بعنوان مجموع نسخ ارسالی ویزیت تمامی پزشکا 240000نسخه بودکه با احتساب 

،مد نظر قرار ضرورت انجام این مطالعهو لذا به عنوان یکی از دالیل شد  زمان مذکور شاملکل نسخ ارسالی تمامی پزشکان طرف قراردادرا در 

 .گرفت

  هدف کلی و اهداف اختصاصی -

  اهداف کلی

 مقایسه آن با  و)سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص(صص طرف قرارداد رید خدمات پزشکان عمومی و متخخ بررسی موردي

  خرید مبتنی بر رعایت استانداردهاي حرفه اي در اداره کل بیمه سالمت استان تهران

  :اهداف اختصاصی

  مورد مطالعه پزشکان عمومی و متخصص)ارسالی نسخ( تعیین بار مراجعات 

 مورد مطالعه تعیین درصد نسخ تکراري پزشکان 

 مورد مطالعه کلینیک،دارویی و خدمت پزشکانتعیین تعداد نسخ پارا 

 مورد مطالعهرین اقالم تجویزي توسط پزشکانتعیین باالت 

 را داشته اند مورد مطالعه راکیلینک و دارویی نسخ پزشکانتعیین مراکزي که باالترین بار مراجعات خدمات پا . 
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 مورد مطالعهمتخصص  عمومی و تعیین مدت زمان فعالیت پزشکان 

 مورد مطالعه مبتنی بر رعایت استانداردهاي حرفه اي )ویزیت ( جعاتاتعیین بارمر  

  مورد مطالعه و بار مراجعات واقعی) مراجعات مبتنی بر رعایت استاندارد ( مقایسه استانداردهاي ارائه خدمات  

  :اهداف کاربردي-

 مبتنی بر رعایت استانداردهاي حرفه اي طرف قرارداد  پزشکان عمومی و متخصص  )ویزیت(خرید خدمات در راستاي امید است نتایج این مطالعه

کنترل تاثیر گذار بوده و در راستاي  خرید خدمات جانبی پزشکان عمومی و متخصص مبتنی بر پروتکل و اندیکاسیونهاي تعیین شده و همچنین

  .مورد بهره برداري قرارگیرد هزینه هاي سازمان

  :ها فرضیه / سؤاالت

  ؟چه میزان است مورد مطالعهبار مراجعات و هزینه نسخ پزشکان عمومی و متخصص 

  چه میزان است ؟ مورد مطالعهفراوانی و درصد نسخ تکراري پزشکان عمومی و متخصص 

  چه میزان است ؟ مورد مطالعهتعداد نسخ پاراکلینیک،دارویی و خدمت پزشکان عمومی و متخصص 

 دارند ، کدامند ؟ مورد مطالعه را جعات خدمات پاراکلینک و دارویی نسخ پزشکان عمومی و متخصصمراکزي که باالترین بار مرا 

 به چه میزان است ؟ مورد مطالعهعمومی و متخصص  مدت زمان فعالیت پزشکان 

  است ؟ چه میزان مورد مطالعهتعداد ویزیت استاندارد مبتنی بر رعایت استانداردهاي حرفه اي در پزشکان عمومی و متخصص 

  و بار مراجعات واقعی در پزشکان عمومی و متخصص ) مراجعات مبتنی بر رعایت استاندارد ( نتایج مقایسه استانداردهاي ارائه خدمات

 چگونه است ؟ مورد مطالعه

هاواصطالحات تعریف واژه  

  :خرید  -

  :تعریف نظري

ه از خدمات و مداخالت مشحص و نا مشخص به فراهم ارائه یک مجموعفرآیندي است که ضمن آن منابع جمع آوري شده به منظور  -

  .کننده پرداخت می شود

  :تعریف عملی -

 .)6(سازمان بیمه سالمت ایران استطرف قرارداد ، ویزیت پزشکان خرید خدمات در این مطالعه منظور از   -
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  :خرید راهبردي  -

  :تعریف نظري -

تصمیم گیري در نوع،چگونگی و خرید از چه کسی ،به گونه اي که عبارتست از جستجوي مستمر براي دستیابی به روش هایی از طریق  -

  .عملکرد سیستم را به حداکثر مطلوبیت برساند

 :تعریف عملی -

به مفهوم فرآیند انتخاب مداخالتی است که پاسخگویی سیستم را افزایش داه و موجب تناسب مالی می شود خرید نقش حیاتی در تضمین  -

  .)6(یسم هاي پرداخت ایفا می کنداهم کنندگان در راستاي عقد قرارداد ،بودجه بندي و مکانرونی فریوابستگی انگیزه هاي ب

  : هاي حرفه اي استاندارد -

 :تعریف -

 حداقل :از عبارتست و کند می را بیان خدمت صحیح ارائه براي نیاز مورد هاي حداقل که است سؤاالتی به پاسخ شامل خدمات استاندارد -

 اندیکاسیون خدمت، انجام براي نیاز مورد توانمندي و دانش خدمت،سطح انجام براي نیاز مورد زمان خدمت، نجاما براي نیاز مورد مراحل

  .خدمت انجام براي نیاز مورد وتجهیزات مواد و خدمت انجام موردتایید هاي

st سالمت استانداردهاي از نوع دو مجموعه خدمت استاندارد - andardoperat i ngprocedurequal i, (    f i cat i on) و 

 .)6(باشد می تایید مورد هاي اندیکاسیون

   :قرارداد  -

  :تعریف نظري

ار و فروشنده رابطه بین خریدآن عبارتست از خرید خدمات درمانی بجاي تخصیص ساده بودجه براي پرداخت به مراقبت هاي سالمت  -

  .وجود دارد

  :تعریف عملی -

 .)6(معادل تعریف نظري آن می باشد -

  تکرارينسخ بیمه شدگان  -

 با تاریخهاي مختلف در همان ماهیکماه مربوط به یک بیمه شده در نسخ ارسالی منظور از نسخ تکراري عبارت از تعدد 
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  :مطالعههاي محدودیت 

توسط پزشک در مطب نسخ تجویز شده تفکیک  نظام پزشکی وارد می شود و لذا نمی توان آمار درستی از" در برنامه اسناد پزشکی صرفا -

  .درمانگاه و یا بیمارستان بدست آورد یا

ارشگیري از برنامه اسناد پزشکی  آمار درستی در گز به نمی توان نموده اشتباه وارد بصورت ناقص و یا را کد ملی که مراکز  در مواردي -

 . دست یافت

 تعیین شده براي نمونهمراکز از همه  امکان بازررسی و بررسی عدم وجود  -

 .تعداد بیشتري از پزشکان مقدور نبودزیاد داده هاي مورد بررسی ، امکان انجام مطالعه و بررسی در خصوص  با عنایت به حجم بسار -

 )اعم از مراجعین آزاد و سایر بیمه هاي پایه(پزشکان مورد مطالعه  دسترسی به آمار تعداد مراجعین  عدم -

طالعات فعالیت در سایر مراکز درمانی و سایر سازمانهاي بیمه گر  عدم دسترسی کامل به اطالعات مورد نیاز پزشکان مورد مطالعه شامل ا -

 .با توجه به اینکه اطالعات موجود در برنامه اسناد پزشکی مربوط به فعالیت در سایر مراکز درمانی به روز نمی باشد
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  :فصل دوم

  هـمطالع اتـادبی
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:مقدمه     

اي در زمینه مدت زمان معاینه توسط پزشکان و اثرات آن بر روي کیفیت  قیقات گستردهدرمانی در جهان، تح - هاي موفق بهداشتی  سیستم

این تحقیقات نشان داده است که کوتاهی زمان معاینه بیماران همیشه . اند هاي وارده به سیستم مالی کشور انجام داده خدمات ارائه شده و هزینه

  .بیماري قند و بیماري سرطان است هاي مزمن نظیر فشار خون، ران مبتال به بیماريهمراه با پیامدهاي وخیم براي بیماران به خصوص بیما

هاي  شوند تا با تشخیص گذارند باعث می اند که پزشکانی که وقت کافی براي معاینه بیماران نمی هاي انجام شده نشان داده همچنین بررسی

به مراجعین،موجبات سلب اعتماد و هاي پیشگیري  روشن عدم توصیه برخی از بیماران و همچنیمشکالت روانی ،عدم توجه به غیردقیق 

  .نارضایتی بیماران ،کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و تحمیل هزینه هاي گزاف به بودجه سالمت را فراهم می آورند

  :زمان معاینه بیماران در غرب

میلیون نفر بـوده کـه ایـن     273حدود  1997شده در این کشور در سال  دهد که تعداد بیماران معاینه ها در ایاالت متحده آمریکا نشان می رسیبر

ها در این کشـور اجـرا گردیـد زمـان      اي که در این سال با برنامه. میلیون در سال رسیده است 338به  2005درصد افزایش در سال  10میزان با 

این افزایش . افزایش پیدا کرد 2007دقیقه در سال  22و به بیش از  2005دقیقه در سال  21به حدود  1997دقیقه در سال  18معاینه هر بیمار از 

 3این افزایش . هاي مزمن مفاصل و استخوان نظیر آرتروز صورت گرفته است بیشتر در معاینه بیماران مبتال به بیماري قند، فشار خون و بیماري

جالـب  . تـر کـرد   داروهاي مختلف نظیر داروهاي ضد فشار خون را دقیقاي به شدت کیفیت درمان را در آمریکا بهبود بخشید و تجویز  دقیقه 4تا 

جامعـه پزشـکی    لـیکن درصدي درآمد پزشکان را دربـر داشـت    10شد همزمان کاهش  اینکه این برنامه که باعث طوالنی شدن زمان معاینه می

حقیق دیگري که بر روي زمان معاینه بیماران مبتال به سرطان در ت. تر معاینه کردن بیماران پایبند ماندند آمریکا به رغم کاهش درآمد، به طوالنی

  .دقیقه گزارش شد 22.9سط معاینه انجام گردید، زمان متو 2012در آتالنتا در سال 

هاي تخصصی داخلی مغز و اعصاب، رادیولـوژي   ، بیشترین زمان معاینه در ایاالت متحده مربوط به رشته2011بر اساس گزارش دیگري در سال 

دقیقه یا بیشتر بوده  25با حدود ) در کشورهاي غربی بیماران قبل از جراحی بایستی توسط متخصص بیهوشی معاینه شوند(تخصص بیهوشی و م

در آلمـان   2013در تحقیقـی کـه در سـال    . انـد  کرده این گزارش نشان داد که پزشکان خانم وقت بیشتري را صرف معاینه بیمارانشان می. است

زمـان متوسـط معاینـه قبـل از     . اند دقیقه را براي ویزیت هر نوع بیماري اختصاص داده 20درصد پزشکان بیش از  20حدود صورت گرفته است 

 15همچنین زمان میانگین معاینـه پزشـکان عمـومی در بلژیـک     . دقیقه بوده است 21تا  17.5جراحی توسط متخصصین بیهوشی در آلمان بین 

دقیقـه   23تا  13.5میانگین زمان مالقات بیماران در استرالیا توسط پزشکان عمومی بین . زارش شده استدقیقه گ 16دقیقه و در سوئیس حدود 

و اوایـل   1980الزم به ذکر است که در دهه . کنند دقیقه معاینه می 24تا  17بوده است و پزشکان عمومی انگلیسی بیماران خود را در مطب بین 
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درمانی این کشـورها   -دقیقه بوده است که با هدف ساماندهی سیستم بهداشتی  10رهاي اروپایی حدود زمان معاینه بیماران در کشو 1990دهه 

ها را کـاهش   دقیقه رسیده و توانسته کیفیت درمان را افزایش داده و هزینه 20تا  15ریزي، این زمان را به باالي  با انجام تمهیدات الزم و برنامه

  .دهند

   :انزمان معاینه بیماران در ایر

Iدر بین مقاالت علمی منتشر شده در جهان در مورد زمان معاینه بیماران دو مقاله  SI هاي قزوین و گرگان بـه چـاپ    ه در مورد ایران از دانشگا

در  در مطالعه انجام شده در بیمارستان آموزشی اطفال قدس در قزوین، زمان میانگین معاینه کودکان بیمار توسط متخصصین اطفال. رسیده است

این دو . دقیقه گزارش شده است 6.9زمان میانگین مالقات بیماران توسط پزشکان عمومی در گرگان نیز تنها . دقیقه بوده است 3.5، 1997سال 

ــزاري  ــط خبرگـ ــه توسـ ــاتی را کـ ــه گزارشـ ــه مقالـ ــا و روزنامـ ــرده  هـ ــدا کـ ــار پیـ ــران انتشـ ــا در ایـ ــی  هـ ــد مـ ــد را تاییـ ــد انـ   ).1-3(کننـ

  

ادریـس حسـن پـور و     توسـط  رسی مدت زمان ویزیت بیماران سرپایی در درمانگاههاي بیمارستانهاي عمـومی در قـزوین  بر مطالعه اي با عنوان

دقیقه بود کـه بـا    67/4 ± 43/2نتایج مطالعه نشان داد که میانگین مدت زمان ویزیت بیماران سرپایی . انجام شده است 1392در سالهمکاران 

 08/7±55/2(بیشترین میانگین مدت زمان ویزیت مربوط بـه متخصصـین کودکـان بـود     ). p >001/0(شتدقیقه اختالف دا 15استاندارد حدود 

ایـن مطالعـه، زمـان ویزیـت از کشـورهاي      و در  .اختصاص داشـت ) دقیقه 93/3±82/1(و کمترین زمان ویزیت هم به متخصصین داخلی )دقیقه

کـه در ایـن مطالعـه شناسـایی      هاي مختلفی در زمـان ویزیـت تاثیرگـذار هسـتند    فاکتور. توسعه یافته و سایر کشورهاي در حال توسعه کمتر بود

  ).5(شدند
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  :فصل سوم

  روش اجراي مطالعه
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  :مطالعه نوع -

اطالعات مربوط به نسخ پزشکان عمومی و متخصص ، و گذشته نگر ، به لحاظ ماهیت کاربردي و بصورت مقطعیمطالعه حاضر توصیفی بوده 

سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص طرف –موردي ( 1394اره کل بیمه سالمت استان تهران را در سه ماهه سوم سال طرف قرارداد اد

  .مورد بررسی قرار داده است ) قرارداد ،داراي بیشترین نسخ ارسالی

  :روش اجراي مطالعه -

  . انجام شدمراحل ذیل  بر اساسمطالعه این 

ههاي تعیین شده از واحد پزشکان اداره رسیدگی به اسناد سرپایی اداره کل بیمه سالمت درخواست اسناد پزشکان مطالعه براي ما -

 استان تهران

 دریافت اسناد و برنامه ریزي جهت بررسی آنها در خارج از ساعات اداري  -

صورت  بررسی نسخ پزشکان در اداره کل بیمه سالمت استان تهران  به  1394در سال (بررسی نسخ هر پزشک  بصورت دستی  -

 :و با انجام مراحل ذیل)دستی انجام می گردید

در مواردي که داراي مجوز پذیرش بیمه  (تفکیک کلیه نسخ ویزیت بر اساس صندوقهاي کارمندي،بیمه سالمت،سایر اقشار و روستایی -

به منظور گزارش کسر شدگان روستایی بود به منظور کنترل رعایت سیستم ارجاع و در صورت عدم دارا بودن مجوز پذیرش روستایی 

 .موارد تداخل صندوق در صندوق مربوطه قرار گرفت-)آنها

 تفکیک نسخ مربوط به ویزیت هر صندوق به تفکیک حروف الفبا -

 در هر یک از حروف الفبا)مربوط به یک بیمه شده(تفکیک نسخ تکراري  -

 بررسی مغایرت صفحه و تاریخ در خصوص نسخ مربوط به بیمه شدگان تکراري -

 نسخ دارو  تفکیک -

 تفکیک نسخ آزمایش  -

 تفکیک نسخ تصویربردا ري  -
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  "ویزیت شد  "تفکیک نسخ  -

 شمارش آمار نسخ مربوط به اقدامات فوق و درج در چک لیست مربوطه -

بر )در خصوص پزشکانی که عالوه بر ویزیت  نسخ خدما ت انجام شده در مطب را نیز ارسال نموده اند(تفکیک کلیه نسخ  خدمات  -

در مواردي که داراي مجوز پذیرش بیمه  شدگان روستایی بود به (دوقهاي کارمندي،بیمه سالمت،سایر اقشار و روستاییاساس صن

موارد تداخل -)منظور کنترل رعایت سیستم ارجاع و در صورت عدم دارا بودن مجوز پزیرش روستایی به منظور گزارش کسر آنها

 .صندوق در صندوق مربوطه قرار گرفت

 مربوط به خدمات جانبی هر صندوق به تفکیک حروف الفبا تفکیک نسخ -

 )مربوط به یک بیمه شده(تفکیک نسخ تکراري  -

مغایرت صفحه و تاریخ نسخ ویزیت در مقایسه با (بررسی مغایرت  صفحه و تاریخ در خصوص نسخ مربوط به بیمه شدگان تکراري  -

 )خدمات

 )که الصاق گزارش الزامی می باشد در خصوص خدماتی(بررسی گزارشات الصاقی به نسخ خدمات -

در خصوص خدمات جانبی که گزارش مربوطه  بر اساس ضوابط (تفکیک گزارش و نتیجه خدمات جانبی به  طبیعی و غیر طبیعی  -

 )ضمیمه می باشد

 شمارش آمار نسخ مربوط به اقدامات فوق و درج در چک لیست مربوطه -

این اقدام در (خ جهت استعالم شماره تلفن ایشان از اداره محترم بیمه گري و درآمداستخراج کد ملی برخی از بیمه شدگان از بین نس -

خصوص بیمه شدگانی که نسخ تکراري متعددي در بین نسخ داشتند و یا داراي خدمت تکراري و یا بیمه شدگان سایر استانها بود و یا 

 )انجام گرفت... راي ایشان بدست نیامد و بوطه بد پزشکی نسخه اي با تجویز پزشک مردر استعالم از برنامه اسنا

 :گزارشگیري از برنامه اسناد پزشکی به صورت ذیل -

 گزارش 9براي هر پزشک بیش از - )دارو،آزمایش و تصویربرداري(به تفکیک هر پزشک و به تفکیک هر ماه و به تفکیک نوع خدمت -

خ مورد بررسی بود و در خصوص درصدي از نسخ بیمه بیمه شدگانی که نسخ ایشان جز نس اي  بر اساس کد ملی و یا کد بیمه -

 شدگان مذکور
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از طریق پرونده و برنامه اسناد  ده در آنها مشغول به طبابت می باشکه پزشک مربوطداد ،آدرس مطب،سایر مراکز درمانی بررسی قرار -

 پزشکی

 بررسی گزارشات نظارتی موجود در پرونده پزشکان مربوطه -

 خصوص پزشکان مربوطهبررسی گزارشات اسنادي در  -

 انجام بازرسی میدانی در موارد لزوم -

 تماس با بیمه شدگان -

 جمع بندي گزارشات  -

  :و نمونه مورد مطالعه ماريآجامعه  -

و نسخ .به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد)بخش خصوصی-مطب(نسخ کلیه پزشکان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان تهران 

در سه ) 1زشک عمومی و سه پزشک متخصص که داراي باالترین تعداد نسخه ارسالی در بین پزشکان طرف قرارداد بودندسه پ(شش پزشک 

  .عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرارگرفت  تان تهران به، از بین کل نسخ ارسالی به اداره کل بیمه سالمت اس1394ماهه سوم سال 

  

  :روش جمع اوري داده هاوتعداد آن-

، داده هاي مدت زمان فعالیت از نرم افزار اسناد پزشکی و بر حسب ضرورت از  و نسخ پزشکان   داده هاي بار مراجعات از سیستم اسناد پزشکی

که  طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان تهران براي شش پزشک ) و در صورت نیاز بازرسی میدانی ( پرونده هاي نظارتی موسسات 

جمع آوري )نسخه 10731تعداد ( 1394در سه ماهه سوم )  متخصصسه  پزشک عمومی و سه  پزشک ( بودندالترین نسخ ارسالی داراي با

  .گردید

  

                                                           
1

 .بنا به پیشنهاد و تایید کارگروه مطالعات کاربردي بوده است) نمونه ( تعداد پزشکان مورد مطالعه  -
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  :ها آوري داده ابزارجمع 

نام و نام خانوادگی پزشک ،شماره نظام  :ی از جملهداده هاي مورد نیاز با استفاده از یک چک لیست که متغیرهای: چک لیست -

عداد نسخ تکراري ،تعداد نسخ دارویی ،تعداد نسخ ی ،عمومی یا متخصص و نوع تخصص ،آدرس ، ساعات کار مطب ،تعداد نسخ ،تپزشک

به تفکیک (موسساتی از آن داروخانه ارسال شده بود، ان مورد بررسیپزشک ،داروخانه هایی که بیشترین نسخآزمایش،تعداد نسخ پاراکلینیک 

ظ شده اند ، جمع آوري شد و در آن لحا... رین نسخ پزشکان مورد بررسی از آن مراکز ارسال شده بود و که بیشت) ژي شگاه و مرکز رادیولوآزمای

  .با دستورالعمل میانگین مدت زمان ویزیت  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، مقایسه گردید

  نرم افزار اسناد پزشکی -

  بازرسی میدانی در مواقع لزوم-

  :ها وتحلیل دادهروش تجزیه  -

و  جداولسپس تجزیه و تحلیل با بررسی  و شد ترسیم نمودارها  Excelافزار  با استفاده از نرمجمع آوري و  چک لیستداده ها بر اساس 

  .گردیدو ارائه  تایپ  Wordافزار  گزارش نهایی آماده در نرمو   نمودارها انجام گردید
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  :فصل چهارم

  ده ها ونتایجدا
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  :ه مقدم

                           مطالعه تنظیم ار و با مد نظر داشتن اهداف در این فصل داده هاي جمع آوري شده به تفکیک هر پزشک  در قالب جداول و نمود

 .گردیده است

 :نالیز داده هاآ

  .ارائه می گردددر ابتدا جدول کلی از داده هاي پزشکان مورد مطالعه به تفکیک عمومی و متخصص 

  به تفکیک هر پزشک-1394تعداد نسخ ارسالی  سه پزشک عمومی مور مطالعه در سه ماهه سوم سال  -جدول الف

  جمع  )3(پزشک عمومی شماره   )2(پزشک عمومی شماره   )1(پزشک عمومی شماره   پزشک

  7092  2392  2034  2666  تعداد نسخ

  

  به تفکیک هر پزشک-1394ماهه سوم سال تعداد نسخ ارسالی  سه پزشک متخصص مور مطالعه در سه - جدول ب

  

     )3(پزشک متخصص شماره    )2(پزشک متخصص شماره   )1(پزشک متخصص شماره   پزشک

  جمع
  خدمت  ویزیت  خدمت  ویزیت

  3639  258  560  418  497  1906  تعداد نسخ

  

  .مورد بررسی قرار می گیرد)1(پزشک عمومی شماره  مربوط به نمودارها و جداول 

 ] )1(پزشک عمومی شماره  نمودارها و جداول بررسی نسخ [1نمودار 

  )94سوم سال ماهه  سه-تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه-1- 1جدول                       94سه ماهه سوم سال -به تفکیک ماه)1(پزشک عمومی شماره   تعداد نسخ ارسالی- 1-1نمودار

  

 تعداد نسخه ماه

  889 مهر

 827 آبان

 950 آذر

 2666 مجموع
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  ])1(پزشک عمومی شماره -94درصد نسخ بیمه شدگان تکراري و غیر تکراري سه ماهه سوم سال [ 1- 2نمودار -

  

                                                                                                                             )                                  1(پزشک عمومی شماره -94سه ماهه سوم سال  -نسخ بیمه شدگان تکراري به نسخ ارسالی به تفکیک ماه و تعداد درصد -1-2جدول

 

  

  

  )1(پزشک عمومی شماره   -94ال سه ماهه سوم س-درصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري- 1-3نمودار

 

  )1(پزشک عمومی شماره -94سه ماهه سوم سال -به تفکیک ماه تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري-1-3جدول

   

  

  

 کل نسخ ماه
تعداد نسخ بیمه 

  شدگان تکراري

نسخ تکراري درصد

  به کل نسخ

 34 304 889 مهر

 34 280 827 آبان

 34 317 950 آذر

 34 901 2666 مجموع

  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 16 67 806 مهر

 21  43 762 آبان

 21 62 867 آذر

 58 172 2435 مجموع
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 94سه ماهه سوم سال -)1(پزشک عمومی شماره  یز شده توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجو -1-4جدول

  

  

  94سه ماهه سوم سال -به تفکیک داروخانه ،)1(پزشک عمومی شماره یز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجو- 1-4نمودار

  

  آن داروخانه ها ارسال گردیده استاز  ،)1(پزشک عمومی شماره مبالغ پرداختی به داروخا نه هایی که بیشترین نسخ  دارویی -1- 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پزشک عمومی شماره سخ ارسالی توسط  ن( تعداد نسخ تجویز دارو

 94سه ماهه سوم سال -))1(

پزشک عمومی داروخانه ها با مهر تعداد نسخ ارسالی توسط 

 94سه ماهه سوم سال  -)1(شماره 

 درصد

2435 2259 92%  

  )ریال(4- 1داروخانه   )ریال(3-1داروخانه )ریال(2- 1داروخانه  )ریال(1- 1داروخانه  ماه

 9115900 11923000 21711700 27049470 مهر

 4680350 8690500  21215900 28396610 آبان

 7357900 10118400 21347500 25479300 آذر
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  94سه ماهه سوم سال -داروخانه هاي طرف قرار داد ارسال گردبده است از)1(پزشک عمومی شماره   که با تجویز باالترین اقالم دارویی -1-6جدول

  

  )94سه ماهه سوم سال - )1(پزشک عمومی شماره  اي طرف قرارداد تجویز شده توسطتعدادنسخ ارسالی از آزمایشگاه ه(1- 5نمودار

  

 94ه ماهه سوم سال س)1(پزشک عمومی شماره  یز شده توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي طرف قرارداد تجو -1-7جدول

  

  .از آن آزمایشگاه ارسال گردیده است )1(پزشک عمومی شماره بیشترین نسخ آزمایش  مبالغ پرداختی به آزمایشگاهی که -1-8جدول

  

  

  

  

  

 نام دارو

 مهر
  آذر  آبان

  دارو تعداد   تعداد نسخه  دارو تعداد   تعداد نسخه  دارو تعداد   تعداد نسخه

  2010  99  1880  92  1950  98  قرص سرماخوردگی بزرگساان

  100  57  160  83  158  87  آب مقطر

  55  49  76  70  83  73  بتا متازون آمپول

  630  46  720  54  772  57  م گ 200سفکسیم 

  72  53  54  41  42  42  پیروکسیکام 

  52  27  81  39  79  41  6- 3- 3پنی سیلین

پزشک عمومی نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز آزمایش 

 94سه ماهه سوم سال - ،)1(شماره 

با  تعداد نسخ ارسالی توسط آزمایشگاه ها ي طرف قرارداد

 94سه ماهه سوم سال  -)1(پزشک عمومی شماره مهر 

 درصد

172 123 71%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر آزمایشگاه

1-1 3429888 4914448 4525752 
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 94سال  سه ماهه سوم-)1(پزشک عمومی شماره  یز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد تجو-1-9جدول

  

  1394سه ماه سوم –با استاندارد مدت زمان ویزیت بر اساس ساعات کار مطب و تعداد نسخه مطابق از سازمانهاي بیمه گر)1(ی شماره پزشک عموم عداد نسخ ویزیت ت-1-10جدول

  ماه
تعداد نسخه 

بیمه  ارسالی

  شدگان سازمان

تامین 

  اجتماعی
  نیروهاي مسلح

  

  جمع نسخ ارسالی از سازمانهاي بیمه گر

بر  تعداد نسخه مطابق با استاندارد ویزیت

  اساس ساعات کار مطب

  )ساعت در روز 9-هر روز (

  1080  2713  354  1470  889  مهر

  1080  2350  290  1233  827  آبان

  1080  3059  356  1753  950  آذر

  

  94سه ماه سوم –بابت نسخ ارسالی  ،)1(پزشک عمومی شماره  مبالغ پرداختی به  -1-11جدول

  

  

  .مورد بررسی قرار می گیرد)2(پزشک عمومی شماره  اي مربوط به نموداره

  )94سه ماه سوم سال –)2(پزشک عمومی شماره  نمودارها و جداول بررسی نسخ (2نمودار 

  )94ه سوم سال سه ما-د نسخ ارسالی به تفکیک ماهتعدا-2-1جدول       94سال ه سوم سه ما-خ ارسالی به تفکیک ماهد نستعدا- 2-1نمودار

  

  

پزشک عمومی نسخ ارسالی توسط  ( رادیوگرافی تعداد نسخ تجویز

 94سه ماهه سوم سال -)1(شماره 

ف قرارداد با مهر تعداد نسخ ارسالی مراکز تصویربرداري طر

 94سه ماهه سوم سال  -،1(پزشک عمومی شماره 

 مرکز مربوطه

 مرکزي ورامین 1 58

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر  ماه  

 58460688 51215560 55275330 غ پرداختیمبل

 تعداد نسخه ماه

 670 مهر

 677 آبان

 687 آذر

 2034 مجموع
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  )]2(پزشک عمومی شماره -94سوم سال  به کل نسخ ارسالی سه ماهدرصد نسخ بیمه شدگان تکراري [ 2-2نمودار

  

  
  )2(پزشک عمومی شماره -94ه سوم سال سه ما -به کل نسخ تکراري  بیمه شدگان نسخدرصد -2-2جدول

 

  

  

  

  

  )2(مومی شماره پزشک ع  -94سه ماهه سوم سال -برداري درصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر - 2-3نمودار

  

  )2(پزشک عمومی شماره   -94ه سوم سال سه ما-به تفکیک ماه تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري -2-3جدول

  نسخ تکراري به کل نسخ درصد  بیمه شدگان تکرارينسخ  کل نسخ ماه

 41 275 670  مهر

 37 253 677 آبان

 40 279 687 آذر

 40 807 2034 مجموع

  ت شدیویز  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 7 63 81 502 مهر
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 94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک عمومی شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  دتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هايدرص -2-4جدول

  

  94سه ماهه سوم سال - )2(پزشک عمومی شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  تعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي- 2-4نمودار

  

  

  

  .است از آن داروخانه ها ارسال گردیده)2(پزشک عمومی شماره مبالغ پرداختی به داروخا نه هایی که بیشترین نسخ  دارویی  -2-5جدول

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک عمومی شماره  قالم  دارویی تجویز شده توسط باالترین ا-2- 6جدول 

  6 79 88 485 آبان

  7 49 89 528 آذر

  20 191 258 1515 مجموع

پزشک عمومی نسخ ارسالی توسط (تعداد نسخ تجویز دارو 

 94سه ماهه سوم سال -)2(شماره 

پزشک روخانه ها با مهر تعداد نسخ ارسالی توسط دا

 94ال سه ماهه سوم س -)2(عمومی شماره 

 درصد

1515 690 45% 

 )ریال(2-2 )ریال(1- 2دکتر  ماه

 3115464 31230785 مهر

  3274200 24837440 آبان

 2406830 36833940 آذر

  آذر  آبان مهر  
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  94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک عمومی شماره تجویز شده توسط  طرف قرارداددرصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي  -2-7جدول

  94سه ماهه سوم سال -)به تفکیک آزمایشگاه()2(پزشک عمومی شماره طرف قرارداد تجویز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي - 2-5ودارنم

  

  .از آن آزمایشگاه ارسال گردیده است)2(پزشک عمومی شماره ی که بیشترین نسخ آزمایش هایمبالغ پرداختی به آزمایشگاه -2-8جدول

  

  

  

        

    

  

 94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک عمومی شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  درصدتعداد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري -2-9جدول

  داروتعداد   تعداد نسخه  دارواد تعد  تعداد نسخه  داروتعداد   تعداد نسخه نام دارو

  1140  59  560  28  930  43  قرص م گ 1کتوتیفن

          57  32  م گ آمپول 250آمینوفیلین 

          520  24  ماخوردگی بزرگساالنسر

  83  49  49  33  33  24  پیروکسیکام

          557  21  کو آموکسی کالو

پزشک نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز آزمایش 

 94سه ماهه سوم سال -)2(عمومی شماره 

تعداد نسخ ارسالی توسط  آزمایشگاه ها ي طرف 

سه ماهه  - )2(پزشک عمومی شماره  قرارداد با مهر 

 94سوم سال 

 درصد

258 83 32%  

  )ریال(آذر )ریاال(آبان )یالر(مهر ماه

2-1  - 6989752 6816656 

2-2  3886960  - 3246320 
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  94سه ماهه سوم سال  -مرکز ارسال گردیده است از آن )2(پزشک عمومی شماره برداري که بیشترین نسخ رادیولوژي   رمبالغ پرداختی به مرکز تصوی-2- 10جدول 

  

  

  1394سه ماه سوم سال –طب م ساعات کار اسو تعداد نسخه مطابق با استاندارد مدت زمان ویزیت براسارسالی به سازمانهاي بیمه گر)2(پزشک عمومی شماره عداد نسخ ویزیت ت-2-11جدول

تعدادنسخ ارسالی بیمه   ماه

  شدگان سازمان

تعداد نسخه مطابق با استاندارد ویزیت بر   مجموع نسخ ارسالی به سازمانهاي بیمه گر   نیروهاي مسلح  تامین اجتماعی 

  اساس ساعات کار مطب

  )در روز 5.5-هر روز(

  660  1878  208  1000  670  مهر

  660  1881  204  1000  677  آبان

  660  1905  218  1000  687  آذر

  94سه ماه سوم –بابت نسخ ارسالی )2(پزشک عمومی شماره  مبالغ پرداختی به -2-12جدول

  

  

  

  :به عنوان نمونه)2(پزشک عمومی شماره   1394آذر مواردي از مغایرت صفحه و تاریخ نسخ ارسالی ماههاي آبان و -2-13جدول

  شماره صفحه و تاریخ ویزیت آذر ماه  شماره صفحه و تاریخ ویزیت آبان ماه  کد بیمه شده و یا کد ملی

  1صفحه   2صفحه   0081453434

  2صفحه   3صفحه   0453448070

  5و1صفحه   2صفحه   3860388495

  3صفحه   5و4صفحه   152977023

  4صفحه   12و8صفحه   0-130392132

نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز  رادیوگرافی  

 94سه ماهه سوم سال -))2(مومی شماره پزشک ع

تعداد نسخ ارسالی  مراکز تصویربرداري طرف قرارداد 

سه ماهه سوم سال  -)2(پزشک عمومی شماره با مهر 

94 

 مرکز مربوطه

  مرجان 10 191

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر مرکز رادیولوژي

2-1 1036728 605264 142912 

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ماه

 42346524 41721944 41534570 مبلغ پرداختی
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  6و4صفحه   5و3صفحه   1159722099

  6و1صفحه   4و2صفحه   5739942101

  5صفحه   8صفحه   0026949350

  

  .مورد بررسی قرار می گیرد)3(پزشک عمومی شماره  مربوط به نمودارهاي -

 )94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه(3نمودار  - 

 )94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه-3-1جدول                   94سه ماهه سوم سال -فکیک ماهنسخ ارسالی به ت -3-1تعداد - 

  

  

  ))3(پزشک عمومی شماره -94درصدنسخ بیمه شدگان تکراري و غیر تکراري سه ماهه سوم سال ( 3-2نمودار

  

  
  )3(پزشک عمومی شماره -94 تکراري و غیر تکراري سه ماهه سوم سال درصدبرحسب بیمه شدگان -3-2جدول

 تعداد نسخه ماه

  744 مهر

 717 آبان

 931 آذر

 2392 مجموع

  درصد  بیمه شدگان تکرارينسخ  کل نسخ ماه

 38 280 744 مهر

 40 284 717 آبان

 34 319 931 آذر
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  )3(پزشک عمومی شماره   -94سه ماهه سوم سال -داريبر درصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر- 3-3نمودار

 
  )3(پزشک عمومی شماره   -94سه ماهه سوم سال -برداري تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر 3-3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 94سه ماهه سوم سال -  )3(پزشک عمومی شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  درصدتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي3-4جدول

  

  

  

  

  

 37 883 2392 مجموع

  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 27 97 604 مهر

 37  86 581 آبان

 42 103 769 آذر

 106 286 1954 مجموع

  

پزشک عمومی نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز دارو 

 94سه ماهه سوم سال -))3(شماره 

پزشک تعداد نسخ ارسالی توسط داروخانه ها با مهر 

 94اهه سوم سال سه م -)3(عمومی شماره 

 درصد

1954 1916 98%  
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  94سه ماهه سوم سال - ) به تفکیک داروخانه()3(پزشک عمومی شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  نمودارتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي 3-4نمودار

  
از آن داروخانه ها )3(پزشک عمومی شماره ی که بیشترین نسخ  دارویی به داروخا نه های )3(پزشک عمومی شماره بابت نسخ دارویی  مبالغ پرداختی -3-5جدول

  .ارسال گردیده است

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال -از داروخانه هاي طرف قرارداد ارسال گردیده است )3(پزشک عمومی شماره  تجویز توسط  باکه  باالترین اقالم دارویی -3-6جدول

 )ریال(2-3 )ریال(1-3 داروخانه

 5356450 55108440 مهر

  1514870 57586095 آبان

 2578800 80553043 آذر

  

 نام دارو

  آذر  آبان مهر

  داروتعداد   تعداد نسخه  داروتعداد   تعداد نسخه  داروتعداد   تعداد نسخه

  961  477  642  323  627  316  آب مقطر

  3400  251  2950  196  2340  174  تادینالور

  424  213  301  153  282  142  گ ویال 1آمپی سیلین 

  195  195  152  152  138  138  ست سرم

  195  195  151  151  136  136  سرم قندي نمکی

      185  88  167  83  سفازولین

  3470  189  1150  74  1230  77  استامینوفن کدیین
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   1394سه ماهه سوم سال-)به تفکیک آزمایشگاه()3(طرف قرارداد تجویز شده توسط پزشک عمومی شماره تعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي نمودار 3-5نمودار

  

  94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک عمومی شماره ز شده توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي طرف قرارداد تجوی-3- 7جدول 

  

  .از آن آزمایشگاه ارسال گردیده است)3(ره پزشک عمومی شمامبالغ پرداختی به آزمایشگاهی که بیشترین نسخ آزمایش  -3-8جدول

  

  

  

  

  

  

 94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک عمومی شماره  شده توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد تجویز -3- 8جدول 

  1549  945  1230  74  1150  74  م گ قرص 200سفکسیم 

  1720  87  815  41  732  38  کوآموکسی کالو

پزشک ارسالی توسط   نسخ(آزمایش تعداد نسخ تجویز 

 94سه ماهه سوم سال -))3(عمومی شماره 

تعداد نسخ ارسالی توسط  آزمایشگاه ها ي طرف 

سه ماهه  - )3(پزشک عمومی شماره رارداد با مهر ق

 94سوم سال 

 درصد

286 77 27%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر آزمایشگاه

3-1 2050400 5782480 3825360 

3-5   - 1149280 515680 

رسالی توسط  نسخ ا[تعداد نسخ تجویز  رادیوگرافی  

 94سه ماهه سوم سال )]3پزشک عمومی شماره
تعداد نسخ ارسالی  مراکز تصویربرداري طرف 

سه  - )3(پزشک عمومی شماره  ارداد با مهرقر

 94ماهه سوم سال 

 درصد

106 19 18%  
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  94سه ماهه سوم سال -)داريبه تفکیک مرکز تصویربر()3(پزشک عمومی شماره  رداد تجویز شده توسط ي طرف قراها تصویربرداريتعداد نسخ ارسالی از -3- 6نمودار

  

  .از آن مرکز ارسال گردیده است)3(پزشک عمومی شماره  مبالغ پرداختی به مرکز تصویربرداري که بیشترین نسخ رادیولوژي -3- 10جدول

  

  

  

  1394سه ماه سوم –ساعات کار مطب  با استاندارد مدت زمان ویزیت براساسو تعداد نسخه مطابق ارسالی به سازمانهاي بیمه گر  )3(پزشک عمومی شماره  تعداد نسخ ویزیت-3-11جدول

 تعداد نسخه ارسالی  ماه

  بیمه شدگان سازمان

تعداد نسخه مطابق با استاندارد ویزیت بر   سازمانهاي بیمه گرمجموع نسخ اه سازمرسالی بخ   نیروهاي مسلح  تامین اجتماعی 

  اساس ساعات کار مطب

  )ساعت در روز 10-هرروز (

  1320  2216  349  1123  744  مهر

  1320  2143  317  1109  717  آبان

  1320  2380  355  1094  931  آذر

  

   94ه سوم سه ما–بابت نسخ ارسالی )3(پزشک عمومی شماره  مبالغ پرداختی به -3-12جدول

  

  

  

  آذر آبان مهر مرکز تصویربرداري

3-1  -  - 1238160 

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ماه

 61477068 48862321 49211872 مبلغ پرداختی
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 .مورد بررسی قرار می گیرد)1(پزشک متخصص شماره وط به ودارهاي مربنم

)94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه(4نمودار  -  

                                   94وم سال سه ماهه س- ماه نسخ ارسالی به تفکیک -4-1تعداد -

)94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه-4-1جدول   

  

  

  ))1(پزشک متخصص شماره -94سوم سال  درصد نسخ بیمه شدگان تکراري و غیر تکراري سه ماهه( 4-2نمودار

  
  

  

  )1(پزشک متخصص شماره -94سوم سال  تکراري و غیر تکراري سه ماهه درصدبرحسب بیمه شدگان -4-2جدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعداد نسخه ماه

  638 مهر

 625 آبان

 643 آذر

 1906 مجموع

  درصد  بیمه شدگان تکرارينسخ  کل نسخ ماه

  28 181 638 مهر

 23 144 625 آبان

 25 162 643 آذر

 26 487 1906 مجموع
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  )1(پزشک متخصص شماره  -94سه ماهه سوم سال -برداريو تصویر درصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش 4-3نمودار

  

 
  

  )1(پزشک متخصص شماره  -94ال سه ماهه سوم س-تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري -4-3جدول      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال -)به تفکیک داروخانه( )1(پزشک متخصص شماره داد تجویز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرار 4-4نمودار

  

 94سه ماهه سوم سال -)1(پزشک متخصص شماره ه توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجویز شد -4-4جدول

  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 18 90 530 مهر

 11  67 547 آبان

 20 79 544 آذر

 49 236 1621 مجموع

پزشک متخصص سالی توسط نسخ ار(تعداد نسخ تجویز دارو 

 94سه ماهه سوم سال -) 1(شماره 

پزشک ها با مهرتعداد نسخ ارسالی توسط داروخانه 

 94سه ماهه سوم سال  -)1(متخصص شماره 

 درصد
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  .از آن داروخانه ها ارسال گردیده است)1(متخصص شماره پزشک که بیشترین نسخ  دارویی  مبالغ پرداختی به داروخا نه هایی -4-5جدول

  

  

  

  

  94ه ماهه سوم سال س-از داروخانه هاي طرف قررداد ارسال گردیده است  )1(پزشک متخصص شماره که با تجویز باالترین اقالم دارویی -4-6جدول

  

  94سه ماهه سوم سال - )به تفکیک آزمایشگاه( )1(پزشک متخصص شماره طرف قرارداد تجویز شده توسط  تعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي- 4- 5نمودار

  

 94سه ماهه سوم سال -)1(پزشک متخصص شماره توسط  درصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي طرف قرارداد تجویز شده -4-7ولجد

1621 1377 85%  

  2-م1 1-م1 داروخانه

 
 460490 15766760 )ریال(مهر

  274400 23342248 )ریال(آبان

 1247830 22578694 )ریال(آذر

  

 نام دارو

  آذر                       آبان مهر

  تعداد دارو  سخهتعداد ن  تعداد دارو  تعداد نسخه  تعداد دارو  تعداد نسخه

  47  47  35  35  58  58  سوسپانسیون- ایبوبوفن

          278  55  شیاف دیکلوفناك

  48  42  51  38  74  54  سوسپانسیون- کوتریموکسازول

  37  37  49  49  45  45  قطره- استامینوفن

  920  29      1150  36  قرص-سرماخوردگی بزرگساالن

  41  35  49  41  35  35  سوسپانسیون- کوآموکسی کالو
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  .از آن آزمایشگاه ارسال گردیده است )1(پزشک متخصص شماره  تجویز شده توسط ی که بیشترین نسخ آزمایشمبالغ پرداختی به آزمایشگاه -4-8جدول

  

  

  

  

  

 94سه ماهه سوم سال -)1(پزشک متخصص شماره یز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد تجوو  درصد -4-9جدول

  

  94سه ماهه سوم سال -مطب ساعات کار اسو تعداد نسخه مطابق با استاندارد مدت زمان ویزیت براس نسخ ارسالی به سازمانهاي بیمه گر)1(پزشک متخصص شماره تعداد نسخ ویزیت  )4-11(جدول

بیمه  رسالیتعداد نسخه ا  ماه

  شدگان سازمان

مجموع نسخ ارسالی به سازمانهاي   نیروهاي مسلح  سقف تامین اجتماعی

  بیمه گر

تعداد نسخه مطابق با استاندارد ویزیت بر اساس 

  ساعات کار مطب

  )ساعت در روز 8هر روز (

  720  2637  128  1871  638  مهر

  720  2026  123  1903  625  آبان

  720  2667  126  1898  643  آذر7

  

  

  

  

پزشک متخصص سالی توسط نسخ ار(تعداد نسخ تجویز آزمایش 

 94سه ماهه سوم سال - )1(شماره 

داد با تعداد نسخ ارسالی توسط  آزمایشگاه ها ي طرف قرار

 94سه ماهه سوم سال  - )1(تخصص شماره پزشک ممهر 

 درصد

236 236 100%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر آزمایشگاه

 10351264 10925376 13292048 1- م1

پزشک سالی توسط  نسخ ار(تعداد نسخ تجویز  رادیوگرافی  

 94سه ماهه سوم سال -)1(متخصص شماره 

داد قرار تعداد نسخ ارسالی  مراکز تصویربرداري طرف

سه ماهه سوم  - )1(پزشک متخصص شماره ا مهرب

 94سال 

 درصد

49 8 16%  
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   94سه ماه سوم –بابت نسخ ارسالی  )1(پزشک متخصص شماره مبالغ پرداختی به  )4-12(جدول

  

  

  

 .بررسی قرار می گیرد)2(پزشک متخصص شماره  نمودارهاي مربوط به  

)94سه ماهه سوم سال -تفکیک ماه تعداد نسخ ارسالی به(5نمودار  -  

 -  

                        94سه ماهه سوم سال -نسخ ارسالی به تفکیک ماه -5- 1تعداد -

)94سه ماهه سوم سال - تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه-5-1جدول  

  

  

  ))2(پزشک متخصص شماره  -94کراري سه ماهه سوم سال درصد نسخ بیمه شدگان تکراري و غیر ت( 5-2مودارن -

  

  )2(پزشک متخصص شماره  -94تکراري و غیر تکراري سه ماهه سوم سال  درصدبرحسب بیمه شدگان 5-2جدول

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ماه

  50202225 48094200 49655700 مبلغ پرداختی

 تعداد نسخه ماه

  خدمت  ویزیت

  131  154  مهر

  182  205  آبان

  105  138  آذر

  418  497 مجموع

  کل نسخ ماه

 ویزت

بیمه شدگان نسخ 

  )نسخ ویزیت(تکراري

  درصد

 %37 57 154 مهر
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  )2(پزشک متخصص شماره  -94سه ماهه سوم سال - برداريدرصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر -5- 3نمودار

 

  

  )2(پزشک متخصص شماره  -94سه ماهه سوم سال - تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري -5-3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک متخصص شماره  تعدادنسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجویز شده توسط (5-4نمودار

  

  

 94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک متخصص شماره  نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجویز شده توسط درصدتعداد  -5-4جدول

  

  

 %31 63 205 بانآ

 %25 35  138 آذر

 %31 155 497 مجموع

  ویزیت شد  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 14 12 21 99 مهر

 24 17  23 135 آبان

 15 13 17 12 آذر

 53 42 62 326 مجموع

پزشک  نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز دارو 

 94سه ماهه سوم سال -)2(متخصص شماره 

پزشک  تعداد نسخ ارسالی توسط داروخانه ها با مهر 

 94سه ماهه سوم سال  -)2(متخصص شماره 

 درصد

326 268 82%  
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  .از آن داروخانه ها ارسال گردیده است )2(پزشک متخصص شماره مبالغ پرداختی به داروخا نه هایی که بیشترین نسخ  دارویی  -5-5جدول

  

  

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال -از داروخانه هاي طرف قرارداد ارسال گردیده است)2(پزشک متخصص شماره  دارویی که با تجویز باالترین اقالم -5-6جدول

  

  94سه ماهه سوم سال -)به تفکیک آزمایشگاه( )2(پزشک متخصص شماره طرف قرارداد تجویز شده توسط تعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي -5- 5نمودار

  

 94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک متخصص شماره  شده توسط درصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي طرف قرارداد تجویز  -5-7جدول

 2- م5 1- م5 ماه

 1429700 4517600 )ریال(مهر

  1243500 2261800 )ریال(آبان

 1811700 2149800 )ریال(آذر

  

 نام دارو

  آذر  آبان مهر

  داروتعداد   تعداد نسخه  داروتعداد   تعداد نسخه  داروتعداد   تعداد نسخه

  200  4  160  2  530  7  م گ 80والزارتان 

  300  3  230  3  530  6  50اس ا اس ا اي 

  300  3  260  4  550  6  واستاتیناتر

پزشک  نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز آزمایش 

 94سه ماهه سوم سال -)2(متخصص شماره 

تعداد نسخ ارسالی توسط  آزمایشگاه ها ي طرف قرارداد 

سه ماهه سوم  -)2(پزشک متخصص شماره  با مهر

 94سال 

 درصد
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  .از آن آزمایشگاه ارسال گردیده است )2(پزشک متخصص شماره مبالغ پرداختی به آزمایشگاهی که بیشترین نسخ آزمایش  -5-8جدول

  

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال - )2(پزشک متخصص شماره  اد تجویز شده توسط طرف قرارد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري - 5-6نمودار

  

 94سه ماهه سوم سال -)2(پزشک متخصص شماره درصدتعداد نسخ ارسالی از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد تجویز شده توسط  -5-9جدول

  

  .از آن مرکز ارسال گردیده است )2(پزشک متخصص شماره  رادیولوژي مبالغ پرداختی به مرکز تصویربرداري که بیشترین نسخ -5-10جدول

  

  

  

  

  

  

62 26 41%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر آزمایشگاه

 676368 1661352 -   1- م2

 30800 294448 284592  2- م2

پزشک  نسخ ارسالی توسط  (تعداد نسخ تجویز  رادیوگرافی  

 94ه سوم سال سه ماه-))2(متخصص شماره 

تعداد نسخ ارسالی  مراکز تصویربرداري طرف قرارداد 

سه ماهه سوم  -)2(پزشک متخصص شماره  با مهر 

 94سال 

 درصد

42 26 58%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ولوژيمرکز رادی

 15232448 52841712 26656784 1-م2
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  نسخ خدمات جانبی:متخصص قلب و عروق)2(پزشک متخصص شماره -5-11جدول

  نوارقلب    اکو  صندوق  ماه/سال

  غیرطبیعی  طبیعی  غیرطبیعی  طبیعی

  14  23  21  24  کارمندي  94/7

  5  8  11  5  بیمه سالمت  94/7

  2  4  1  5  سایراقشار  94/7

  21  35  33  34  جمع

  28  29  27  29  کارمندي  94/8

  12  13  9  17  بیمه سالمت  94/8

  1  6  1  5  سایراقشار  94/8

  41  48  37  51  جمع

  9  20  15  19  کارمندي  94/9

  2  11  11  11  بیمه سالمت  94/9

  1  2  3  -  سایراقشار  94/9

  12  33  29  30  جمع

  

  )2(پزشک متخصص شماره -94سه ماهه سوم سال -و غیر طبیعی بیعیجواب اکو طدرصد - 5-7نمودار

  

  )2(پزشک متخصص شماره -94هه سوم سال سه ما-بیعی وغیر طبیعیجواب نوارقلب طدرصد - 5-8نمودار
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  :مواردي از مغایرت صفحه  و تاریخ در نسخ ویزیت و خدمات-5-12جدول

  شماره صفحه و تاریخ اکو  ره صفحه و تاریخ نوار قلبشما  شماره صفحه و تاریخ ویزیت  کد بیمه شده و یا کد ملی

  

  21/07/94-5صفحه   29/07/94-4صفحه   27/07/94 -7صفحه   1-130879638

  02/07/94-15صفحه   07/07/94-14صفحه   01/07/94-16صفحه   1-130976635

1-130766785  

  

  )تجویزماموگرافی(01/07/94-4صفحه

  )تجویز دارو( 23/07/94-3صفحه 

  22/07/94 -2صفحه   15/07/94-1صفحه 

  05/07/94 -4صفحه   09/07/94 -2صفحه   06/07/94-3صفحه   0421471751

  07/07/94 -4صفحه   16/07/94 -3صفحه   08/07/94-5صفحه   0794152236

  19/07/94 -17صفحه   23/07/94 -16صفحه   21/07/94-18صفحه   1-130168973

  

0-1301012772  

  16/07/94-8صفحه 

   15/07/94-9صفحه 

  13/07/94 -7صفحه   23/07/94-6صفحه 

1-1301008309  

 

  19/07/94 -7صفحه   30/07/94 -5صفحه   20/07/94-8صفحه 

  

سه ماه سوم –مطب  ساعات کار با استاندارد مدت زمان ویزیت برايو تعداد نسخه مطابق  سخ ارسالی به سازمانهاي بیمه گرو ن )2(پزشک متخصص شماره  تعداد نسخ ویزیت  )5-13جدول

1394  

تعداد نسخه   ماه

  ارسالی

نیروهاي   تامین اجتماعی

  مسلح

  تعداد نسخه مطابق با استاندارد ویزیت  مجموع نسخ ارسالی به سازمانهاي بیمه گر

با توجه به ویزیت و خدمت قابل محاسبه   865  64  516  285  مهر

  نبود

به با توجه به ویزیت و خدمت قابل محاس  1013  82  544  387  آبان

  نبود

با توجه به ویزیت و خدمت قابل محاسبه   805  93  469  243  آذر

  نبود
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   94سه ماه سوم –بابت نسخ ارسالی  )2(پزشک متخصص شماره  مبالغ پرداختی به -5-14جدول

  

  

  .مورد بررسی قرار می گیرد )3(خصص شماره پزشک مت نمودارهاي مربوط به 

  )94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه(6نمودار 

 )94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه- 6-1جدول                                 94سه ماهه سوم سال -تعداد نسخ ارسالی به تفکیک ماه-6-1نمودار

  

  

  

پزشک متخصص   - 94سه ماهه سوم سال نها و سایر استا بیمه شدگان استان آذربایجان شرقی تفکیک نسخ به ویزیت و خدمات درصدنسخ بیمه شدگان ( 6- 2نمودار -

  )3(شماره 

  :ویزیت

  

  :خدمات

  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ماه

 46073222 71941023 52775980 مبلغ پرداختی

 نسخه تعداد ماه

  خدمت  ویزیت

  106  191  مهر

  72  195  آبان

  80  174  آذر

  258  560  مجموع
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  )3(پزشک متخصص شماره   -94سه ماهه سوم سال  ک نسخ به ویزیت و خدمات و بیمه شدگان استان آذربایجان شرقیتفکی-6-2جدول

  

  

  

  

  )3(پزشک متخصص شماره  -94سه ماهه سوم سال -برداريدرصدتفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر - 6-3نمودار

  

  )3(پزشک متخصص شماره   -94سه ماهه سوم سال - تفکیک نسخ به تجویز دارو ،آزمایش و تصویر برداري -6-3جدول

  

  

  

  

  94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک متخصص شماره  طرف قرارداد تجویز شده توسط  تعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي- 6-4نمودار

  نسخ خدمت نسخ ویزیت ماه

  آذربایجان شرقی  کل نسخ خذمت  آذربایجان شرقی  کل نسخ ویزیت

  70  106  134  191  مهر

  48  72  131  195  آبان

  50  80  130  174  آذر

  168  258  395  560  مجموع

  ویزیت شد  تصویربرداري آزمایش دارو ماه

 3 37 3 130 مهر

 4 27  4 150 آبان

 5 36 - 148 آذر

 12 100 7 428 مجموع
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 94سه ماهه سوم سال -)3(شک متخصص شماره پز درصدتعداد نسخ ارسالی از داروخانه هاي طرف قرارداد تجویز شده توسط  -6-4جدول

  .از آن داروخانه ها ارسال گردیده است )3(پزشک متخصص شماره هایی که بیشترین نسخ  دارویی  مبالغ پرداختی به داروخا نه -6-5جدول

  

  

  

 94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک متخصص شماره  درصدتعداد نسخ ارسالی از آزمایشگاه هاي طرف قرارداد تجویز شده توسط  -6-6جدول

  

 94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک متخصص شماره  ویربرداري طرف قرارداد تجویز شده توسط ارسالی از مراکز تص نسخدرصدتعداد -6-7جدول

  

  

پزشک  نسخ ارسالی توسط   (تعداد نسخ تجویز دارو 

 94سه ماهه سوم سال -))3(متخصص شماره 

تعداد نسخ ارسالی توسط داروخانه ها با مهر  

سه ماهه سوم  -)3(پزشک متخصص شماره 

 94سال 

 درصد

428 80 19%  

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر داروخانه

 1384855 1826090 1242570 1- م6

پزشک  نسخ ارسالی توسط   (تعداد نسخ تجویز آزمایش 

 94سه ماهه سوم سال -)3(متخصص شماره 

تعداد نسخ ارسالی توسط  آزمایشگاه ها ي طرف 

سه  - )3(پزشک متخصص شماره  قرارداد با مهر 

 94ماهه سوم سال 

 درصد

7 0 0%  

 نسخ ارسالی توسط (تعداد نسخ تجویز  رادیوگرافی  

 94سه ماهه سوم سال -)3(پزشک متخصص شماره 

تصویربرداري طرف تعداد نسخ ارسالی  مراکز 

 - )3(پزشک متخصص شماره  قرارداد با مهر 

 94ال سه ماهه سوم س

 مراکز مربوطه

  پایتخت 16 100
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  .از آن مرکز ارسال گردیده است )3(پزشک متخصص شماره مبالغ پرداختی به تصویربرداري که بیشترین نسخ رادیولوژي  -6-8جدول

  

  

  

  1394سه ماه سوم –ساعات کار مطب با استاندارد مدت زمان ویزیت براساس و تعداد نسخه مطابق نسخ ارسالی به سازمانهاي بیمه گر و  )3(پزشک متخصص شماره   و خدمت تعداد نسخ ویزیت - 6- 9جدول 

ی تعداد نسخه ارسال  ماه

  بیمه شدگان سازمان

تامین  

  اجتماعی

نیروهاي 

  مسلح

مجموع نسخ ارسالی به سازمانهاي 

  بیمه گر

یزیت تعداد نسخه مطابق با استاندارد و

  بر اساس ساعات کار مطب

با توجه به ویزیت و خدمت قابل   648  141  210  297  مهر

  محاسبه نبود

با توجه به ویزیت و خدمت قابل   642  135  240  267  آبان

  محاسبه نبود

با توجه به ویزیت و خدمت قابل   609  140  225  244  آذر

  محاسبه نبود

  

   94سه ماه سوم –بابت نسخ ارسالی  )3(شماره پزشک متخصص  لغ پرداختی به مبا )6-10(جدول

  

  

  

  

  آذر آبان مهر ماه

 3082464 4109952 7192416 1- م6

  )ریال(آذر )ریال(آبان )ریال(مهر ماه

  68000109 66915027 89691792 مبلغ پرداختی
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  :فصل پنجم

  نتیجـه گیـري

  و

  پیشنهادات
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  :مقدمه 

ن یافته ها در قالب چکیده یافته ها و در این فصل یافته هاي نمودارها و جداول به تفکیک هر پزشک آورده شده است و نتایج بررسی ای -

  .نتیجه گیري و در انتها پیشنهادات مربوطه آورده شده است

  

  :ها یافته

  )1(پزشک عمومی شماره یافته هاي بررسی نسخ 

  .درصد نسخ را بیمه شدگان تکراري تشکیل می دهند 34  -

  .شامل تجویز رادیوگرافی می باشد درصد2درصد شامل تجویز آزمایش و 7درصد از نسخ شامل تجویز دارو ،  91  -

درصد مربوط به صندوق سایر  5درصد مربوط به صندوق بیمه سالمت و 23درصد نسخ بیمه شدگان مربوط به صندوق کارمندي،  68   -

  .اقشار می باشد که نشان دهنده باال بودن آمار نسخ صندوق کارمندي این پزشک می باشد

از داروخانه )نسخه 2259نسخه  2435از (درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 100درصد از 92سال با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ار  -

  .ارسال گردیده است، 3-1و  2-1،1-1درصد این نسخ، از سه داروخانه 72هاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که 

از ) نسخه 123نسخه ، 172از (صد نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکوردر 100درصد از  71با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

 ،5-1و  4- 3،1- 2،1- 1، 1- 1آزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که اکثر این نسخ، از آزمایشگاههاي 

  .ارسال گردیده است

از نسخ تجویز رادیوگرافی ) نسخه  1 "سخه تجویز شده صرفان 58از (درصد  100درصد از  2با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

  .پزشک مذکور از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید 

  :بازدید میدانی در راستاي تکمیل یافته هاي طرح

 .یک مراجعه کننده در سالن انتظار مطب جهت کنترل فشار خون حضور داشتند "صرفا -

 .نمودند که در تابستان آمار مراجعین کمتر می باشد اعالم -

 :اعالم موارد ذیل توسط پزشک -
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 )طرف قرارداد با بیمه تکمیلی(طرف قرارداد بوددن با آموزش و پرورش و رایگان بودن ویزیت کارمندان آموزش و پرورش -

 مربوطهطرف قرارداد بودن با بنیاد شهید و امور ایثارگران و ویزیت رایگان بیمه شدگان  -

 روز پس از مراجعه قبلی 3ویزیت رایگان در صورت مراجعه  -

 ویزیت رایگان در صورت ارائه جواب آزمایش سه روز پس از تجویز -

 ي محدوده مطباطالع پزشک از آمار دقیق نسخ پیچیده شده در داروخانه ها -

 .تمال بهبودي و عدم نیاز به انجام آن اعالم نمودندعلت عدم انجام رادیوگرافی و سونو گرافی هاي تجویز شده توسط بیمه شدگان را اح -

 :سایر موارد -

 مغایرت صفحه و تاریخ در خصوص تعدادي از نسخ -

 تجویز دارو و آزمایش در دفترچه مادر بدون ضمیمه بودن گواهی والدت -

ز بیمه ها یی به جز سه بیمه پایه استفاده با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیمارانی که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا ا -

 5.98مدت زمان ویزیت بطور میانگین :پزشک عمومی 110224 ،)1(پزشک عمومی شماره نموده اند مقدور نبود لذا بر اساس آمار موجود 

 .دقیقه محاسبه گردید

 

   )2(پزشک عمومی شماره دکتریافته هاي بررسی نسخ 

  .راري تشکیل می دهنددرصد نسخ را بیمه شدگان تک 40   -

  درصد  1درصد شامل تجویز رادیوگرافی و  10درصد شامل تجویز آزمایش و    13درصد از نسخ ارسالی از مطب شامل تجویز دارو ،  76 -

  .ویزیت شدمی باشد

مربوط به صندوق سایر درصد  5/4درصد مربوط به صندوق بیمه سالمت و   60درصد نسخ بیمه شدگان مربوط به صندوق کارمندي،   5/35  - 

  ..اقشار می باشد 

 690نسخه تجویزي به عنوان دارو  1515از (درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 100درصد از 45با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

 1-2، از داروخانه )نسخه 573خه نس 690از (درصد این نسخ 83از داروخانه هاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که )نسخه 

  .ارسال گردیده است،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


53  

نسخه تجویزي به عنوان آزمایش  258از (درصد نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکور 100درصد از 32با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

 2- 2)نسخه 56( 1- 2نسخ، از آزمایشگاههاي درصد این 92از آزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که ) نسخه 83

  .ارسال گردیده است)نسخه 2(5-2و  )نسخه 10( 3-2و) نسخه 11(

 10 "نسخه تجویز شده صرفا 190از (درصد از نسخ تجویز رادیوگرافی پزشک مذکور 100درصد از  5 با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال  -

ارسال گردیده  ،1-2نسخه از مرکز تصویربرداري 10داد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که هر از مراکز تصویربرداري طرف قرار)  نسخه 

  .است

  :بازدید میدانی در راستاي تکمیل یافته هاي طرح

 )طرف قرارداد با بیمه تکمیلی(طرف قرارداد بوددن با آموزش و پرورش و رایگان بودن ویزیت کارمندان آموزش و پرورش -

  تومان 5000ویزیت  حق -

  :سایر یا فته ها -

و عدم کسر این ) نسخه بیمه شدگان روستایی 51پذیرش (پذیرش بیمه شدگان روستایی علیرغم عدم مجوز پذیرش بیمه شدگان روستایی -

پزشک با توجه به اینکه دفترچه را پذیرش مینماید از این . نسخ بدلیل اینکه در حین چاپ عنوان روستایی در کادر نسخه نمی گنجد

 .موضوع مطلع می باشد

مغایرت صفحه و تاریخ در موارد متعدد و تعداد قابل توجهی که عالوه بر موضوعیت داشتن این مطلب در خصوص نسخ یک ماه در  مورد  -

 )آورده شده است 2-13چند نمونه در جدول شماره (نسخ ماههاي مختلف نیز مصداق دارد 

فاقد  در خصوص یک نسخه و در موارد متعددي "رفابرنامه اسناد پزشکی و گزارش دهی صاستعالم کد بیمه شدگان داراي نسخ تکراري از  -

 گزارش از برنامه اسناد پزشکی

فاده با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیمارانی که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا از بیمه ها یی به جز سه بیمه پایه است -

 .دقیقه، محاسبه گردید 5.24مدت زمان ویزیت بطور میانگین :)2(پزشک عمومی شماره ذا بر اساس آمار موجود نموده اند مقدور نبود ل

  )3(پزشک عمومی شماره یافته هاي بررسی نسخ  -

  .درصد نسخ را بیمه شدگان تکراري تشکیل می دهند  37  -
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درصد ویزیت  1درصد شامل تجویز رادیوگرافی و  5جویز آزمایش و  درصد شامل ت 12درصد از نسخ ارسالی از مطب شامل تجویز دارو ،   82 -

  .شد  می باشد

درصد مربوط به صندوق سایر اقشار  9درصد مربوط به صندوق بیمه سالمت و   72درصد نسخ بیمه شدگان مربوط به صندوق کارمندي،   19 - 

  .می باشد 

از )نسخه 1916نسخه تجویزي  9541از (درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 010درصد از  98با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

ارسال ) نسخه 1916نسخه از  1801(1- 3درصد ازاین نسخ، از داروخانه 93داروخانه هاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که 

    .گردیده است

از ) نسخه 77نسخه ،286از (درصد نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکور 001درصد از 27با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

 4-3)نسخه 14(3-3) نسخه 14(2- 3،)نسخه 32( 1- 3آزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که از آزمایشگاههاي 

در شهر تهران واقع شده و 5،-3و آزمایشگاه  مطب پزشک مذکور در شهرستان واوان بوده.ارسال گردیده است)نسخه3(5- 3و ) نسخه 14(

،اندازه گیري پتاسیم خون،بیلی روبین  LDLآلبومین خون،تري گلیسیرید،کامل ادرار،آلفا فتوپروتئین،گلوکز خون،:آزمایشات مربوطه شامل

  بود... و  HBSAg،SGPT،SGOTخون،

 19سخه تجویز شده ن106از (جویز رادیوگرافی پزشک مذکوردرصد نسخ ت 100درصداز 18با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   - -

  .از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید )  نسخه 

  )03/06/95:تاریخ بازرسی:(بازدید میدانی در راستاي تکمیل یافته هاي طرح

 .اشندبیمه شده تامین اجتماعی در سالن انتظارحضور د 5در زمان بازدید  -

 .روز قبل ثبت شده بود 10آمار مراجعین  "نسخ روزهاي قبل در مطب موجود نبودو دفتر پذیرش نیز صرفا -

 تومان 6000:فرانشیز دریافتی از بیمه شدگان بابت ویزیت  -

 نارضایتی مراجعین از درخواست پزشک مبنی بر مراجعه مجدد و دریافت مجدد ویزیت -

 :اعالم موارد ذیل توسط پزشک

 از پزشک در خصوص علل نسخ تکراري و تجویز خدمات پاراکلینیک در تاریخ هاي مجزا از تجویز دارو و با تشخیص هاي متفاوت سوال  -
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 .اظهارات پزشک مبنی بردرخواست مراجعه مجدد طی روزهاي آینده به جهت بررسی روند بهبودي و درمان ،روند را تغییر می دهند -

و یافته  ]نسخه ارسالی 1916نسخه از   1801(نسخ تجویزي ایشان از این داروخانه ارسال می گردددرصد  93[ 1- 3مراجعه به داروخانه  -

 :هایی به شرح ذیل

تحویل شرکت  cdبراي آماده شدن براي ارائه به اداره کل و تهیه  5و ذکر این نکته که نسخ ماه  6درخواست نسخ و ارائه نسخ ماه  -

 .مربوطه گریده است

بود و پرسنل داروخانه اظهار )3(پزشک عمومی شماره د آن مربوط به درص 90به بعد که  10/05/95با تاریخ هاي  نسخه 100وجودحدود  -

در برخی مواقع  نمودند در دو سه روز اخیر ارائه شده و این پزشک براي اینکه نسخ او از بین نرود تاریخ هاي گذشته و آینده درج می نماید

ر حین کنترل نسخ ابهام داریم که مسئول فنی در آن تاریخ در داروخانه  حضور نداشته چگونه نسخه را دمی شود و که تاریخ آینده درج 

 .تاریخ آینده  درج نموده است )3(پزشک عمومی شماره مهر و امضا نموده و متوجه می شویم که 

  :سایر یا فته ها -

و عدم کسر این ) نسخه بیمه شدگان روستایی 18پذیرش (ییپذیرش بیمه شدگان روستایی علیرغم عدم مجوز پذیرش بیمه شدگان روستا -

نماید از این  پزشک با توجه به اینکه دفترچه را پذیرش می. نسخ بدلیل اینکه در حین چاپ عنوان روستایی در کادر نسخه نمی گنجد

 .موضوع مطلع می باشد

مورد تشخیص   79مورد آزمایش تجویزي آذر ماه ، 103ه از به عنوان نمون( براي تعداد قابل توجهی از نسخ آزمایش درج تشخیص سر درد -

 ).سر درد روي نسخ درج شده بود

 .بیمه شده می باشد 125نسخه  بیمه شدگان تکراري آبان ماه مربوط به  284  -

 .بیمه شده  می باشد144نسخه بیمه شدگان تکراري آذر ماه مربوط به  319 -

نسخه با فرمت جدید  3نسخه با فرمت قدیم دفترچه و  3(  قدیم و جدید اقشار با کد بیمهدرج تشخیص هاي متفاوت براي بیمه شده سایر  -

 )ایثارگر –سایر اقشار 

فاده با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیمارانی که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا از بیمه ها یی به جز سه بیمه پایه است -

  .دقیقه محاسبه گردید  8.02مدت زمان ویزیت بطور میانگین : )3(پزشک عمومی شماره بر اساس آمار موجود  نموده اند مقدور نبود لذا
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  )1(پزشک متخصص شماره افته هاي بررسی نسخ  ی

  .درصد نسخ را بیمه شدگان تکراري تشکیل می دهند 26   -

  .درصد شامل تجویز رادیوگرافی می باشد 3درصد شامل تجویز آزمایش و  12درصد از نسخ شامل تجویز دارو ،   85 -

درصد مربوط به صندوق  3درصد مربوط به صندوق بیمه سالمت و   71درصد نسخ بیمه شدگان مربوط به صندوق کارمندي،   26  - 

  .سایر اقشار می باشد

از )نسخه 1377نسخه  1621 از(درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 100درصد از  85با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

) نسخه 1036نسخه، 1377از (1- م1درصد این نسخ، از داروخانه 75داروخانه هاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که 

  .ارسال گردیده است

از ) یز آزمایشنسخه تجو 236هر (درصد از نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکور 100با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

) نسخه205نسخه ، 236از (1-م1درصد این نسخ، از آزمایشگاه 88آزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که 

  .می باشدارسال گردیده است)1(پزشک متخصص شماره که موسس 

 8نسخه تجویز شده  49از (ز رادیوگرافی پزشک مذکوراز نسخ تجوی) درصد 100درصداز  16با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

  .نسخه از مراکز تصویربرداري طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید 

  :سایر یا فته ها

 تجویز دارو و آزمایش در دفترچه مادر بدون ضمیمه بودن گواهی والدت -

که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا از بیمه ها یی به جز سه بیمه پایه استفاده با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیمارانی  -

 . دقیقه محاسبه شد 5.89مدت زمان ویزیت بطور میانگین : )1(پزشک متخصص شماره نموده اند مقدور نبود لذا بر اساس آمار موجود 

  )2(پزشک متخصص شماره  یافته هاي بررسی نسخ  -

  .ه شدگان تکراري تشکیل می دهنددرصد نسخ را بیم 31  -

درصد نسخ ویزیت شد  11درصد شامل تجویز رادیوگرافی  و 9درصد شامل تجویز آزمایش و 13درصد از نسخ شامل تجویز دارو ،  67 -

  .می باشد
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صندوق سایر درصد مربوط به  5درصد مربوط به صندوق بیمه سالمت و  23درصد نسخ بیمه شدگان مربوط به صندوق کارمندي،  68  - 

  اقشار می باشد 

از داروخانه )نسخه 268نسخه  326از (درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 100درصد از 82با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

  .ه استشدرسال اهاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که از داروخانه هاي طرف قرارداد 

از )نسخه 26نسخه  62از (درصد نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکور  100درصد از  41رسی هاي بعمل آمده، ارسال با توجه به بر  -

  .ه استشدآزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که از آزمایشگاههاي طرف قرارداد ارسال 

از نسخ تجویز رادیوگرافی پزشک ) نسخه  26نسخه تجویز شده  42از (درصد  100درصد از  58با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

  .از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید  ،1-م2مذکور از مرکز تصویربرداري 

 :سایر یافته ها

  تفاوت خط در خصوص تعدادي از نسخ-

واقع شده و بیمه شدگان نیز در ورامین ساکن مطب پزشک مذکور در ورامین ( 1-م5ارسال نسخ پزشکی هسته اي پزشک مذکور از مرکز -

  )می باشند و مرکز اسکن ایزتوپ ایزوتوپ مذکوردر تهران واقع است

  تماس با بیمه شدگان و استعالم در خصوص علت مراجعه به مرکز مذکور جهت انجام اسکن ایزوتوپ -

شدگان و اعالم شهرستانی بودن در اسرع وقت و خارج از بیمه شدگان توصیه پزشک مبنی بر اینکه مرکز مذکور در صورت مراجعه بیمه -

 .نوبت به ایشان خدمت رسانی می کنند را علت این مراجعه به این مرکز اعالم نمودند

 مغایرت صفحه و تاریخ در مواردي از نسخ ویزیت و در موارد متعددي از نسخ ویزیت و خدمات انجام شده-

 )با احتساب بیمه شدگان تکراري(ینمراجع% 50انجام خدمات جانبی در خصوص -

 .ارسال نسخه تکراري اکو براي  یک بیمه شده در یک ماه که بیمه شده فقط انجام یکبار اکو را تایید نمود-

در استعالمهاي تلفنی بعمل آمده  از بیمه شدگان ، یکبار و یاحداکثر دو بار به پزشک مذکور مراجعه نموده اند ولی سه تاریخ مختلف نسخ -

  .ویزیت و خدمات ایشان درج و ارسال شده است
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  )3(پزشک متخصص شماره  یافته هاي بررسی نسخ 

  .درصد نسخ را بیمه شدگان استان آذربایجان شرقی  تشکیل می دهند 69  -

  .شد می باشددرصد ویزیت  2درصد شامل تجویز رادیوگرافی  و 19درصد شامل تجویز آزمایش ، 1درصد از نسخ شامل تجویز دارو ،  78 -

از داروخانه )نسخه 80نسخه،  428از (درصد نسخ تجویزداروي پزشک مذکور 100درصد از19با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   - 

  .ارسال گردیده است،2-م3و  1-م3درصد این نسخ، از دو داروخانه 85هاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید که 

از ) نسخه 0نسخه  7از (درصد نسخ تجویز آزمایش پزشک مذکور 100درصد از  0ه بررسیهاي بعمل آمده، ارسال با توجه ب  -

  آزمایشگاههاي طرف قرارداد از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید 

تجویز رادیوگرافی از نسخ ) نسخه  16نسخه تجویز شده  100از (درصد  100درصد از  16با توجه به بررسیهاي بعمل آمده، ارسال   -

  .از برنامه اسناد پزشکی گزارش گردید  ،1-م3پزشک مذکور از مرکز تصویربرداري 

  :سایر یافته ها

  .استان آذربایجان شرقی بود بیمه شدگان ایشان مربوط به)مجموع ویزیت و خدمت(درصد نسخ ارسالی  69-

تماس گرفته شد )پس از استعالم شماره تماس ایشان ( ن شرقی  بود محل صدور دفترچه ایشان آذربایجا ي از بیمه شدگان کهبا تعداد -

و به کلینیک سپاه مرند استان آذربایجان شرقی استان تهران مراجعه ننموده که هیچ یک از آنها به مطب طرف قرارداد این پزشک در 

  .مراجعه نموده بودند

  .یشان مراجعه نموده بودندبرخی از بیمه شدگان استان تهران نیز به آدرس دیگري از مطب ا-

  .اکثر نوار عصب عضله تجویزي توسط ایشان براي چهار اندام بود-

  .اکثر نسخ روستایی فاقد سیستم ارجاع بود -
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 :چکیده یافته ها 

  1394در سه ماه سوم سال ) بر اساس گزارشگیري از برنامه اسناد پزشکی -سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص(نسخ شش پزشک

مربوط به پزشکان عمومی مورد  )نسخه 7092%(66،نسخه مربوطه 10731از تعداد . عنوان نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت  به

  .مربوط به پزشکان متخصص مورد مطالعه بود )نسخه 3639%(34مطالعه و

مربوط ) نسخه   5894%(83شدگان تکراري، مربوط به بیمه) نسخه2591% (36.5،نسخه مربوط به پزشکان عمومی مورد مطالعه،  7092از 

باقیمانده مربوط به موارد % 2مربوط به تجویز رادیولوژي و  )نسخه 355(%5مربوط به تجویز آزمایش،)نسخه 716%(10به تجویز دارو،

  .می باشد "ویزیت شد"

مربوط به تجویز )نسخه 305%(8رو،مربوط به تجویز دا) نسخه   2375%(65نسخه مربوط به پزشکان متخصص مورد مطالعه،  3639از 

  . وخدمات جانبی محدود در مطب بود "ویزیت شد"باقیمانده مربوط به موارد % 22مربوط به تجویز رادیولوژي و ) نسخه191%(5آزمایش،

اي مسلح در خصوص نسخ بیمه شدگان سازمانهاي سالمت ،بیمه نیروه(جداول بررسی تعداد ویزیت انجام شده توسط پزشکان مورد مطالعه

  .مقایسه آن با استاندادرد مربوطه نشان دهنده اختالف زمان ویزیت این پزشکان با استاندادر مربوطه می باشد )و بیمه تامین اجتماعی 

فاده با توجه به اینکه در این مطالعه دسترسی به تعداد بیمارانی که بصورت آزاد ویزیت شده اند و یا از بیمه ها یی به جز سه بیمه پایه است

پزشک عمومی دقیقه ، 5.98مدت زمان ویزیت بطور میانگین :)1(پزشک عمومی شماره نموده اند مقدور نبود لذا بر اساس آمار موجود 

پزشک دقیقه ،  8.02مدت زمان ویزیت بطور میانگین : )3(پزشک عمومی شماره دقیقه،  5.24مدت زمان ویزیت بطور میانگین :)2(شماره 

دقیقه و در مورد دو پزشک متخصص دیگر که ویزیت به همراه خدمات جانبی  5.89مدت زمان ویزیت بطور میانگین : )1(متخصص شماره 

  .محدود در مطب بود محاسبه  مقدور نبود

  

  :گیري بحث و نتیجه -

ط به تجویز مربو نسخ پزشکان متخصص مورد مطالعه،% 65پزشکان عمومی مورد مطالعه و نسخ % 85براساس یافته هاي این مطالعه، 

  .بوددارو 
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نقش ) پزشکان عمومی مورد مطالعه از نسخ بررسی شده% 36.5(و درصد نسخ بیمه شدگان تکراري بررسیهاي انجام شده در این مطالعه

و قانون داخلی مطبها در خصوص کاهش هزینه ویزیت و ویزیت ها ي رایگان را در جدا نمودن نسخ از ... قرارداد بیمه هاي تکمیلی و 

  .قابل تامل و بررسی قلمداد نموداتر بیمه شدگان و افزایش نسخ پزشکان و نسخ تکراري را دف

خدمات جانبی محدود در مطب پزشکان متخصص این مطالعه به نظر می رسد عالوه بر تعیین نسخ ارسالی مربوط به ویزیت و  با بررسی

انجام خدمات جانبی  اندیکاسیونها و گاید الینهايلعمل و یست دستورامدت زمان استاندارد ویزیت براي کلیه پزشکان طرف قرارداد می با

  .محدود در مطب را تدوین و تعیین نمود

  :پیشنهادات -

  :می گردد پیشنهاد مدت زمان استاندارد ویزیت  به شرح ذیل دو روش براي تعیین شاخصجه به بررسیهاي بعمل آمده با تو -1

  .دارد بیشتر جنبه اصالحیروش اول که  -الف

  نسخ پزشک بر اساس روش ذیل محاسبه گردد  تعداد

         دقیقه  15حداقل  توسط پزشک عمومی با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، استاندارد مدت زمان ویزیت یک بیمار( -

مطب فعال ) شنبه تا چهارشنبه(اي هفته و تمام روزه)] 20-16و 12- 8(ساعت در روز   8[لذا چنانچه پزشک بصورت تمام وقت) می باشد

که منجر به تعدد ارباب رجوع در ) مطب در محدوده ي خاص و یا پزشک داراي تخصص خاص باشد(داشته باشد و داراي شرایط خاص

نماید که با در بیمار در ماه ویزیت  640و حداکثر می تواند)]ساعت در روز( 8×4[بیمار در روز 32بیمار در ساعت و  4مطب گردد با احتساب

و درصد باقیمانده مربوط به سایر سازمانهاي بیمه گر و بیماران آزاد و (بیماران مربوط به سازمان بیمه سالمت%40-%50نظر گرفتن حداکثر 

  .را در نظر گرفت بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت  نسخه 300می توان ...) بانک هاو شهرداري و سایر بیمه ها از جمله

  :ه محاسبات فوق موارد ذیل قابل ذکر و بررسی می باشدبا توجه ب -

براي مثال یک یا (و یا روزهاي محدودي در هفته) فقط صبح ها و یا عصرها(در صورتیکه ساعات کار پزشک در مطب بصورت نیمه وقت   -

 .باشد تعداد نسخ آن پزشک کمتر از تعداد محاسبه شده فوق می شود...) دو روز در هفته و یا

با توجه به درصدجمعیت صندوق هاي مختلف بیمه (نسخ ارسالی ایشان مربوط به صندوق کارکنان دولت باشد % 70انی که بیش از پزشک- 

احتمال شاغل بودن ایشان در مراکز دولتی ) شدگان سازمان و باال بودن در صد جمعیت صندوق ایرانیان و بیمه سالمت نسبت به سایر صندوقها
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و ویزیت در آن مراکز و ارسال از طریق مطب و یاقرارداد با بیمه تکمیلی و قرارداد با بخش دولتی جهت ویزیت ) رمانیادارات و یا مراکز د(

بیمارستان، (لذاالزام پزشکان به اعالم کلیه مراکزي غیر از مطب که پزشک در آن فعالیت می نماید.پرسنل آن بخش را ایجاد می نماید

تلف بیمه سالمت و تعهد در خصوص عدم ارسال قرارداد هاي مرتبط با صندوقهاي مخو همچنین ...)درمانی ودرمانگاه،ادارات،مراکز تشخیصی 

  . نسخ آن مراکز از طریق مطب می تواند روش کنترلی براي این موضوع این بند باشد

  :با لحاظ نمودن شرایط ذیل -

،کلینیک،درمانگاه و بیمارستان در آن محدوده دور از دسترس  آیا پزشک در آن محدوده منحصر بفرد می باشد؟و مطب ،ساختمان پزشکان- -

  بیمه شدگان می باشد؟

  آیا پزشک داراي تخصص منحصر بفرد می باشد؟- -

  آیا بصورت تمام وقت ،مطب فعالیت دارد؟- -

  آیا طرف قرارداد بنیاد جانبازان و ایثارگران می باشد؟- -

البته با احتساب ساعات فعالیت مطب و به استناد مدت زمان  تعداد محاسبه شده که بررسی و نتایج موارد فوق می تواند در صدي را به -

  اضافه نماید  ویزیت استاندارد

لوبتر و کاربرد مطپیش بینی می شودو از اولویت بیشتري نسبت به روش اول برخوردار بوده و  جنبه پیشگیري داردروش دوم که بیشتر  -ب

 :موثرتري را به دنبال داشته باشد

  اسنادي بررسی نسخ پزشکان –تدوین پروتکل هاي استاندارد و راهکارهاي اثر بخش در جهت ایجاد و تشکیل کمیته هاي فعال نظارتی -لفا-

و بررسی یا شش ماهه  3اسنادي و نظارتی موسسات با توالی )  نتایج کمیته بررسی نسخ و کمیته علمی تخصصی( چک لیستهاي مربوطه-ب

  .گرددتکمیل 

    در جهت اصالح وش کار رد اطالعات بررسی هاي انجام شده به پزشکانبازخو - ج

  طرف قرارداد مراکزمطالبات  اثر بخش بودن نتایج بررسی در تمدید قرارداد و رتبه بندي پرداخت - د

،قوانین داخلی مطب در مورد بیمه هاي تکمیلی(پزشکان ویزیت رایگان  مربوط به موارد سختدوین دستورالعمل در خصوص محدود نمودن ن – 2

  ...) هاي مختلف و  در موراد ویزیت رایگان،قرارداد با ارگانها و بنیاد
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لحاظ ننمودن سقف براي خدمات جانبی محدود در  اتفاق نظر در خصوصو خصص بر اساس نقطه نظرات کارشناسی اخذ شده از پزشکان مت -3

  .یکاسیون انجام خدمت تعیین شوداندو   guid lineمطب پیشنهاد می شود براي خدمات در تعهد 

موجب وارد آمدن خسارت به بیمه شدگان و  ...و اسامی پزشکانی که با تجویز هاي غیر اصولی  نتایج بررسی هاي مذکور و اعالم گزارش-4

اعالم  عزیرات حکومتیسازمان نظام پزشکی،وزارت بهداشت و سازمان تجمله سایر سازمانهاي بیمه گر ،به مراجع ذیصالح از  سازمان می گردند

  .گردد

تا در بازرسی و بررسی گزارشات اسنادي نتایج  ارتباط و همبستگی بیشتري داشته باشندادارات نظارت و ارزشیابی ورسیدگی به اسناد -5

جداي  و ارزشیابی نظارت ارزشیابی و ادارهنظارت و اداره اسناد جداي از انجام این مطالعه نشان داد که ادارات رسیدگی به (مطلوبتري حاصل گردد

  ).دنمودنرا حاصل نخواه نتایج مطلوبی ،اسناد ادارات رسیدگی بهاز

با فرهنگ سازي و اطالع -شرکاي کاري سامانهدر .(در مورد خدمات پر هزینه به گونه اي باشد که براي بیمه شده پیامک ارسال گردد-6 -6

  )رسانی هاي قبلی به بیمه شده

  )برابر الصاق جواب الزامی است"تقریبا اکو با تعرفه اي براي مثال (  الصاق گزارش الزم باشد انندنوار مغز ،م ت پرهزینهبراي خدما-7

  .قبل از بازرسی جزء الزامات گردیده و به پیوستهاي بازرسی اضافه گردد ملتر شود و نتایج بررسی نسخ مرکزکا بازرسی فرمت گزارشات-8

  .ددگرتر کمیته هاي بررسی نسخ فعال -9

  .گردد تر کمیته هاي علمی تخصصی فعال-10

) تحلیل هاي توجیهی "صرفا(نتایج تحلیل هزینه ادارات کل مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت عدم ارائه گزارشات کارشناسی و مطلوب-11

  .آموزشهاي الزم براي اعضا در نظر گرفته شود

  .دکارشناسان اسناد دوره عملی نظارت را تجربه نماین-12

  .کارشناسان نظارت دوره عملی اسنادي را تجربه نمایند-13

  .از کارشناسان اسنادي در بررسی و بازدیدهاي موارد گزارش شده از ادارات اسناد استفاده شود-14

  .مدت زمان ویزیت استاندارد در منشور حقوق بیمه شدگان لحاظ گردد -15
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 .کیل گرددتش بیمه شدگانسالمت الکترونیکی براي  پرونده -16

  استقرار نظام پزشک خانواده-17

  .ط صورت گیرددر صورت صالحدید، ارسال نتایج این مطالعه براي ادارات ذیرب -18
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  ضمائم وپیوست ها
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  تنمونه فرم چک لیس-

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ شروع قرارداد  نوع تخصص  شماره نظام پزشکی  نام و نام خانوادگی

        

    :آدرس

یک   شنبه  الیت در مطبروزهاي فع

  شنبه

پنج   چهار شنبه  سه شنبه  دوشنبه

شن

  به

  

  صبح ها  ساعات فعالیت

  

  ابعداز ظهره

جمع کل ساعات و روزهاي 

  فعالیت 

   :در ماه

  

  

آیا در بیمارستان و یا درمانگاه 

  طرف قرارداد شاغل می باشد

  

  

  

  

در صورت مثبت بودن سوال 

  : فوق

ز طریق آن میانگین نسخ ارسالی ماهانه ا

  :مراکز

  :روزها و ساعات فعالیت درآن مراکز

  

  

تعداد نسخ ارسالی ماه مهر سال 

94                  :  

تعداد نسخ خدمات جنبی ماه   :          94تعداد نسخ تکراري ماه مهرسال 

  :94مهر سال 

  : 94تعداد نسخ تجویز آزمایشگاه ماه مهر سال 

  :ازآزمایشگاههايارسال بیشترین نسخ آزمایشگاه 

  : 94تعداد نسخ تجویز خدمات تصویر برداري ماه مهر سال 

  :ارسال بیشترین نسخ تصویربرداري از تصویربرداري هاي

  : 94تعداد نسخ تجویز داروماه مهر سال

  : ارسال بیشترین نسخ دارو از داروخانه هاي

  :سایر توضیحات

  

  
  

  مودن موارد مذکور و شرایط مطب و تخصصحداکثر سقف در نظر گرفته شده با لحاظ ن

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


66  

  

 :فهرست منابع

 www.mehrnews.com/ زمان ویزیت بیماردر ایران و غرب مقایسه-1

  www.entekhab.ir/زمان ویزیت بیماردر ایران و غرب  مقایسه-2

  www8.irna.ir/fa/New /زمان ویزیت بیمارو استانداردهایی که رعایت نمی شود-3

 زالنی، صالحی غالمحسین منش، اولیایی کشور، علیرضا سالمت خدمات نداردهاياستا و شناسنامه ها مجموعه-4

  .1392،انتشارات پارسه نگار زندي، آرمان شیروانی، آرمین

 3شماره  ،سال چهاردهم ، فصلنامه بیمارستان،ادریس حسن پور و همکاران، بررسی مدت زمان ویزیت بیماران -5

 .1393پاییز ،

دانشگاه ، علی رضا کالنتري،ر خرید راهبردي سازمان بمه سالمت ایران و ارائه راهکارتعیین چالش هاي استقرا-6

  .1393،علوم پزشکی کرمان 
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