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ی را زعوجل هک طاعتش موجب قربت است و هب شکراندرش مزید نعمت  منت خدا

كاران همفکری و مساعدت از  واز راهنمایی اهی ارزنده خود مرا بهره مند نمودند تشکر مطالعه انجام مدت طول رد هک ارجمندی نظران صاحب و هم

 :نمايم می قدردانی

 اعضای محترم   مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای

 انظر محترم مطالعهجناب آاقی دکتر سید مجید حسینی ، رئیس محترم اداره اسناد زپشکی استان اصفهان، 

 بیمه سالمت استان ایالم مدری کل محترم جناب آاقی نورالدین رحیمی 

 .و دبیر  و اعضای کمیته ارزیابی مطالعات استان ایالم جناب  آاقی فرزاد  کريم بیگی  و آاقیان یوسف فتح اللهی و مهندس علی جعفری   

با رهنمون اهی   هک ت ، و عضو کمیته  ارزیابی مطالعابا سپاس فراوان از جناب آاقی مراد نصری ریاست محترم اداره رسیدگی هب اسناد زپشکی و 

هن خود   .وری این مطالعه یاری نمودندآمرا رد گرد دلسوزاهن و متعهدا

 

ن کم امید است هک انجام این مطالعه  كالت و مسائل بیماران و نیازمندا ف سازمان و گره گشایی از مش کی باشد ره چند انچیز ، رد راستای تحقق اهدا

 .هب خدمات سالمت

 

للهی پور  مجری طرح ،فروزان عبدا
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 چکیده مطالعه:

 و منابع صیتخص ي گسترده و ديیکل يها فعالیتاز  سالمت، خدمات ارزش نییتع اهمیت و هدف مطالعه:

 با هدف ایجاد 3131سالمت از مهرماه   هاي مراقبت و   کتاب ارزش نسبی خدمات .است سالمت مراقبت نظام در خدمت دیخر

گذاري کشور  رسماً به عنوان کتاب مرجع تعرفه سالمت بازار کنترل و مردم جیب  از  پرداخت کاهش سالمت، بازار در شفافیت

 شدگان مهیب یپرداخت زانیم برمقابل کتاب کالیفرنیا  دراین کتاب  تأثیر یبررس مطالعه نیا یاصل هدفگردید.  انتخاب

 د.باش یم المیا شهر( شاتیآزما نیعتریشا) یطب صیتشخ یشگاهیآزما خدمات کننده افتیدر

نمونه  750آمده شامل  ي بدست نمونه. است یلیتحل-یفیتوص، يکاربرد نوع از مطالعه نیا روش اجرای مطالعه:

 و خدمات ینسب ارزش کتاب ياجراهاي قبل و بعد از  بود که به ترتیب به عنوان نمونه 3131 و 3131از تیر و مرداد 

 شد. در نظر گرفته سالمت يها مراقبت

و  بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات که داد نشان یدولت بخش در ها نهیهز یبررس مهمترین نتایج:

 شده همیب یپرداخت ي نهیهز نیانگیم و سازمان سهم ي نهیهز نیانگیم مراجعه، بار هر ي نهیهز نیانگیم، هاي سالمت مراقبت

 کتاب ياجرا از پس ،کل ي نهیهز از شده همیب یپرداخت سهمو  سازمان سهم درصد نیانگیم البته. است داشته يمعنادار رشد

 و یفیک نیتروپون شیآزما در تنها شده همیب پرداخت کاهش .است افتهی کاهش سالمت يها مراقبت و خدمات ینسب ارزش

 .آمد بدست D-dimer شیآزما رد شده بیمهی پرداخت نیشتریب

 ارزش کتاب ياجرا از پس سازمان سهم ي نهیهز نیانگیمو  مراجعه بار هر ي نهیهز نیانگیم ،در بخش خصوصی

نیز افزایش یافته شدگان  ی بیمهپرداخت ي نهیهز نیانگیمداد، البته  رشد معناداري را نشان سالمتهاي  مراقبت  و  خدمات ینسب

 یرداختپ نهیهز درصد نیانگیم وداشت  شیافزا کل نهیهز از سازمان سهم درصد نیانگیمباشد. با این وجود  ولی معنادار نمی

 واالیزا  HBSهاي  در آزمایش شده ی بیمهپرداخت ي هبیشترین کاهش هزین است. کل کاهش یافته ي نهیهز از شدگان بیمه

HIVآنتیبادي روبال هاي آزمایش در شده بیمهی پرداخت و بیشترینIgM آنتیبادي روبال وIgG، شد. دیده 

  سازمان سهم ،یپرداخت ،شده بیمه ،ارزش نسبی ،آزمایش واژه هاي کلیدي:
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 مقدمه 1-1

 وجود بر جوامع همه در رو این از ؛است وابسته آن افراد روحی و فکري سالمت به اي، جامعه هر آبادانی و پیشرفت

 خوب وضعیت داشتن یعنی ،سالمت. شود می تأکید کند، تأمین را جامعه سالمت بیشتر چه هر که یدرمان و بهداشت منظا

 سطح در اجتماعی اهداف مهمترین از سالمت. ناخوشی یا بیماري وجود عدم فقط نه و کامل طور به اجتماعی و روانی جسمی،

 . آید می شمار به جهان

.  است سالمت حفظ یا بازگرداندن ارتقاء، ها آن اصلی هدف که هایی فعالیت مامت از است عبارت سالمت نظام

 سالمت هاي نظام وظایف از خدمات کنندگان دریافت براي ها هزینه کاهش و باشد می ملی اولویت یک همواره ،مردم سالمت

 دنیاي در. است چشمگیر بسیار عرصه این در ها بیمه رنگ پر جایگاه ،آید می میان به سخن سالمت موفق نظام از وقتی. است

 جهت فشارو  عدالت ،کیفیت ایمنی، به نسبت مردم توجه و انتظارات رشد و یافته وسیع انداز چشم سالمت هاي دیدگاه ،امروز

 مردم از حمایت در مهمی نقش ،درمان اي بیمه سیستم. است داده افزایش را عملکرد برابر در پاسخگو سالمتی نظام ایجاد

 از یکی ؛نیز پردازند می درمانی خدمات دریافت براي شهروندان که هایی هزینه میزان. دارد درمان هاي هزینه کاهش براي

 گذاري ارزش اگر که است درحالی این. باشد داشته تأثیر کارآمد و موفق درمان الگوي معرفی بر تواند می که است هایی شاخص

 آثار ایجاد باعث نگیرد، صورت گذاري تعرفه موجود منابع به صحیح استناد با و اصولی صورت به ،بالینی مختلف خدمات

 و کلیدي هاي فعالیت و اجزا از یکی ،سالمت خدمات ارزش تعیینبنابراین،  .گردد می بالینی خدمات استمرار بر نامطلوب

 نظام در زیادي تبعات واندت می واقعی غیر هاي تعرفه.است سالمت مراقبت نظام در خدمت خرید و منابع تخصیص گسترده

 از بیماران از قانونی غیر وجوه دریافت ي پدیده رواج و تخلفات بروز امکان افزایش خدمات، کیفیت اُفت. کند ایجاد سالمت

 .است مشکالت این ي جمله

 نستبی  هتاي  ارزش و استت  بوده آمریکا کشور اي تعرفه نظام اساس بر ،ها تعرفه معیار اعمال الگوي ،سال 20 به قریب         

 بختش  کارکنتان  عمل مالك آن در موجود نسبی هاي ارزش که است شده گردآوري کالیفرنیا به موسوم کتابی در شده تدوین

 افتزایش  به توان می جمله آن از که است بوده همراه مشکالتی با کتاب این اجراي اما است؛ بوده کشور در پرداخت و سالمت

 به توجه دولتی، عدم بخش در خدمات از برخی ارائه عدم و خدمات وزن در نامتناسب ، توازن ممرد از رسمی غیر هاي پرداخت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3 
 

 مشتکالتی  و هتا  چالش چنین رفع جهت تالش در. کرد اشاره پزشکی مختلف هاي گروه بین پرداخت اختالف و مادر هاي رشته

 سال در" درمانی و تشخیصی خدمات نسبی هاي ارزش کتاب" تدوین ها اقدام این از یکی حاصل که ،گرفت انجام هایی اقدام

 ها تعرفه معیار اعمال الگوي عنوان به رسماً کارشناسی، هاي بررسی از پس کتاب نسخه اولین 25/1/3131 تاریخ در. بود 3181

 : از جمله مزایاي اجراي این کتاب  .شد داده قرار سالمت خدمات ارزش تعیین جهت

 واحد نظام ایجاد با اتخدم وزن و نسبت در عدالت ایجاد، 

 پاراکلینیک خدمات در مردم ازجیب پرداخت کاهش، 

 پزشکی نوین هاي فناوري و خدمات گذاري تعرفه طریق از خدمات ارائه بازار در شفافیت، 

 سالمت هاي مراقبت و خدمات براي ملی کدینگ سیستم، 

 دانشگاهی هاي بیمارستان در پزشکان وقتی تمام از حمایت، 

 بالینی طب احیاء به توجه با پاراکلینیک هاي هزینه کاهش، 

 کدها تجمیع، 

 فناوري بر مبتنی خدمات در اي حرفه و فنی اجزاي تفکیک، 

 سالمت تکمیلی و پایه بیمه بسته تدوین و بازنگري جهت الزم هاي ساخت زیر از بخشی آوري فراهم، 

 می باشد. سرپایی خدمات در سالمت بازار مدیریت و کنترل 

 .است علمی بررسی و مطالعاتی کار به نیاز آنها آزمایی راستی براي و هستند مسئله تئوري و نظري مبانی شده ذکر بمطال    

در این راستا انجام مطالعات متعدد در زمینه عملی کارایی کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت هاي سالمت در راستاي تحقق 

 است ضروري پزشکی و علمی فرضیات کردن قطعی براي آزمایش انجامکه  از آنجا ؛اهداف موردنظر ضروري به نظر می رسد

 درصتد  30 تنهتا  دنیتا  در پزشتکی  گروه در ها آزمایشگاه هاي هزینه. کاهش دهد را نادرست درمان از ناشی عوارض تواند می و

 درصتد  80 گاهی،آزمایشت  ختدمات  بیمتاري،  نظتر تشتخیص   از کته  است حالی در این دهد؛ می تشکیل را پزشکی هاي هزینه

ي حاضر با هدف بررسی هزینه هاي آزمایشتگاهی پتس از اجتراي کتتاب ارزش نستبی ختدمات و        اند، لذا مطالعه کننده کمک

 مراقبت هاي سالمت انجام گرفت.
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 مسئله بیان 1-2

 از خدمات این هاي تعرفه تعیین جهت در ،پزشکی مختلف خدمات براي شده وضع نسبی هاي ارزش بودن منطقی

 دو با همیشه امر این. است بوده بحث مورد همواره ،دیگر سویی از جامعه مختلف اقشار و سو یک از پزشکی جامعه در بازدیر

 يها بخش در خصوص به )گذاران سیاست برخی و جامعه اقشار که نحوي به ؛است بوده همراه متفاوت کامالً نظر نقطه

 از دیگر برخی و پزشکی جامعه ،آن مقابل در و بوده ناراضی درمانی خدمات باالي هزینه از( کشور اي بیمه و اي بودجه

به  پزشکی هاي تعرفه میزان بودن ناکافی از( ها دانشگاه و بهداشت ارتوز مختلف هاي بخش در خصوص به) گذاران سیاست

 قیمت یا تعرفه عیینت اصلی هدف .اند داشته شکایت آن در دخیل عوامل سایر و مربوطه خدمات نسبی ارزش بودن پایین علت

 .است شده تعیین خدمت آن براي که است مطلوبی پیامد یا هدف به دستیابی شده، هئارا خدمت

 مطالعات این نتایج اولین و شد آغاز کالیفرنیا در خدمات هاي تعرفه ي مطالعه و بررسی میالدي 50 ي دهه اوایل در

 ي دهه در سیستم این بعدها. بود شده استفاده اي ویژه نامگذاري و رقمی سه کد یک از و گردید منتشرمیالدي  3356 سال در

. گردید تبدیل درمانی و تشخیصی، بالینی هاي فعالیت الگوي صورت به و یافت تغییر رقمی پنج و چهار کدینگ سیستم به 60

 «خدمات نسبی هاي رزشا مطالعات شرکت »همکاري با( 3162 سال) 3381 سال در کالیفرنیا کتاب ویرایش اولین در نهایت،

ي  نیمهتا  3172 سال از ما، درکشور. گرفت قرار پزشکان الزحمه حق ي محاسبه مبناي ایران در کتاب همان و گردید منتشر

 زمان مرور با که مشکالتی از. است بوده آمریکا کشور اي تعرفه نظام اساس بر تعرفه معیار اعمال الگوي 3131سال اول 

. بود خصوصی و دولتی بخش در شاغل پزشکان توسط مردم از غیررسمی هاي پرداخت اخذ: داشتدربر کتاب این اجراي

به  و رشته یک خدمات درون در نسبی هاي ارزش و ها  نسبت در تناسب عدم به مربوط مردم از مبالغ این اخذ علت ترین اصلی

 به گذرد می آن تدوین از ها سال که بکتا این بکارگیري همچنین؛بوده است مختلف تخصصی هاي رشته بین در ویژه

( درمان و تشخیص جدید ي ها روش و ها آوري فن ورود نظیر) خدمات هئارا ي نحوه در زمان مرور به که تغییراتی ي واسطه

 . است شده خدمات ارزش میان صحیح ي رابطه خوردن برهم به منجر ،بود شده ایجاد

  تدوین اتاقدام این از یکی حاصل که گرفت صورت اتیاقدام تیمشکال و ها چالش چنین رفع براي تالش جهت در

به طور  3131ي دوم سال  بود که در نهایت در نیمه 3181 سال در "درمانی و تشخیصی خدمات نسبی هاي ارزش کتاب"
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 آمریکا رکشو در 2001 سال در شده تدوین گذاري تعرفه کتب از برگرفته عمده طور به کتاب این. رسمی در کشور اجرا شد

 امر این که شد توجه نیز خدمات دالري بهاي تفاوت به ها، تعرفه نسبی هاي ارزش در تفاوت بر عالوه کتاب این در. باشد می

 نسبی ارزش کتاب اصلی مزایاي از. کند اصالح را کشور گذاري تعرفه مرجع کتاب در موجود خطاهاي از بخشی تواند می

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می ایران اسالمی وريجمه در سالمت هاي مراقبت و خدمات

 نظام ایجاد با خدمات وزن و نسبت در عدالت ایجاد سالمت، بازار از غیررسمی هاي پرداخت حذف ايبر سازي زمینه

 این براي تعرفه تعیین زیرا پزشکی؛ نوین هاي فناوري و خدمات گذاري تعرفه طریق از خدمات ارائه بازار در شفافیت ،واحد

 کاهش .شد خواهد سالمت بازار کنترل و مردم جیب از پرداخت کاهشسبب  سالمت، بازار در شفافیت ایجادعالوه بر  خدمات

 و خدمات نسبی ارزش جدید کتاب در. است گرفته قرار نظر مد کتاب این در نیز پاراکلینیک خدمات در مردم جیب از پرداخت

 دلیل به خصوصی بخش پاراکلینیک خدمات ي تعرفه در تغییر عدم علت به )یرانا اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت

 مردم که صورتی در نتیجه در و است شده تعیین دولتی بخش پاراکلینیک خدمات براي متناسب نسبی ارزش ،(بودن واقعی

 پزشکی آي،.آر.ام اسکن، تی سی سونوگرافی، رادیوگرافی، ژنتیک، پاتولوژي، طبی،-تشخیصی آزمایشگاه خدمات دریافت براي

 جیب از کمتري ي هزینه خصوصی، و دولتی بخش در اي فه تعر فاصله کاهش علت به نمایند؛ مراجعه رادیوتراپی و اي هسته

  .است شده بینی پیش% 25 حدود در متوسط طور به کاهش، میزان این. نمود خواهند پرداخت خود

 مطالعه ضرورت 1-3

. است سالمت مراقبت نظام در خدمت خرید و منابع تخصیص کلیديي اجزا از ،سالمت خدمات ارزش تعیین

 تأثیر و درمانی و بهداشتی خدمات نرخ میزان و تعیین چگونگی و کشور هر سالمت نظام در موجود پزشکی هاي تعرفه موضوع

 حوزه اساسی و مهم هاي عموضو از یکی ،خدمت ارائه با مرتبط رفتارهاي و سالمت نظام هاي هزینه بر تعیینی هاي نرخ

 خدمات به ویژه توجه درمان، بر پیشگیري اولویت و سالمت هاي شاخص ارتقاي جهت که آنجا از. است کشور سالمت

 اولویت از شدگان بیمه بر آزمایشگاهی هاي هزینه فشار کاهش و طبی تشخیصی خدمات از استفاده تسهیل جهت آزمایشگاهی

 بخصوص و درمانی هاي هزینه از مردم پرداختی وضعیت به توجه پس است؛ جهان و ایران در سالمت هاي نظام اساسی هاي

هاي  مراقبت و خدمات نسبی هاي ارزش کتاب" براي شده گرفته نظر در مزایاي از از آن جا که .است اهمیت حائز تشخیصی
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 اجراي تأثیر ارزیابی و بررسی رسد می ظرن به بنابراینباشد؛  می پاراکلینیک خدمات در مردم جیب از پرداخت کاهش ،"سالمت

  بیمه سازمان شدگان بیمه پرداختی میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هايمراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب

که از  است اهمیت حائز و مهم موضوعی ،(آزمایشات شایعترین) طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات ي کنندهیافتدر سالمت

 ارزیابی و بررسی به تحقیقاتی طرح قالب در تا شدیم آن بر نتیجه در ،باشد هاي پژوهشی سازمان نیز می ولویتو اموضوعات 

 شدگان بیمه پرداختی میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي تأثیر

 .بپردازیم ایالم شهر( اتآزمایش شایعترین) آزمایشگاهی تشخیصی خدمات کننده دریافت

 اختصاصي اهداف و کلي هدف 1-4

 :کلی هدف    3-1-3

 پرداختی میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي تأثیر تعیین

 .3131و  3131و مرداد در تیر  ایالم شهر( آزمایشات شایعترین) طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کننده دریافت شدگان بیمه

  :اختصاصی هدافا   3-1-2

 آزمایشگاهی اقدامات در، اي هاي بیمه به تفکیک صندوق شدگان بیمهی پرداخت میزان ارزیابیو  تعیین .3

 و تیر سالمت در هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل شهر ایالم طبی تشخیص

 .3131 و 3131 مرداد

 هاي صندوق تفکیک به ایالم شهر طبی تشخیص هر بار مراجعه در خدمات ي هزینه میزان بیارزیاو  تعیین .2

 .3131 و 3131 مرداد و تیر در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل اي، بیمه

 طبی تشخیص یآزمایشگاه اقدامات در، اي هاي بیمه به تفکیک صندوق سازمان سهم میزان ارزیابیو  تعیین .1

 و 3131 مرداد و تیر سالمت در هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل شهر ایالم

3131. 
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 هاي صندوق تفکیک به ایالم شهر طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات دریافت براي مراجعه بار تعیین .1

 و 3131 مرداد و تیر سالمت در هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل سالمت اي بیمه

3131. 

میزان درصد رشد و  3131 و 3131 سال مرداد و تیر در ایالم شهر طبی تشخیص آزمایشات شایعترین تعیین .5

 . هاي سالمت هر آزمایش بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتشده در  ی بیمههزینه پرداخت

  کاربردي اهداف 3-1-1

 افزایش باعث و اند داشته چشمگیري هزینه افزایش نسبی ارزش کتاب اجراي از قبل به نسبت که خدماتی 

 .شوند می، مشخص اندگردیده شدگان بیمه یپرداخت

 اجراي از بعد و قبل زمانی محدوده دربخش دولتی و خصوصی  آزمایشگاهی نسخ در مراجعه بار هر هزینه متوسط 

 .شوند میتعیین  نسبی ارزش کتاب

  نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل زمانی محدوده در آزمایشگاهی نسخاز  نسخه هر در درخواستی اقالمتعداد 

 .گیرد میو افزایش یا کاهش میانگین اقالم مد نظر قرار  گردد میهاي سالمت تعیین  خدمات و مراقبت

 ها فرضیه/ سؤاالت  1-5

 ها فرضیه 3-5-3

ی پرداخت میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي .3

 .دارد تأثیر ایالم شهر( آزمایشات شایعترین )آزمایشگاهی تشخیصی خدمات کننده دریافت شدگان بیمه

 بار هر هزینه میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي .2

 .دارد تأثیر ایالم شهر( آزمایشات شایعترین )آزمایشگاهی تشخیصی خدمات کننده تدریاف شدگان بیمه مراجعه

 سازمان پرداختی سهم بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي .1

 .دارد تأثیر ایالم شهر طبی تشخیص آزمایشگاهی نسخ در

 :سواالت   3-5-2
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هر بار  میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و تخدما نسبی ارزش کتاب اجراي .3

 دارد؟ يتأثیر چه ایالم شهر( آزمایشات شایعترین )آزمایشگاهی تشخیص طبی خدمات مراجعه در

 میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي تأثیر .2

 ؟است  چگونه ایالم شهر( آزمایشات شایعترین )طبی آزمایشگاهی تشخیصی خدمات دهکنن دریافت شدگان بیمه پرداختی

سهم  بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي تأثیر .1

 است؟ چگونه ایالم شهر خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی سازمان بیمه سالمت در 

 مراجعه بار بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي اقبتمر و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي .1

 ؟ است داشته تأثیرچه  ایالم شهرشدگان صندوق هاي بیمه سالمت  بیمه

 پرداختی میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي .5

 و بیشترین آزمایشات از نوع کدام بر ایالم شهر(  آزمایشات نشایعتری) آزمایشگاهی تشخیص طبی خدماتدر  شدگان بیمه

 ؟ است داشته را تأثیر کمترین

 اصطالحات و ها واژه تعریف   1-6

 سالمت نظام: 

. است سالمت حفظ یا بازگرداندن ارتقاء، ها آن اصلی هدف که هایی فعالیت تمام از است عبارت سالمت، نظام 

 مراقبت نظام. باشد سالمت ارتقاي یشانها فعالیتهدف اولیه  که منابعی و مؤسسات ها، سازمان از است عبارت سالمت نظام

 اهداف از. دارند دخالت جامعه و افراد به سالمت مراقبت و خدمات ي ارائه در که است افرادي و منابع ،مؤسسات شامل سالمت

 مناسب پاسخ سالمت، مراقبت براي افراد تپرداخ ي شیوه بودن عادالنه سالمت، ارتقاي و حفظ سالمت يها نظام اصلی

  است. سالمت در نابرابري کاهش و مردم توقعات و انتظارات به ها نظام

 درمانی بیمه: 

 و ها آسیب تصادفات، ها، بیماري از ناشی هاي هزینه که است اي بیمه هاي برنامه از وسیعی محدوده ،درمانی بیمه 

 هاي برنامه از شکل چند یا یک پوشش تحت مریکاییآ میلیون 231 آمریکا در) دهد می قرار پوشش تحت را ها ناتوانی
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 پزشکی، يها هزینه بیمه: شوند می تقسیم نوع سه به عمدتاً بهداشتی يها بیمه وسیع گستره این. هستند درمانی هاي بیمه

 (.عضو نقص و حوادث بیمه کارافتادگی، از ناشی درآمد يها بیمه

 درمانی خدمات بیمه: 

 یتا  ودولتتی   يهتا  بخش از اعم متعددي مراکز و ها سازمان جهان، توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي اکثر در

 جامعه افراد به متنوع و گسترده صورت به را درمانی و بهداشتی خدمات طریق این از تا پرداخته رقابت به یکدیگر با خصوصی

 گتردد  متی  محسوب کشور هر در سالمت وسیع بخش هاي مجموعه زیر از یکی درمانی خدمات بیمه جهت این از نمایند؛ ارائه

 بتوده  ارتباط در درمانی و بهداشتی هاي بخش سایر با عمودي و افقی صورت به جهان صنعتی پیشرفته کشورهاي اغلب در که

         باشد. می برخوردار اقتصادي يها بخش سایر میان در باالیی نسبتاً رشد نرخو  افزوده ارزش از و

 سالمت بیمه سازمان : 

 بتر  و باشتد  متی  مستتقل  حقتوقی  شخصیت داراي که ،تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت به وابسته است سازمانی

 ختدمات  بیمته  امکانتات  و موجبتات  تتأمین  منظتور  به 3171 سال در کشور درمانی خدمات همگانی بیمه قانون 5 ماده اساس

 ارائته  دولتتی  شترکت  صتورت  به وگردید  تشکیل اجتماعی هاي گروه سایر و  روستاییان ند،نیازم افراد دولت، کارکنان درمانی

 .شود می

 شده  بیمه: 

 و باشد می  رمانی د  مات خد  بیمه  مقررات  مشمول سرپرست تبع به یا رأساً  که  است ي فرد  شده  بیمهتعریف نظري: 

 .گیرد می قرار  رمانی د  مات خد مزایاي از  ه استفاد  مشمول ( قانون ر د  لمشمو مراجع یا  فرد توسط  )السهم حق  اخت پرد از  پس

 مراجعه کننده براي دریافت خدمات آزمایشگاهیسازمان بیمه سالمت  گانشد بیمهدر این مطالعه  تعریف عملیاتی:

 مدنظر است.به عنوان جامعه آماري  3131و  3131در شهر ایالم در تیر و مرداد 

 ي کل هزینه:   
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. در این مطالعه باشد هر بار مراجعه می ي یا به عبارتی هزینهآزمایش  ي نسخه هري کل  هزینهتعریف عملیاتی: 

در  شدگان همبی ی سهم پرداخت وسهم سازمان  ي هزینه ) نمونه، ي نسخه 750کل  ي هزینه نمودن مشخص از پس

 .گردید مشخص خصوصی و دولتی بخش دو در و 31 و 31 سال دو در آن میانگین( ؛ نسخه مورد بررسی 750

 :سهم سازمان 

 در مصوب تعرفه برابر و همگانی بیمه قانون طبق بر که است شده بیمه درمان هاي هزینه از قسمتیتعریف نظري: 

  .گیرد می قرار گر بیمه سازمان تعهد

ي مورد بررسی، میانگین سهم  نسخه 750 در پس از مشخص نمودن سهم سازمان ،در این مطالعهتعریف عملیاتی: 

 در دو بخش دولتی و خصوصی مشخص گردید(.و  31و  31سازمان نسخ در دو سال 

 (:شده ی بیمهپرداخت)پرداخت از جیب 

 اختت  پترد   رمانی د  مات خد  ریافت د  زمان ر د  باید  ه شد  بیمه  که  است  رمان د  ي هزینه از  قسمتی فرانشیز تعریف نظري:

 کشورهاي در ارقام این. است باالتر مردم جیب از پرداخت باشد، فقیرتر کشور چه هر صارف،م از خصوصی سهم منظر از. نماید 

 بتاال  درآمد کشورهاي در و( کل درصد 10)درآمد متوسط کشورهاي در درصد 85 ،(کل درصد 60 از بیش )درصد 31 درآمد کم

 مصتوب،  ي تعرفته  مبنتاي  بتر  کته  استت  درمتان  ي هزینه از تیقسم ،پرداخت از جیب. است (کل از درصد 20)درصد 56 فقط

 بختش  در و دولتی تعرفه فرانشیز شامل دولتی بخش در شده بیمه سهم .نماید پرداخت خدمات دریافت زمان در باید شده بیمه

 .باشد می خصوصی بخش تعرفه التفاوت مابه اضافه به دولتی تعرفه فرانشیز شامل خصوصی

 مورد ي نسخه 750 در شدگان بیمهی ي پرداخت هزینه نمودن مشخص از پس مطالعه، ینا درتعریف عملیاتی: 

 ه،نسخشده در هر  ی بیمهي پرداخت هزینه)با استفاده از فیش ها و قبض هاي آزمایشگاه و حذف اثر بیمه هاي تکمیلی،  بررسی

شده در هر سال و در  پرداختی بیمه و در نهایت میانگین گردید مشخص خصوصی و دولتی بخش دو در و 31 و 31 سال در

 (.بخش خصوصی و دولتی محاسبه گردید

 مراجعه بار:  
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شود که افراد براي دریافت خدمات درمانی به مراکز ارائه دهنده  بار مراجعه به مواردي اطالق میتعریف نظري: 

 .خدمات مراجعه نموده اند

هاي  )شامل صندوقهر صندوق بیمه سالمتداد نسخه منظور از بار مراجعه، تعاین مطالعه در عملیاتی: تعریف 

 .بدست آمد، ي نمونه نسخه 750در نمونه مورد مطالعه می باشد که در (باشد می کارمندي، سایراقشار، روستایی و خویش فرما

 پاراکلینیکی خدمات: 

 که بالینی تظاهرات وراي در نهفته هاي ناهنجاري به مربوط درمانی و بهداشتی خدمات لغات، فرهنگ تعریف طبق 

 آزمایشگاه واقع در. نامند پیرابالینی یا پاراکلینیکی خدمات را شود می کشف آزمایشگاهی هاي بررسی طریق از معموالً

 خدمات. باشد می فراهم جا آن در آزمایش ادوات و آورند می عمل به فنی و علمی هاي آزمایش آن در که است جایی

در این مطالعه با بررسی  .گیرند می انجام طبی تشخیص خدمات براي که هستند اهیآزمایشگ هاي بررسی آزمایشگاهی،

مورد بررسی قرار هاي شایع شهر ایالم در نمونه مورد مطالعه(  یش) به عنوان آزمایشآزما 311، نمونه ي نسخه 750

به آزمایش  52مجزاي  ي هزینه ؛ عالوه براین از این تعداد آزمایش،ي هر نسخه محاسبه شد و میانگین هزینه گرفت

 جداگانه بررسی گردید. نیز ،آزمایش مورد بررسی 311از بین ي مورد مطالعه  هاي شایع نمونه زمایشآ عنوان

 کالیفرنیا کتاب: 

 و چهار کدینگ سیستم به صورتو  شد آغاز کالیفرنیا در خدمات هاي تعرفه مطالعه و بررسی میالدي 50 دهه اوایل در

 سال در کالیفرنیا کتاب ویرایش اولین نهایتاً. گردید تبدیل درمانی و تشخیصی، بالینی يها فعالیت يالگو ، بهرقمی پنج

 فهرستی 3امریکا پزشکی انجمن ها، بعد. گرفت قرار پزشکان الزحمه حق محاسبه مبناي ،ایران در( 3172 سال) 3381

 در سالمت خدمات کدینگ و نامگذاري هاي شیوه ینمعتبرتر از یکی عنوان به که نمود منتشر را خدمات عناوین از جامع

 از. بودند استفاده قابل پیراپزشک و پزشک از اعم کنندگانارائه کلیه براي کدها این. گرفت قرار استفاده مورد دنیا سرتاسر

 در شاغل پزشکان توسط مردم از غیررسمی هاي پرداخت اخذ: دربرداشت کتاب این اجراي زمان مرور با که مشکالتی

 هاي ارزش و ها نسبت در تناسب عدم به مربوط مردم از مبالغ این اخذ علت ترین اصلی. است خصوصی و دولتی بخش

                                                           
1
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 و عناوین نسبی، ارزش طرفی از. است مختلف تخصصی هاي رشته بین در ویژه به و رشته یک خدمات درون در نسبی

 و است یافته تغییر خدمات شرح زیرا نیست، همگام نروزافزو هاي پیشرفت با کالیفرنیا کتاب در موجود کدهاي شرح

 در طرفی از. است یافته کاهش کمتر نماز تمد و بهتر کیفیت با ،جدید هاي فناوري بواسطه درمانی هاي هزینه گاهی

 .است نگرفته صورت کشور پزشکی آموزش نظام تغییر و مادر هاي رشته به کافی توجه کتاب این

 ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب: 

 سالهاي طول در آمریکا CPT شده منتشر کتب از برگرفته و ملی کد صورت به آن در شده استفاده کدهاي که است کتابی

 ،3181 کتاب تدوین اصلی مبناي .است شده تجمیع و سازي ساده ویرایش، ،تخصصی و علمی انجمن توسط که 2032-2001

 بیش شامل شده تدوین جدید کتاب. است بوده کالیفرنیا اجراي حال در کتاب به نسبت خدمتی هیچ نسبی رزشا کاهش عدم

 در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب نسخه اولین نهایت در. است تخصصی رشته 28 در شایع خدمت 2000 از

 ارسال دولت تأهی به ابالغ جهت سالمت بیمه عالی يشورا دبیرخانه در شده انجام کارشناسی بررسی از پس 3131 تیرماه

 سازي زمینهتوان به:  می ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اصلی مزایاي از. گردید

 جدید، ابکت اجراي با: واحد نظام ایجاد با خدمات وزن و نسبت در عدالت ایجاد؛سالمت بازار از غیررسمی پرداخت حذف جهت

 ضریب یک قالب در ،باشد می تخصصی هاي رشته  بین در ناعدالتی علل از که سالمت بازار در موجود مختلف ریالی ضریب

 ، اشاره کرد.پاراکلینیک خدمات در مردم جیب از پرداخت کاهش؛است شده تجمیع واحد ریالی

 نسبی ارزش: 

 هر ارائه سختی ي دهنده نشان اي حرفه جزء ،باشد می  فنی ءجز و  اي حرفه جزء کلی، جزء شامل ترتیب به نسبی ارزش

 فنی و اي حرفه جزء دو مجموع کلی جزء و تجهیزات نگهداري و تعمیر يها هزینه دهنده نشان فنی جزء پزشک، براي خدمت

 .باشد می

 مطالعه های محدودیت 1-7

 دسترسی بر این عالوه  .نمود اشاره زمینه ایندر متعدد مطالعات به دسترسی عدم به توان می مطالعه این هاي محدودیت از

 نهایی قیمت ي ارائه به تنها خصوصی هاي آزمایشگاه و نبود مقدور خصوصی هاي آزمایشگاه در آزمایش هر ي هزینه به مستقیم
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 هر هزینه تعیین جهت خدمات نسبی ارزش کتاب از بنابراین نمودند؛ اکتفا درخواستی آزمایشات نوع و ، سهم سازماننسخه هر

 .شد استفاده خصوصی هاي آزمایشگاه در آزمایش

مشخص گردید و پس از  گیري ي فاصله نمونه و با محاسبه ها در این مطالعه با روش نمونه گیري تصادفی سیستماتیک نمونه

، الزم ها مراجعه گردید بیمه شده به آزمایشگاه ي بر عهده ي مشخص نمودن هزینه سهم سازمان، جهت بدست آوردن هزینه

کاربر آزمایشگاه با است که از آنجا که اخذ مشخصات نسخه در سیستم هاي مختلف آزمایشگاه ها طبق گفته  به ذکر

)برخی ها که با کدملی و بدون کد بیمه بودند مشخصات خاصی صورت می گرفت )کدملی یا کدبیمه یا ...(، برخی از نمونه

حدودیت هاي این مطالعه می ختیار محقق قرار نگرفتند که از م، در اشدند( دفاتر درمانی با کد ملی و بدون کدبیمه چاپ می

باشد. بنابراین به نظر می رسد علت اندك بودن نسخ صندوق خویش فرما که با کدملی می باشند، این محدودیت در بازیابی 

 اطالعات برخی نسخ در آزمایشگاه ها باشد. 

عیناً  در دو بخش دولتی و خصوصیگرفته و تعداد اقالم نسخ  در نمونه مورد مطالعه مشاهده شد که نوع آزمایشات انجام

 83)و متنوع از بخش خصوصی نوع آزمایش(کمتر 52و بطور کلی تنوع آزمایشات انجام گرفته در بخش دولتی )مشابه نبود، 

عد از اجراي ، بنابراین درصد رشد هزینه هر آزمایش در هر دو بخش دولتی و خصوصی بطور مجزا قبل و ببود نوع آزمایش(

 (.3-1و  8-1کتاب ارزش نسبی محاسبه گردید)جداول 

را متقبل می شود، بنابراین سهم  سایراقشار و کارمندي بسیاري از هزینه ها هاي از آنجا که بیمه هاي تکمیلی در صندوق

، لذا باشد ها می هزینهباشد، و بیمه تکمیلی متقبل اصلی  بخصوص صندوق سایراقشار صفر میبرخی نسخ شده در  بیمهپرداختی 

هزینه از  ،ها جهت مقایسه صحیح هزینه، باشد نمیهداف این مطالعه ااز از هزینه کل از آنجا که میزان تقبل بیمه هاي تکمیلی 

 فیش در که اي و هزینه گرفتمدنظر قرار  شده هبرعهده بیمصرفنظر شد و این هزینه نیز  بیمه هاي تکمیلی مورد قبول

  .گرفت قرار مطالعه مورد مکمل بیمه هزینه و تخفیف اثر بدون بود، گردیده قید بیمار پرداختی

بیش  اطالعات آوري جمع که شد موجب ها هزینه قراردادن اختیار در مورد در خصوصی هاي آزمایشگاه برخی ضعیف همکاري

 بایگانی در و باشد می 3131 سال اسناد مطالعه به مربوط مطالعه این از بخشیو از طرفی  بیانجامد طول به ماه 1از 

 .گرفت صورت کندي به طرح مجري با همکاري بنابراین بود، موجود خصوصی هاي آزمایشگاه
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 مباني نظری 2-1

 مقدمه 2-1-1

 درآن و گتردد  متی  ایجتاد  قتانونی  ضوابط طبق که است پزشکی موسسه ،شناسی آسیب و طبی تشخیص آزمایشگاه

 آزمایشتگاه  هتر  .گیترد  متی  قرار آزمایش مورد درمان تأثیر و ها بیماري کنترل و تشخیص براي سانان بدن از حاصل هاي نمونه

 وزارت از صتادره  مجوزهتاي  استاس  بتر  و فنتی  مستئولین  یا مسئول علمی صالحیت و تخصص نوع به نسبت طبی تشخیص

 : باشد می زیر يها بخش از بخش چند یا یک داراي پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 وشیمیبی 
 شناسی خون 
 ( شناسی قارچ شناسی، ویروس ، شناسی انگل شناسی، باکتري ) شناسی میکروب 
 شناسی سرم و شناسی ایمنی 
 (پاتولوژي و سیتولوژي )شناسی یاخته و تشریحی شناسی آسیب 
 مولکولی و پزشکی ژنتیک 

 ها آزمایشگاه ایجاد و ها بیماری تشخیص در تحول  2-1-2

 دانشمندانی وجود و حیاتی شیمی شناسی، انگل شناسی، میکروب اکتشافات با اخیر سده اوایل و نوزدهم سده اواخر از

 .رخ داد آزمایشگاهی هاي روش از استفاده و هابیماري تشخیص در تحولی کخ، و پاستور نظیر

 توسعه با و ترف تکامل به رو شیمی و فیزیک و شناسی ایمنی زمینه در مختلف اکتشافات و مطالعات با ها روش این

 با همگام و باشند می امروزي طب علم ارکان از که بیوشیمی و شناسی خون آن، به وابسته يها رشته و میکروبیولوژي علوم

 و بهداشتی علمی، هاي بررسی و ها بیماري تشخیص براي راه مختلف، آزمایشگاهی هاي دستگاه اختراع و لیوسا تکمیل

 (3)رسید کنونی وضع به تا شد هموار پزشکی

  ایران در آزمایشگاه ایجاد ی سابقه 2-1-3

 صدارت زمان در قمري هجري 3268 سال به ها آزمایشگاه ي زمینه در انفرادي يها فعالیت و ابتدایی مراحل

 آن در و گردید تأسیس دارالفنون در البراتواري بعد سال دو. گردد میبر دارالفنون مؤسس و بانی، امیرکبیر خان میرزاتقی

 کامل هاي آزمایشگاه نهضت دوران است مسلم آنچه. نمودند طب و داروسازي آموزش و معمولی شیمیایی امتحانات به ادرتمب
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 3233 سال در ایران انستیتوپاستور تأسیس با ایران در پیشرفته وسایل با کارشناسان توسط جدید علمی يها روش به متکی و

 آزمایشگاهبعدها  که 3135 سال در بهداشت بنگاه و 3101 سال در (کنونی رازي انستیتو )حصارك انستیتو تشکیل و شمسی

 براي که بودند هایی سازمان اولین مؤسسات این. گردد می آغاز شد، نامیده رفرانس آزمایشگاه و بهداري وزارت مرکزي

 ایران در اي قرنطینه خدمات و پزشکی هاي بررسی و واکسن و سرم ي تهیه اپیدمیولوژیک، مطالعات ها، بیماري تشخیص

 . گردیدند تشکیل

 اینگونه توسعه براي الزم افراد تربیت به پزشکی، و بهداشتی خدمات ضمن تشکیل، بدو از مذکور مؤسسات

 هاي بیمارستان در ها آزمایشگاه تأسیس دایره نامبرده، مؤسسات فعالیت و تأسیس موازات به. نمودند اقدام درکشور ها فعالیت

 نیروهاي هاي بهداري بهداري، وزارت توسط بعد هاي سال در و یافت توسعه خصوصی و لشکري و کشوري از اعم مختلف

 و ها بیمارستان تکمیل با هماهنگ و گرائید تکامل به رو دیگر بهداشتی و طبی هاي سازمان و پزشکی هاي دانشکده مسلح،

 هاي رشته در خارج یا ایران در اي عده مختلف، هاي رشته متخصصان و کرده تحصیل پزشکان تعداد شدن زیاد و کار وسایل

 بدین نمودند؛ ها شهرستان و تهران در خصوصی هاي آزمایشگاه تأسیس به مبادرت و کردند پیدا تخصص آزمایشگاهی علوم

 اپیدمیولوژیک، تشخیصی، يها فعالیت به و شد تشکیل کشور سراسر در کامل آزمایشگاهی مؤسسات سال 31 طی نحو

 (.2)پرداختند کشور احتیاج مورد واکسن و سرم تهیه و مصرفی مواد مختلف هاي بررسی سی،شنا سم

  آزمایشگاهي خدمات اهمیت  2-1-4

 درمان از ناشی عوارض تواند می و است ضروري پزشکی و علمی فرضیات کردن قطعی براي آزمایش انجام

 دهد؛ می تشکیل را پزشکی يها هزینه درصد 30 تنها دنیا در پزشکی گروه در ها آزمایشگاه يها هزینه. دهد کاهش را نادرست

 ها هزینه درصد 30 دنیا در. اند کننده کمک درصد 80 ،آزمایشگاهی خدمات بیماري، تشخیص نظر از که است حالی در این

 در پزشکی گروه در ها آزمایشگاه يها هزینه »آزمایشگاهی علوم انجمن اعضاي ي گفته به. است پزشکی هاي رشته سایر براي

 بیمار عهده بر آن درصد 10 و کردند می پرداخت ها بیمه را خدمات درصد 70 هزینه 3181 سال در است، درصد 7 زیر ایران

 پرداخت بیماران را هزینه درصد 30 از بیش تخصصی هاي تست برخی در حتی و یافت افزایش بیمار سهم تدریج به اما ،بود
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 بیماران دوش بر را بار و داشتند مردم به نسبت کمی دلسوزي گر بیمه هاي سازمان گذشته الهس چند در بنابراین. کردند می

 (.1)«یافت کاهش دولتی مراکز در مردم جیب از پرداخت سالمت، نظام تحول طرح از بعد البته. بودند گذاشته

  سالمت خدمات گذاری تعرفه  2-1-5

 خرید و منابع صحیح تخصیص گسترده و کلیدي يها فعالیت و ءاجزا از یکی سالمت خدمات منطقی ارزش تعیین

 شده، هئارا خدمات ارزش آن کمک با که است ییها روش از یکی گذاري تعرفه نظام. است سالمت مراقبت نظام در خدمت

 هاي تعرفه .شود می تعیین سالمت نظام مشی خط و کشور کالن هاي سیاست اعمال براي منطقی ارزش این. شود می مشخص

 پزشکی، ي هجامع بیکاري نرخ افزایش خدمات، کیفیت اُفت. کند ایجاد سالمت نظام در زیادي تبعات تواند می واقعی غیر

 پزشکی، گروه از بیماران شکایت افزایش بیماران، از قانونی غیر وجوه دریافت ي هپدید رواج و تخلفات بروز امکان افزایش

 .است مشکالت این ي جمله از بهداشتی خدمات ي هارائ نظام از دولت و پزشکیي  هجامع و مردم نارضایتی

 سال  20 از و شد اجرا «کالیفرنیا» شهر در قبل سال 10 حدود که است جهانی معتبر مدل یک « کالیفرنیا کتاب»

 گذاري ارزش مرجع عنوان به «کالیفرنیا کتاب» ویرایش اولین. شد درمانی خدمات قیمت گذاري ارزش مالك ایران در قبل

 منتشر« خدمات نسبی هاي ارزش مطالعات شرکت» همکاري با 3162 سال در جهان هاي کشور از بسیاري در درمانی خدمات

 هاي شیوه معتبرترین از یکی عنوان به که کرد منتشر را خدمات عناوین از جامعی فهرست  آمریکا پزشکی انجمن بعدها،. شد

 .گرفت قرار استفاده مورد دنیا اسرسرت در سالمت خدمات کدگذاري و نامگذاري

 دلیل به که شد هئارا مردم به اي درمانی خدمات عرصه، این در جدید هاي فناوري ورود و پزشکی هاي پیشرفت با اما

 و هزار حدود شد، می باعث لهأمس این. بود نشده مشخص کتاب آن در جدید خدمات ارزش، «کتاب کالیفرنیا» بودن قدیمی

 اي سلیقه هاي دریافت با مرجع، کتاب در آنان واقعی ارزش نبودن مشخص دلیل به پزشکان سوي از انیدرم خدمت هفتصد

 وضعیت (...و سنجی شنوایی کاردرمانی، گفتاردرمانی، مانند) جدید خدمات این هاي تعرفه نبودن مشخص همچنین. شود انجام

 این به ورود براي اقبالی دانشجویان، شد می باعث همسأل همین و کرد می نامشخص را رشته این در درمانگران درآمدي

 کتاب کردن جایگزین براي هایی تالش 3188 و 3181 هاي سال در بهداشت وزارت اساس همین بر. ندهند نشان ها رشته

 . (6و 5و1)داد انجام دیگري مرجع کتاب با کالیفرنیا
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 (کالیفرنیا به موسوم) درماني و تشخیصي خدمات نسبي  ارزش کتاب مشکالت 2-1-6

 کشور سالمت بازار در غیررسمی هاي دریافت اخذ: 

 بخش در شاغل پزشکان توسط مردم از رسمی غیر هاي پرداخت اخذ کشور، درمانی مشکالت ترین اصلی از یکی

 درون در نسبی هاي ارزش و ها نسبت در تناسب عدم به مردم از مبالغ این اخذ علت ترین اصلی .است خصوصی و دولتی

 ایجاد و خدمات این وزن در تناسب ایجاد. است مربوط مختلف تخصصی هاي رشته بین در ویژه به و رشته یک دماتخ

 .ببرد بین از را هایی پرداخت چنین اخذ زمینه تواند می کشور سالمت بازار در مالی شفافیت

 دولتی بخش در خدمات از برخی ارائه عدم و خدمات وزن در نامتناسب توازن: 

 ریسک دانش، و مهارت زمان، مانند) ها ارزش این کننده تعیین هاي شاخص به توجه با خدمات از برخی نسبی ارزش

 خدمات بین همچنین و رشته یک خدمات درون در مناسبی توازن از (...و فیزیکی نیروي بیمار، براي ریسک پزشک، براي

 .نیستند برخوردار تخصصی هاي رشته

 برختی  به جامعه نیاز میزان از کمتر ارائه یا و خدمات از برخی ارائه عدم سبب خدمات هاي نسبت در تعادل عدم این

 ختود،  جیب از یا و کنند مراجعه خصوصی بخش به خدمات این ارائه براي که هستند ناگزیر مردم و است شده منجر خدمات از

 .نمایند پرداخت برابري چند يها هزینه

 درمانی و تشخیصی جدید يها شیوه ابداع و پزشکی علوم پیشرفت: 

 :نیست همگام روزافزون هاي پیشرفت با کالیفرنیا کتاب این در موجود کدهاي شرح و عناوین نسبی، ارزش امروزه

 يهتا  هزینته  کتاهش  .استت  شده خدمات شرح و کدینگ تغییر به منجر خدمات، ارائه در نوین و جدید هاي تکنیک

. استت  شتده  ختدمات  نستبی  ارزش در تغییر باعث کمتر زمان مدت ظرف و بهتر یتکیف با و جدید هاي فناوري بواسطه درمانی

 متالی  شتفافیت  عدم فضاي ایجاد باعث خدمات این. داشت وجود کشور سالمت نظام در تعرفه فاقد جدید خدمت 2000 حدود

 .بودند شده سالمت بازار در

 کشور پزشکی آموزش نظام تغییر و مادر هاي رشته به توجه عدم: 
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 یتافتن  اهمیتت  و توستعه  جهتت  در بایستت  متی  کشور درمانی نظام در ها تعرفه جمله از و مالی مشوق گیري جهت

 دیگتر  از برختی  و عفتونی  بزرگستاالن،  و کودکان داخلی، مانند پزشکی مادر هاي رشته. باشد داخلی طب مانند مادر هاي رشته

 ی،کتاف  درآمد ایجاد امکان عدم نهایت در و تهاجمی نیمه و تهاجمی اعمال و خدمات وجود عدم علت به طب کلیدي هاي رشته

 آموزش نظام مسیر انحراف و تغییر با تواند می مشکل این مدت بلند اتتأثیر و نیستند روبرو پزشکی جامعه نخبگان استقبال با

 بتالینی  طب یافتن اهمیت اب. گردد ها رشته این افت سبب روند این ادامه و کند تهدید کشور در را مادر طبی يها رشته پزشکی،

 (7).نمود  فراهم را کشور در مادر هاي طب احیاي زمینه توان می بستري مشاوره و ویزیت خدمات گذاري بازتعرفه طریق از

 و تشخیصدي  خددمات  نسبي ارزش کتاب مشکالت رفع جهت گرفته صورت اقدامات  2-1-7

 (به کالیفرنیا موسوم) درماني

 کتار  ستال  دو حتدود  از پتس  نستبی  هتاي  ارزش کتتاب  (کالیفرنیا انتشارکتاب از پس) ربا اولین براي 3181 درسال

 مخالفتت  و کتتاب  اجتراي  بتاالي  متالی  بتار  به توجه با که گردید منتشر تخصصی و علمی هاي انجمن همکاري با کارشناسی

. گردیتد  متوقتف  سابق ریزي برنامه و مدیریت سازمان همچنین و سابق اجتماعی تأمین و رفاه وزارت پایه، گر بیمه هاي سازمان

 .بود کالیفرنیا اجراي حال در کتاب به نسبت خدمتی هیچ نسبی ارزش کاهش عدم ،3181 کتاب تدوین اصلی مبناي

. شد منتشر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب بار دومین براي 3188 سال در

 متالی  بتار  ایجاد بدون تخصصی هاي گروه بین نسبی ارزش هاي نسبت در توازن و تعادل ایجاد ب،کتا این تدوین اصلی مبناي

 وزارت توستط  ستالمت  ختدمات  نستبی  ارزش کتتاب  ستوم،  بار براي 3183 درسال .است بوده پایه گر بیمه هاي سازمان براي

 بتا  و 1پرداختت  جتداول  و  2رایتج  داماتاقت  نامگذاري اساس بر کتاب این است، شده منتشر پزشکی وآموزش درمان بهداشت،

 نستبی  ارزش وزن و مبتانی  در تغییتر  و پایته  گر بیمه هاي سازمان براي مالی بار .گردید تدوین 3188 کتاب در تغییراتی اعمال

 (5).است بوده کتاب این اجراي با مخالفت دالیل از ،3188 سال در خدمات

 

                                                           
2
CPT 2002 

3
Fee Schedule 2118 
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 اسدالمي  جمهدوری  در سالمت های اقبتمر و خدمات نسبي ارزش کتاب تدوین سیر   2-1-8

 ایران

 به توجه با ریالی ضرایب رشد تصویب و واقعی تعرفه راستاي در بنیادي اقدامات اولین: کالن درسطح سیاستگذاري

 آمتوزش  و درمتان  بهداشتت،  وزارت برنامته  همچنتین  و گتر  بیمه هاي سازمان منابع رشد اساس بر و 3131 سال بودجه قانون

 در تعرفته  سازي واقعی راستاي در گام اولین ،شده تمام قیمت علمی مبانی اساس بر ها تعرفه نمودن منطقی ايراست در پزشکی

 ضترایب  درصتد 18 رشد شده، تمام قیمت اساس بر ویزیت و هتلینگ تعرفه تصویب با همزمان. بود سالمت بیمه عالی شوراي

 .گردید مصوب ها الزحمه حق ریالی

 که بود تخصصی رشته 28 در شایع خدمت 2000 از بیش شامل که شد تدوین جدید ابکت 3131 تیر در نهایت در

 کتتاب  از حاصتل  بارمالی جلسات اساس بر نهایت در. شد ارائه عالی شوراي دبیرخانه به آن تدوین چهارچوب و نحوه با همراه

 شتوراي  در کتتاب  کلیتات  و شتد  عمالا اولیه نسخه ،گر بیمه سازمانهاي نظرات و بهداشت وزارت توسط کتاب تدوین و 3131

 (3-2) جتدول  در. نمتود  ابالغ اجرا جهت را نسبی ارزش کتاب دولت هیأت 3131 مهرماه در نهایت در. شد تصویب بیمه عالی

 (6).است شده کشیده تصویر به دنیا کشورهاي سایر و ایران در نسبی ارزش برنامه شروع

 دنیا کشورهاي رسای در نسبی ارزش برنامه شروع: ( 3-2) جدول

 شروع برنامه ارزش
 نسبی

 ردیف کشور

 3 استرالیا 3370

 2 متحده آمریکا التای 3372

 1 آلمان 3377

 1 کانادا   3377

 5 فرانسه 3385

 6 فیلیپین 3335

 7 آفریقاي جنوبی 3335

 8 تایوان 3335

 3 ژاپن 3337

 30 جنوبی کره                    2003

 33 سوئیس              2001

 32 ایران 2031
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  ایران اسالمي جمهوری در سالمت های مراقبت و خدمات نسبي ارزش کتاب اصلي زایایم 1-9- 2

 سالمت بازار از رسمی غیر پرداخت حذف بر سازي زمینه 

 ستالمت  بتازار  در میتزي  زیتر  اختذ  اصتلی  علل از اجرا حال در سالمت خدمات نسبی ارزش و وزن در تناسب عدم

 بتازار  کنتترل  بتراي  زمینته  ایجتاد  ستبب  تخصصی، هاي رشته بین و درون در خدمات نسبت و وزن در تناسب ایجاد. باشد می

 گردیتده  تصتویب  بیمه عالی شوراي در و گردیده تدوین ذینفعان کلیه توسط که نظارتی نامه آیین اساس بر. گردد می سالمت

 پزشکان عملکرد بر نظارت براي دولت بازوي و مقدم خط عنوان به تخصصی علمی هاي انجمن و پزشکی نظام سازمان است،

 .نمود خواهند برخورد کنند، می اقدام غیرقانونی يها تعرفه اخذ به نسبت که پزشکانی با و شد خواهند تبدیل

 واحد نظام ایجاد با خدمات وزن و نسبت در عدالت ایجاد: 

 مختلتف  ختدمتی  هاي گروه در متنوع و متعدد ریالی هاي ارزش دوجو کشور، درمان بازار نابسامانی ترین مهم از یکی

 ضریب جدید، کتاب اجراي با. نمود اشاره غیره و فیزیوتراپی بیهوشی، داخلی، جراحی، کاي به توان می جمله آن از که باشد می

 واحد ریالی ضریب یک البق در ،باشد می تخصصی يها رشته بین در ناعدالتی علل از که سالمت بازار در موجود مختلف ریالی

 و پیراپزشتکی  و پزشتکی  مختلتف  يهتا  گروه در عدالت ایجاد سبب واحد ریالی ضریب قالب در تجمیع این. است شده تجمیع

 .گردد می مالی محاسبات انجام در تسهیل و ها الزحمه حق محاسبه شفافیت

 پاراکلینیک خدمات در مردم ازجیب پرداخت کاهش: 

 تعرفه در تغییر عدم علت به) ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات بینس ارزش جدید کتاب در

 تعیتین  دولتی بخش پاراکلینیک خدمات براي متناسب نسبی ارزش ،(بودن واقعی علت به خصوصی بخش پاراکلینیک خدمات

 رادیتوگرافی،  ژنتیک، پاتولوژي، طبی، تشخیصی یآزمایشگاه خدمات دریافت براي مردم که صورتی در نتیجه در و است شده

 بختش  در اي تعرفته  فاصله کاهش علت به نمایند، مراجعه رادیوتراپی و اي هسته پزشکی آي،.آر.ام اسکن، تی سی سونوگرافی،

 بینتی  پتیش % 25 حدود در متوسط طور به کاهش، میزان این. نمود خواهند پرداخت جیب از کمتري هزینه خصوصی، و دولتی

 .گردد می

 پزشکی نوین هاي فناوري و خدمات گذاري تعرفه طریق از خدمات ارائه بازار در یتشفاف: 
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 و خدمت تکنیک، 3700 حدود در ایران، اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب در

 خصوصتی  بختش  هتم  و دولتتی  بختش  در هم ،سالمت بخش آشفته بازار طریق این از که اند شده گذاري تعرفه نوین فناوري

 در شتده  تعیتین  يها تعرفه میزان برابر دو تا گاهی خدماتی، چنین براي حاضر حال در مردم از دریافتی هزینه . گیرد می سامان

 و متردم  جیتب  از پرداختت  کتاهش  سالمت، بازار در شفافیت ایجاد سبب خدمات این براي تعرفه تعیین. باشد می مذکور کتاب

 .شد دخواه سالمت بازار کنترل

 سالمت هاي مراقبت و خدمات براي ملی کدینگ سیستم: 

 از ختدمات  کلیته  شناستایی  بتراي  ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب در

 این. کند می فراهم را سالمت نظام سطح در اطالعات شفاف آوري جمع زمینه که است شده استفاده واحد و ملی کدینگ نظام

 و متفتاوت  هتاي  دستتورالعمل  و بخشتنامه  از و استتاندارد  فاقتد  متنتوع،  کدینگ نظام از درمان فعلی نظام در که است حالی در

 کشتور  خصوصتی  و دولتتی  بختش  در ختدمات  گتذاري  نام و کدگذاري نظام کتاب این اجراي با که گردد می استفاده متناقض

 .شد خواهد ساماندهی

 دانشگاهی هاي بیمارستان در پزشکان وقتی تمام از حمایت: 

 پزشکان از دسته این. است دولتی بخش در جغرافیایی وقت تمام پزشکان از حمایت جدید، کتاب در مثبت نکات از

 و مردم جیب از پرداخت محسوس کاهش سبب ،آنان وقتی تمام از حمایت و مشوق ایجاد و دارند فعالیت دولتی بخش در تنها

 .گردد می تخصصی تخدما به مردم دسترسی افزایش

 بالینی طب احیاء به توجه با پاراکلینیک يها هزینه کاهش: 

 ستایر  بتا  مشتاوره  و ویزیتت  يها تعرفه تناسب عدم علت به بالینی معاینه و گیري حال شرح تشخیص، به توجه عدم

 تشتخیص  و معاینته  طریتق  از بیمار درمان مدیریت از بالینی طب سوق سبب مادر، طب دادن جلوه اهمیت کم ضمن خدمات،

 بتین  از و طتب  به بالقوه آسیب سبب چالش این که ؛است شده يغیرضرور کییپاراکلین و تشخیصی هاي تست سمت به دقیق

 عنتوان  به بیمار بالین بر حضور و بالینی تشخیص و معاینه جدید، کتاب اجراي با. است شده سالمت بخش کمیاب منابع رفتن

 .یافت خواهد دوباره اهمیت طب اصلی بخش
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 کدها تجمیع: 

 کتابرد  و ماهیتت  بته  توجته  با فناوري و خدمت 30000 بر بالغ سالمت، خدمات نسبی ارزش کتاب جدید نسخه در

 FFS پرداختت  نظام معایب رفع و کاربرد سازي ساده اسناد، به رسیدگی تسهیل همچون اهدافی به دستیابی راستاي در ها، آن

 بتین  از کننتدگان  ارائته  توستط  ختاص  اقدام یک براي متعدد و متنوع کدهاي گزارش امکان و است شده سازي ساده و تجمیع

 .رسد می ممکن حداقل به کدها تفسیر در اختالف و رود می

 فناوري بر مبتنی خدمات در اي حرفه و فنی اجزاي تفکیک: 

 فناوري بر مبتنی خدمات در اي حرفه و فنی اجزاي تفکیک نسبی، ارزش جدید کتاب تدوین در مثبت نکات دیگر از

 و پزشکان سهم خدمات، این از حاصل درآمدهاي بازتوزیع هنگام در مؤسسات که گردد می سبب اجزاء این شفافیت. است بوده

 .گردد می حذف بیمارستان و پزشک سهم تعیین براي سلیقگی محاسبات و تعیین را بیمارستان

 سالمت تکمیلی و پایه بیمه بسته تدوین و بازنگري جهت الزم هاي ساخت زیر از بخشی آوري فراهم 

 بستته  شتفافیت  ستبب  ستالمت،  نظتام  در ارائه قابل خدمات نوع و تعرفه شدن شفاف اساس بر خدمات بسته تعیین

 ندارنتد،  را پایته  بیمته  توستط  پوشتش  شترایط  حاضتر،  حال در که خدماتی کلیه. گردد می سالمت تکمیلی و پایه بیمه خدمات

 پوشتش  مشتمول  توستعه  پتنجم  برنامه قانون 18 ماده (5) تبصره براساس ازخدمات دسته این. اند شده مشخص( *) باعالمت

 .دارند را سالمت تکمیلی بیمه توسط

 سرپایی خدمات در سالمت بازار مدیریت و کنترل: 

 O عالمتت  با درکتاب) خدمات از دسته این براي ویژه عالمت تعیین و سرپایی خدمات براي ریالی ارزش تعیین با

 200.000 تعرفه ریالی ضریب با، شوند محاسبه 180.000 تعرفه ریالی ضریب با اینکه جاي به خدمات این ،(اند شده مشخص

 ازجیتب  پرداختت  کاهش باعث ازسویی خصوصی و دولتی بخش تعرفه فاصله کاهش به توجه با این و شوند می محاسبه ریال

 .(7)گردد می خصوصی بخش در خدمت ئهارا تعرفه کنترل سبب دیگر ازسوي و شود می مردم
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  متون بررسي  2-2

 تعرفته  نستبی  هتاي  ارزش پیشتنهادي  تغییترات  تأثیر بررسی عنوان با خود مطالعه در( 3130) همکاران و دشمنگیر

 یتا  حتذف  گونته  هتر  بیان کردنتد کته   سالمت نظام هاي هزینه و مربوطه هاي تخصص پرداختی وزن در ،بالینی هاي تخصص

 تعیتین  اعمال. گیرد صورت شواهد بر مبتنی دالیل با و منطقی هاي استدالل اساس بر باید پیشنهادي منبع هرگونه در کاهش

 رابطته  حفظ باعث ،زنی چانه قدرت بودن غالب یا و صنفی منافع اساس بر نه و علمی مبانی و اصول اساس بر کشور در تعرفه

 هتر  .گردد می بالینی مختلف هاي گروه میان عدالتی بی به مربوط هاي چالش رفع و بالینی مختلف خدمات ارزش میان صحیح

 بته  متا  کشور در اما ؛باشد می کشور هر گذاري تعرفه نظام در الزم امري بالینی مختلف يها اقدام براي بومی گذاري ارزش چند

 ثبت نظام از استفاده پرداختی، مبلغ تدوین منظور به مختلف خدمات شده تمام قیمت تعیین جهت ،مناسب ثبت نظام عدم دلیل

 فهرست کتاب به کشور سالمت کارشناسان استناد. باشد می معقول بدهد خدمات به متناسبی دهی وزن بتواند که دیگر کشوري

 .باشد می مسیر این در مؤثر گامی 3181 سال پیشنهادي هاي ارزش تدوین در( آمریکا کشور در شده تدوین) ها هزینه

 است الزم. باشد می برخوردار توجهی قابل جایگاه از حساسیت و اهمیت دلیل به کشور گذاري تعرفه نظام که آنجا از

 و دقیتق  کارشناستی  نظترات  و هتا  بررستی  با آنها اعمال جهت بالینی و علمی مختلف هاي ارگان به آن اعالم و تغییر گونه هر

 بسیار مزایاي کنار در جدید پیشنهادي هاي ارزش اعمال که داد نشان نیز مطالعه این. گیرد صورت علمی مکتوب اصول اعمال

 کشتور  گتذاري  تعرفته  نظتام  فعلتی  هاي چالش از بسیاري رفع باعث انسانی نیروي سوي از آن پذیرش صورت در که آن مثبت

 بیشتري هاي کاوش و ها بررسی که است الزم کشور سالمت نظام هاي هزینه در مالحظه قابل افزایش دلیل به اما ؛شد خواهد

 . (8)گیرد صورت

 تشتخیص  تعرفه تعیین مرجع اولین کالیفرنیا، کتاب جایگزینی عنوان با خود مطالعه در( 3132)همکاران و دشمنگیر

 است شده شرایطی به منجر کشور در تعرفه تبیین منظور به کتاب این تدوین و ترجمه نحوه ،بیان کردند که کشور در درمان و

 ایجاد پزشکی مختلف هاي ه گرو بین توجهی قابل پرداخت اختالف ها، تعرفه این بر ساالنه ضریب لاعما و زمان گذشت با که

 نحتوه  در زمتان  مترور  بته  که تغییراتی واسطه به گذرد می آن تدوین از ها سال که کتاب این کارگیري به همچنین. است شده

 رابطته  ختوردن  بترهم  بته  منجتر  استت  شده ایجاد( اندرم و تشخیص جدید هاي روش و ها آوري فن ورود نظیر) خدمات هئارا
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 کتاذب  صتورت  بته  بتالینی  ختدمات  از بسیاري کشورمان در و عمل عرصه در بنابراین. است شده خدمات ارزش میان صحیح

 یتب قر . انتد  یافته ترویج یا و سرکوب ،(باشند کرده ریزي برنامه را راهبردهایی چنین هدفمند طور به سیاستگذاران اینکه بدون)

 کتتاب  در کته  است این کالیفرنیا کتاب هاي چالش بزرگترین از یکی که بودند نظر این بر پژوهش در کنندگان شرکت اتفاق به

 ایتن  از استتفاده  هتاي  چالش دیگر بر مبنایی امر همین و نشده رعایت اي رشته بین و اي رشته درون ارزشهاي تناسب کالیفرنیا

 . (3)است نگرفته صورت ها هزینه فهرست کتاب با تطبیق که است این کالیفرنیا بکتا مشکل بزرگترین. است شده کتاب

  هاي مراقبت و  خدمات نسبی ارزش  کتاب اجراي تأثیر ارزیابی  و  بررسی» عنوان با (3131) جوکار و احمدي ي مطالعه

 شتایعترین )هی آزمایشتگا  تشخیصتی   ختدمات   کننده دریافت  شدگان بیمه  پرداختی میزان  ایران بر  اسالمی  جمهوري  در  سالمت

 استناد  مطالعته،  ایتن  در در شهرستان اراك انجتام گرفتت.   3131( و با مقایسه اسناد آزمایشگاهی شهریور و دي ماه آزمایشات

 .گرفتند قرار بررسی مورد اراك شهر (خصوصی) رازي بیمارستان و(  دولتی) ولیعصر بیمارستان ماه دي و شهریور آزمایشگاهی

 با دولتی بخش در که داد نشان مطالعه این نتایج نمونه نیز از بخش دولتی مطالعه گردید. 50نمونه از بخش خصوصی و  50و 

 محتل  از ستالمت  نسبی ارزش کتاب در مصوب يها تعرفه يها هزینه از درصد ده تأمین با همزمان نسبی ارزش کتاب اجراي

 آزمایشگاه به ارسالی نسخ کلیه در سازمان سهم هزینه درصد 13 افزایش و راجعهم بار درصدي 8 افزایش ، ها یارانه هدفمندي

 اجتراي  نتایج نشان داده استت کته   و است آمده بدست شایع آزمایشات در بیمار جیب از پرداخت هزینه درصدي 37 کاهش و

 آزمایش در شده بیمه یختپردا کاهش بیشترین همچنین. است شده بیماران جیب از پرداخت کاهش باعث نسبی ارزش کتاب

Uric Acid آزمایش در شده بیمهی پرداخت کاهش کمترین و CRP خصوصی بخش در نتایج.  است شده دیده کلی روش به 

 16 افتزایش  و مراجعته  بتار  درصدي 1 کاهش نمونه، 50 و قلم 1.231 بررسی و نسبی ارزش کتاب اجراي با که داد نشان نیز

 آزمایشتات  در بیماری پرداخت ي هزینه درصدي 13 کاهش و آزمایشگاه به ارسالی نسخ کلیه در سازمان همس ي هزینه درصدي

 کتاهش  بیشتترین  همچنتین . است گردیده بیمارانی پرداخت کاهش باعث نسبی ارزش کتاب اجرايو  است آمده بدست شایع

 دیتده Total Thyroxin ( T 1)آزمتایش  در شتده  بیمته ی پرداخت کاهش کمترین و C3 HbAآزمایش در شده بیمه یپرداخت

 . (30)شد
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 بستتري  هتاي  هزینته  بر خدمات نسبی ارزش و کالیفرنیا کتاب تاثیر تطبیقی بررسی به که( 3131)نصري ي مطالعه

 کتاب تعرفه اساس بر) 31 مهر و( کالیفرنیا کتاب تعرفه اساس بر) شهریور در ایالم شهر منتخب هاي بیمارستان در شایع اعمال

 خمینی مصطفی شهید و( ره)امام هاي بیمارستان در جراحی اعمال شایعترین که داد نشان است، پرداخته( خدمات نسبی ارزش

 کتتاب  کته  داد نشتان  هتا  یافته. بود% 6 با طبیعی زایمان و %6 با هرنی ،%33 با آپاندکتومی ،%36 با سزارین شامل ایالم شهر

 هتا  داده بررسی نتایج. است داده افزایش داري معنی طور به را ها صورتحساب کل جمع میانگین% 35/63 اتخدم نسبی ارزش

 ،%1 دولتت  کارکنتان  صتندوق  در مطالعته  متورد  هتاي  پرونده در شایع جراحی اعمال هاي هزینه از بیماران سهم که داد نشان

 صتندوق  در نیتز  شتدگان  بیمه یپرداخت. است یافته کاهش %1 ایرانیان صندوق و% 1 روستایی صندوق ،%2 سایراقشار صندوق

 کته  هتا  صتندوق  ستایر  بترخالف . است یافته کاهش مهر در% 1 ایرانیان صندوق در ،%3 روستایی صندوق% 2 دولت کارکنان

 .ستا یافته افزایش مهر در% 3 بیماران پرداخت سایراقشار صندوق در ،است داشته کاهش شدگان بیمه جیب از پرداخت

 بتا  دولتت  کارکنتان  صتندوق  در هتا،  هزینته  از سالمت بیمه سازمان سهم مطالعه، مورد هاي نمونه در متوسط بطور

 1 افتزایش  بتا  روستتایی  صندوق در ،86 به 78 از درصدي 8 افزایش با سایراقشار صندوق در ،85 به 80 از درصدي 5 افزایش

 ستالمت  ختدمات  نستبی  ارزش کتاب اجراي با% 85 به 73 از درصدي 6 افزایش با ایرانیان صندوق در ،81 به 80 از درصدي

  .است داده پوشش را ها هزینه کل%  33 سالمت همگانی بیمه صندوق در سالمت بیمه سازمان سهم و است یافته افزایش

 هتاي  صتندوق  مجموع در 31 مهرماه در نسبی ارزش کتاب اجراي با شدگانش بیمه از سالمت بیمه سازمان حمایت

 است این جمله این معناي و است داشته افزایش ماه مهر در% 87 به شهریور در% 73 از و بوده همراه رشد درصد 8 با اي، یمهب

 یافته بهبود% 8 سالمت بیمه سازمان اي بیمه پوشش ها تعرفه شدن واقعی و سالمت نظام تحول طرح سوم مرحله اجراي با که

 ارزش کتتاب  ابتالغ  دستورالعمل اساس بر ،اند نموده مراجعه بیمارستان به ارجاع نظام طریق از که روستائیان صندوق در. است

. داد نشتان  را درصدي 5 جیب از پرداخت و درصدي 1 بیمار سهم ها داده اما ؛یافت می کاهش% 1 به بیمار سهم بایستی نسبی

 در ریال 717535 به رشد 13/33 با شهریور در ریال 663520 از ریالی رقم متوسط که داد نشان بیماران جیب از پرداخت نتایج

 بته  استت  رستیده % 5 به و داشته کاهش% 2 شهریور در% 7 از شدگان بیمه پرداخت درصد حال این با است یافته افزایش مهر
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 ربتوط م مقتررات  و جدید کتاب اجراي با که حالی در اند نموده پرداخت جیب از را ها هزینه% 7 شهریور در بیماران دیگر عبارت

 .(33)اند نموده پرداخت جیب از را ها هزینه% 5 فقط متوسط طور به شدگان بیمه آن به

 هتاي بستتري   هزینته  بتر  خدمات نسبی ارزش و کالیفرنیا کتاب تأثیر تطبیقی ( نیز به بررسی3131پاسبان و پاکار )

 اداره شتدگان  بیمته  بستتري  هاي پرونده لک در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران پرداختند. طی این مطالعه، شایع اعمال

بتود، بررستی    پرونتده  1600 حتدود  کته  3131 و مهر شهریور هاي ماه در فارابی بیمارستان در تهران استان سالمت بیمه کل

 کتتاب  استاس  بتر  محاستبات  کته  بود شهریور ماه به مربوط ها داده از%  51.1 حدود پژوهش این هاي داده اساس گردید. بر

. گرفتت  صتورت  نستبی  تعرفه ارزش کتاب اساس بر محاسبات که مهر ماه به مربوط ها داده از%  6/16 و شده انجام کالیفرنیا

 ماه دو در فارابی بیمارستان در جراحی اعمال ترین شایع فراوانی،%  31 با ترابکتومی و%  11 با ویترکتومی %، 53 با کاتاراکت

و  داشته رشد مثبت شهریور به نسبت % 37/21 ماه مهر در جراحی هاي عمل لک میانگین هزینه. بودند 3131 مهر و شهریور

 ستهم  علیرغم افتزایش  بیمار سهم و میانگین داشته مثبت رشد شهریور به نسبت % 31/21 ماه مهر در سازمان سهم میانگین

 این مطالعه نشان داد کته بتا  بنابراین نتایج  .است داشته کاهش شهریور به نسبت%  37 حدود ماه سازمان در مهر سهم و کل

 از ستازمان  سهم % 21 افزایش و هاي جراحی هزینه افزایش علیرغم آن، به مربوط مقررات ابالغ و نسبی ارزش کتاب اجراي

 .(32)است داشته کاهش درصد 37 حدود ها هزینه پرداخت از بیمار سهم ،ها جراحی

 هتاي  هزینته  بتر  ختدمات  نسبی ارزش و کالیفرنیا کتاب رتأثی تطبیقی بررسی به که( 3135) حیدري ي مطالعه نتایج

 نشتان  پرداخت، 3131 سال بهمن و دي و مرداد و تیر ماههاي در سنندج شهر منتخب هاي بیمارستان در شایع اعمال بستري

 5/21 با یعیطب زایمان درصد، 1/25 با لنز و کاتاراکت ،سنندج بعثت و توحید بیمارستانهاي در جراحی اعمال شایعترین که داد

 هاي پرونده در شایع جراحی اعمال هاي هزینه از بیماران سهم. بود درصد 7/1 اینگوینال هرنی و درصد 7/33 با سزارین درصد،

 پرداختت  وجود این با است؛ یافته افزایش بهمن و دي در درصد 7 به درصد 6 از مرداد و تیر در ها صندوق کل در مطالعه مورد

 تیر در درصد 7 از اي بیمه هاي صندوق کل در مطالعه مورد هاي پرونده در شایع جراحی اعمال هاي زینهه شدگان بیمه جیب از

 ارزش کتتاب  اجتراي  با شدگانش بیمه از سالمت بیمه سازمان حمایت. است یافته کاهش بهمن و دي در درصد 1 به مرداد و

 و تیتر  در درصتد  73 از و بتوده  همتراه  رشد درصد 1 با ،اي بیمه هاي صندوق مجموع در 31 ماه بهمن و دي در ،خدمات نسبی
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 افتزایش  و ستالمت  نظتام  تحتول  طرح سوم مرحله اجراي با یعنی است، یافته افزایش ماه بهمن و دي در درصد 81 به مرداد

 رايدا روستتایی  بیمته  صندوق در. است یافته بهبود درصد 1 سالمت بیمه سازمان اي بیمه پوشش سالمت، خدمات هاي تعرفه

 نشتان  را درصتد  1 بیمار نهایی پرداخت نهایت در و درصدي 1 بیمار سهم ها داده 31 بهمن و دي در کاهش درصد 2 با ارجاع

 T آزمون نتایج. است رسیده درصد 5 بهپرداختی بیمه شده  کاهش درصد 2 با ارجاع بدون روستایی بیمه صندوق در ودهد  می

 کتاب اساس بر بهمن و دي و کالیفرنیا کتاب اساس بر مرداد و تیر در توحید بیمارستان در بیماران نهایی جیب از پرداخت بین

 در جیتب  از پرداخت ،نسبی ارزش کتاب اعمال با که دهد می نشان نتایج و دارد وجود داري معنی اختالف خدمات نسبی ارزش

 .(31)است یافته افزایش توحید بیمارستان
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 روش اجرای مطالعه3-1

حجم جامعه و بر حسب آن حجم  براي اجراي مطالعه ابتدا .تحلیلی است ،توصیفی و این مطالعه از نوع کاربردي

گیري تصادفی سیستماتیک،  پزشکی و با روش نمونه م افزار نظارت و اسنادرنبا استفاده از  مورد نیاز محاسبه گردید و نمونه

( تکمیل 1 پیوستهاي جمع آوري اطالعات )فرم  . سپس فرم(31)نسخ آزمایشگاهی هر یک اخذ گردیدنمونه ها انتخاب و ریز 

. در نهایت تجزیه و (35)اطالعات کامل گردید شدگان بیمهي پرداختی ها هزینهها و بررسی  شد و با مراجعه به آزمایشگاه

 .(36)هاي آماري پرداخته شد رت گرفت و به تفسیر دادهصو 23SPSSو  Excel هاي خام، با استفاده از نرم افزار  تحلیل داده

در اقدامات  شدگان بیمهی پرداختسهم ي خدمات آزمایشگاهی، سهم سازمان و  براي بررسی میزان هزینه

 هاي مراقبت: بر اساس کتاب کالیفرنیا( و بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و 3131آزمایشگاهی تشخیص طبی قبل )

: بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات( و تعیین شایعترین آزمایشات تشخیص طبی شهر ایالم )در بازه زمانی 3131سالمت )

 ( متغیرهاي زیر به دست آمد:3131و  3131تیر و مرداد 

 باشد می (مالکیت دولتی دانشگاهی، خیریه و خصوصی) متغیر مالکیت آزمایشگاه: این متغیر شامل. 

  پیش از اجراي  ) 3131در تیرماه و مردادماه سال  شدگان بیمهو بار مراجعات سال انجام آزمایش: هزینه

 پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات( در این مطالعه بررسی شد. ) 3131کتاب ارزش نسبی خدمات( و تیرماه و مردادماه 

  صندوق 1 که شامل باشد میها  شده بیمه اي بیمه: این متغیر مربوط به نوع صندوق اي بیمهصندوق :

کارمندي، سایراقشار، روستایی و خویش فرما است. این متغیر براي تعیین بار مراجعه براي دریافت خدمات آزمایشگاهی 

ها در بخش دولتی و خصوصی و تعیین  میزان هزینه در صندوقسالمت و تعیین هاي بیمه  تشخیص طبی به تفکیک صندوق

 در آن رخ داده است، کاربرد دارد. شدگان هبیم نوع صندوقی که بیشترین پرداخت

 متغیر جهت بررسی اثر اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات : این یا تعداد اقالم تعداد آزمایشات انجام گرفته

قبل و بعد از  نمونه تعداد اقالم درخواستی در هر نسخه در نسخ آزمایشگاهیبر تعداد آزمایشات انجام گرفته، بدست آمد و 

نیز محاسبه  31و  31میانگین تعداد اقالم در نمونه سال  کل اقالم در خواستی ودهد، را نشان میارزش نسبی اجراي کتاب 

 گردید.
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 و میانگین آن در دو سال و در  در هر نسخه نیز بدست آمد شده و سهم بیمه ، سهم سازمانکل ي هزینه

ي آزمایشگاهی قبل و بعد از اجراي کتاب ارزش ها ینههز. این داده ها براي مقایسه دو بخش دولتی و خصوصی محاسبه گردید

 آوري گردید. نسبی خدمات جمع

  آزمایش، مورد بررسی قرار  311آزمایش، سهم سازمان و سهم بیمار در  هر قلم ي این بررسی هزینهدر

 هاي نمونه نیز مشخص گردید و مورد بررسی قرار گرفت. و شایعترین آزمایش گرفت

 جامعه آماری3-2

 .3131و  3131هاي شهر ایالم در تیر و مرداد  کننده به آزمایشگاه مراجعه شدگان بیمهسخ آزمایشگاهی کل ن

 محاسبه حجم نمونه  3-3

آماري در  ي به عنوان جامعه 3131 و3131 تعداد کل نسخ آزمایشگاهی دولتی و خصوصی بیمه سالمت در تیر و مرداد سال

نسخه بدست آمد.  با  31811،  3131نسخه و در سال 33125، برابر با  3131 حجم جامعه آماري در سال. نظر گرفته شد

بدین  .باشد مینمونه  175برابر با  35000تا  30000اي با حجم توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز براي جامعه

ونه ها با استفاده از روش در نظر گرفته شد. نم 3131سال  ي نسخه نمونه 175و  3131سال  ي نسخه نمونه 175ترتیب 

. گردد میآماري انتخاب ي  در این روش تعداد نمونه مورد نیاز از کل جامعه بدست آمدند. 1گیري تصادفی سیستماتیک نمونه

الزم به ذکر است جهت سهولت در جمع  )بدست آمد 13، 3131و در سال  10ا برابر ب 3131گیري در سال  ي نمونه فاصله

 .به دست آمد حذف گردیدند( 32هایی که حجم نمونه آنها کمتر از  ایشگاهها، آزم آوري داده

، گیري ي نمونه ها اخذ گردید و با رعایت فاصله پزشکی، لیست مراجعین به آزمایشگاه افزار نظارت و اسناد سپس با استفاده از نرم

ها اخذ گردید.  یرهاي مورد نیاز هر یک از نمونهمتغنسخ آزمایشگاه و سایر ها انتخاب شدند؛ و اطالعات دموگرافیک، ریز  نمونه

 شده پرداختی بیمه ي و هزینه نسخهکل  ي ها نیز سایر اطالعات الزم از قبیل هزینه در نهایت با مراجعه حضوري به آزمایشگاه

ي ها بیمه، اثر ها هزینهتکمیل گردید. )الزم به ذکر است که در بررسی  1پیوست  نیز به دست آمد و فرم و سهم سازمان

اي که در فیش پرداختی بیمار قید گردیده بود، بدون اثر تخفیف و هزینه بیمه مکمل مورد  تکمیلی لحاظ نگردید و هزینه

                                                           
4Systematic Random Sampling 
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به صورت  ها آزمایشها ، مالکیت خیریه داشت ولی بهاي  مطالعه قرار گرفت. در بررسی مالکیت آزمایشگاهی یکی از آزمایشگاه

این آزمایشگاه  ها هزینهتنها بیماران کلیوي از یکسري تخفیفات برخوردار بودند، بنابراین در بررسی گردید و  خصوصی اخذ می

الزم به ذکر است که در انتخاب نمونه از لیست کامل افراد مراجعه کننده به  نیز در زمره ي بخش خصوصی بررسی گردید(.

به عنوان جامعه مورد مطالعه استفاده شد و افراد  3131و  3131آزمایشگاه هاي تشخیص طبی شهر ایالم در تیر و مرداد سال 

با توجه به رعایت فاصله نمونه گیري انتخاب گردیدند و از توجه به نوع صندوق در مرحله انتخاب نمونه صرفنظر گردید، و 

ظر نوع صندوق نیز پس از دریافت اطالعات کامل نسخه آزمایشگاهی هر فرد از آزمایشگاه و ورود اطالعات در فرم مورد ن

لحاظ گردید. بنابراین انتخاب صندوق ها به طور تصادفی سیستماتیک صورت گرفت و در نتیجه تعداد نسخ هر صندوق مشابه 

ها به علت  ها از آزمایشگاه الزم به ذکر است که برخی نمونه ها به علت عدم دریافت اطالعات آزمایش آنبدست نیامد. 

 اه ها، از مطالعه حذف گردیدند.مشکالت نرم افزاري آزمایشگ

 ها ابزار جمع آوری داده   3-4

عات موجود در نرم افزار ثبت اطالو  پزشکی گزارشات بدست آمده از نرم افزار نظارت و اسناددر این راستا ابتدا از 

آوري  ا جمعه هاي پذیرش نسخ آزمایشگاهی که از آزمایشگاه گذاري شده و برگه هاي قیمت ها، فیش هاي آزمایشگاه داده

 تکمیل گردید. (1پیوست  ها ) آوري داده جمع  فرماستفاده شد و  گردید،

 ها روش تجزیه و تحلیل داده 3-5

 ها از جداول توزیع فراوانی براي توصیف داده ها انجام گرفت و تجزیه و تحلیل داده 36SPSSو   Excelاستفاده از نرم افزاربا 

استفاده گردید و نیز  Independent-sample T Testو آزمون مرکزي هاي  شاخص از و فراوانی نسبی استفاده گردید و

 جداول و نمودارهاي الزم تکمیل گردیدند.
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چهارم:فصل   

مطالعه  یافته اهی   
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   مقدمه 4-1

مشخص گردیده است  3131و  3131آزمایشات شایع در سال  و شده پرداخته ها داده توصیف به ابتدا فصل این در

 ها مطابق با اهداف پژوهش پرداخته شده است. تحلیل داده و سپس به توصیف و

 ها توصیف داده 4-2

 ی شایع مورد بررسي در مطالعهها آزمایش 4-2-1

هر آزمایش در هر فراوانی  و نمایش داده شده است (3-1)ي شایع مورد بررسی در این مطالعه در جدول ها آزمایش

آزمتایش متورد بررستی قترار گرفتت کته        311و   سخه به عنتوان نمونته  ن 750در این مطالعه  است. نشان داده شدهسال نیز 

 یتا  ختون  گلیسیرید، گلتوکز  تري ادرار، یا خون کراتینین ادرار، یا خون اوره قرص، یا نوار با ادرار کامل ، CBC ي ها آزمایش

 50در جتدول زیتر   . ده آزمایشی هستند کته بیشتترین درخواستت را داشتتند     SGPTو  SGOTو  TSHکلسترول،  ادرار،

 .بیشترین درخواست را داشته اند، به ترتیب فراوانی مرتب گردیده استکه  یآزمایش

شهر  3131و  3131تیر و مرداد بخش خصوصی و دولتی در در نسخ مورد مطالعه هاي شایع  فراوانی آزمایش( : 3-1جدول ) 
 ایالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3131تعداد  آزمایش ردیف 3131تعداد    تعداد کلی 

 750 175 175 پذیرش 3

2 CBC 212 216 188 

 161 380 381 کامل ادرار با نوار یا قرص 1

 151 373 371 اوره خون یا ادرار 1

 123 351 375 کراتینین خون یا ادرار 5

 106 355 353 تري گلیسیرید 6

 101 351 350 گلوکز خون یا ادرار 7

 103 352 313 کلسترول 8

3 TSH 357 316 231 

30 SGOT 318 310 288 

33 SGPT 317 310 287 

 ALP 325 333 211فسفاتاز قلیایی 32

 337 35 302 سدیمانتاسیون 31

31 HDL-C 335 35 300 خون 

بیوگرام آنتی و کانت کلنی ادرار کشت 35  83 32 383 

36 T1 85 86 373 

37 LDL-C 353 78 83 خون 
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 3131 و 3131 مرداد و تیر در دولتی و خصوصی بخش مطالعه مورد نسخ در شایع هاي آزمایش فراوانی( : 3-1)  ادامه جدول
 ایالم شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3131تعداد  آزمایش ردیف 3131عداد ت   تعداد کلی 

38 T1 77 73 318 

33 CRP کیفی روش به  66 68 311 

انگل نظر از مدفوع آزمایش 20  60 63 323 

ساعت2 بعد گلوکز 23  57 51 330 

ادرار یا خون کلسیم تعیین 22  51 13 301 

ادرار یا خون پتاسیم 21  53 53 302 

ادرار یا خون سدیم 21  18 53 33 

ادرار یا نخو اوریک اسید 25  15 52 37 

 35 15 50 فسفرخون یا ادرار 26

 31 13 51 فریتین 27

 76 0 76 خونگیري خال 28

 71 11 10 اندازه گیري آهن خون 23

10 RF 15 13 66 

13 Hydroxy vit D 18 31 63 

12 I.N.Rبا تعیین میزان PT 22 15 57 

 TIBC 27 22 13اندازه گیري 11

داراندازه گیري حجم ا 11  6 13 17 

 11 22 23 اندازه گیري بیلیروبین 15

16 HBA3C 28 32 10 

 13 12 7 کلر 17

18 FT1 28 33 13 

13 FSH 23 35 16 

10 prolactin 21 31 16 

13 LH 20 31 11 

رایت آزمایش 12  35 33 11 

11 PTT 31 37 13 

11 LDH 37 32 23 

15 HBS 25 38 7 االیزا 

کیفی تروپونین 16  31 33 21 

17 Beta HCG 3 31 21 

18 PSA 8 35 21 

وریدي خونگیري 13  38 1 22 

50 ANA ایمونوفلورسانس روش  33 33 22 
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 داده نشان( 1-1) و( 2-1)  جداول در ،3131 و 3131 مرداد و تیر خصوصی و دولتی بخش درخواستی هاي آزمایش ترین شایع

نسخه مورد بررسی مطالعه گردید، شایعترین درخواست ها در بخش خصوصی و  750از میان آزمایش هایی که در . است شده

یباً مشابه بود. دولتی و در صندوق هاي مختلف تقر

 3131و  3131تیر و مرداد  در شهر ایالم در بخش دولتیترین آزمایشات به تفکیک صندوق  شایع (: 2-1جدول )     

3131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرما خویش روستایي سایراقشار کارمندی

 پذیرش

CBC 

 قرص یا نوار با ادرار کامل

 اوره خون یا ادرار

 کراتینین خون یا ادرار

 ساعت2گلوکز بعد 

SGOT 

SGPT 

 تري گلیسیرید

 کلسترول

TSH 

 ALPفسفاتاز قلیایی

LDL-C خون 

HDL-C خون 

 سدیمانتاسیون

 پذیرش

 قرص کامل ادرار با نوار یا

CBC 

 ساعت2گلوکز بعد 

 کلسترول

 تري گلیسیرید

 کراتینین خون یا ادرار

 اوره خون یا ادرار

کشت ادرار کلنی کانت و آنتی 

 بیوگرام

 

 

 

 پذیرش

CBC 

 ل ادرار با نوار یا قرصکام

TSH 

 اوره خون یا ادرار

 کراتینین خون یا ادرار

SGOT 

SGPT 

 

 

 پذیرش

CBC 

 قرص یا نوار با ادرار کامل

TSH 

 ساعت2گلوکز بعد 

 

 

 

 

 

 

 پذیرش 3131

CBC 

 کامل ادرار با نوار یا قرص

 اوره خون یا ادرار

 تري گلیسیرید

 کلسترول

SGOT 

SGPT 

 ساعت2گلوکز بعد 

 ALPقلیاییفسفاتاز 

HDL-C خون 

 سدیمانتاسیون

h21 urine Volum 

 

 پذیرش

 اوره خون یا ادرار

 ساعت2گلوکز بعد 

h21 urine Volum 

 تري گلیسیرید

  کلسترول

CBC 

 

 

 

 

 

 

 پذیرش

 کامل ادرار با نوار یا قرص

CBC 

 ساعت2گلوکز بعد 

TSH 

 تري گلیسیرید

  کلسترول

LDL-C خون 

کشت ادرار کلنی کانت و آنتی 

 گرامبیو

 اوره خون یا ادرار

 

 



در  درخواستتی  هاي آزمایش بیشترین و کامل ادرار بیشترین درخواست را داشت.  CBCدر بخش دولتی در تمام صندوق ها، 

  ستاعت، 2 بعتد  گلتوکز  ادرار، یتا  ختون  کتراتینین  ادرار، یتا  ختون  اوره قترص،  یتا  نوار با ادرار کامل ،CBC  این بخش شامل
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SGOT، SGPT، و کلسترول یسیرید،گل تري TSH   سایراقشتار،  صتندوق  در 3131 ستال  در البتته  باشتد،  متی urine 

Volum h21است داشته زیادي هاي درخواست نیز . 

 3131 و 3131 مرداد و تیرشهر ایالم  خصوصی بخش در صندوق تفکیک به آزمایشات ترین شایع( :  1-1جدول )

 فرما خویش روستایي اقشارسایر کارمندی 3131

 پذیرش

CBC 
 کراتینین خون یا ادرار

 گلوکز خون یا ادرار

 کامل ادرار با نوار یا قرص

 اوره خون یا ادرار

TSH 

 تري گلیسیرید

 کلسترول

SGOT 

 ALPفسفاتاز قلیایی

کشت ادرار کلنی کانت و آنتی 

 بیوگرام

 سدیمانتاسیون

T1 
HDL C خون 
T1 

 پذیرش

CBC 

 گلوکز خون یا ادرار

 ارکراتینین خون یا ادر

 اوره خون یا ادرار

 کامل ادرار با نوار یا قرص

 تري گلیسیرید

 کلسترول

SGOT 

SGPT 

TSH 

 ALPفسفاتاز قلیایی

T1 

کشت ادرار کلنی کانت و آنتی 

 بیوگرام

T1 

HDL C خون - 

 پذیرش

CBC 

 گلوکز خون یا ادرار

 اوره خون یا ادرار

 کراتینین خون یا ادرار

 کامل ادرار با نوار یا قرص

SGOT 

SGPT 

TSH 

گلیسیرید تري  
 کلسترول

 پذیرش

 کامل ادرار بانواریاقرص

 تري گلیسیرید

 کلسترول

CBC 

 گلوکز خون یا ادرار

کشت ادرار کلنی کانت و 

 آنتی بیوگرام

 

 پذیرش 3131

CBC 

 گلوکز خون یا ادرار

 کراتینین خون یا ادرار

 اوره خون یا ادرار

 کامل ادرار با نوار یا قرص

TSH 

SGOT 

 یدتري گلیسیر

SGPT 

 کلسترول

 ALPفسفاتاز قلیایی

 سدیمانتاسیون

 خونگیري خال

HDL-C خون 

 

 پذیرش

CBC 

 اوره خون یا ادرار

 کراتینین خون یا ادرار

 گلوکز خون یا ادرار

 کامل ادرار با نوار یا قرص

 تري گلیسیرید

 کلسترول

TSH 

SGOT 

SGPT 

 ALPفسفاتاز قلیایی

HDL-C خون 

 سدیمانتاسیون

 

 پذیرش

CBC 

TSH 

 کامل ادرار با نوار یا قرص

 آزمایش مدفوع از نظر انگل

 گلوکز خون یا ادرار
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تري ، کامل ادرار با نوار یا قرص، اوره خون یا ادرار، کراتینین خون یا ادرار، گلوکز خون یا ادرار، CBC نیز خصوصی بخش در

                 بیشترین درخواست ها بودند. TSHو  SGOT ، SGPT ، کلسترول، گلیسیرید

 مراجعه کننده به  جنسیت و ای بیمه یها صندوق آزمایشگاه، مالکیت تفکیک به نمونه تعداد 4-2-2

  1394و1393 مرداد و تیر در های طبي تشخیصي شهر ایالم آزمایشگاه

ي مورد مطالعه از هر  نمونه فراوانیان داده شده است و ( نش1-1ي مورد مطالعه در جدول )ها آزمایشگاهمالکیت               

( نیز 5-1دولتی، خیریه و خصوصی( نیز مشخص گردیده است. در جدول)  )نمونه با توجه به نوع مالکیتفراوانی آزمایشگاه و 

 نشان داده شده است.  اي بیمهي ها صندوقبه نمونه با توجه فراوانی 

 شهر ایالم 3131و  3131در تیر و مرداد  ها آزمایشگاهکیک مالکیت نمونه به تف فراوانی( :1-1جدول )
  تعداد بر حسب مالکیت

نوع 

 مالکیت

 نام آزمایشگاه تعداد کلی 3131سال 3131سال 

 فراوانی 3131سال 3131سال
 نسبی

 فراوانی فراوانی
 نسبی

فراوانی  فراوانی

 نسبی

 فراوانی

 فراوانی
 نسبی

 فراوانی فراوانی
 نسبی

نیفراوا  

5/22 303 2/33 332  

 دولتی

 3آدولتی  335 5/35 50 0/35 55 9/31

 2دولتی  13 2/5 23 3/5 20 3/5

 1دولتی  53 3/2 31 3/9 22 2/2

 3خیریه  35 2/1 39 3/5 35 3/1 خیریه 39 3/5 35 3/1

3/52 255 2/53 239  

 

 خصوصی

 3خصوصی  20 3/9 33 2/2 32 9/9

 2خصوصی  59 9/2 22 5/2 33 3/2

 1خصوصی  353 5/23 20 3/23 23 5/23

 1خصوصی  52 5/2 25 9/5 33 3/2

 5خصوصی  13 5/5 22 9/5 39 3/5

2/35 52 3/33  6خصوصی  302 3/31 50

 کلی 250 300 325 300 325 300  325 300 325 300

 

آزمایشگاه سطح شهر ایالم جمع آوري گردید کته   30ر این مطالعه نمونه مورد نظر از همانطور که جدول باال نشان می دهد د

آزمایشگاه مالکیت خصوصی داشتند و از آن جا کته آزمایشتگاهی    6، یک آزمایشگاه خیریه و از این تعداد سه آزمایشگاه دولتی

نمود،  یفات را براي بیماران کلیوي لحاظ می، تعرفه بخش خصوصی را اجرا می نمود و تنها برخی تخفداشتکه مالکیت خیریه 
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نسخه مورد بررسی  750بنابراین از  نمونه هاي بدست آمده از این آزمایشگاه نیز در نهایت جزو مالکیت خصوصی لحاظ گردید.

همانطور کته  خش خصوصی بود که تعداد نمونه از هر آزمایشگاه نسخه مربوط به ب 510نسخه مربوط به بخش دولتی و  220

( 1-1) جتداول  در کته  همتانطور استت. شگاه از کتل جامعته محاستبه گردیتده     بر اساس سهم هر آزمایگفته شد ،  1در فصل 

 61 حتدود ) باشد می خصوصی مالکیت به مربوط نمونه حجم بیشترین که آمد بدست نفر 750 نمونه کل تعداد است، مشخص

 فراوانی جنسیت، لحاظ از که داد نشان نیز ها نمونه بررسی تایجن براین عالوه(. 3131 سال در%  68 حدود و3131  سال در% 

 .بود مردان برابر دو تقریباً بررسی مورد ماه دو در 3131 و 3131 سال دو هر در زنان

 

 کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد و( 3131 مرداد و تیر )قبل اي بیمه يها صندوق به توجه با نمونه فراوانی(: 5-1) جدول
سالمت خدمات نسبی ارزش

 

 درصد رشد

  فراوانی کلی 3131سال 3131سال 

 

 صندوقبیمه

 فراوانی
 نسبی

 فراوانی فراوانی
 نسبی

فراوانی  فراوانی
 نسبی

 فراوانی

 کارمندي 139 9/55 391 2/53 225 0/50 35.92

 سایراقشار 233 3/22 305 0/22 305 3/22 0.95

 روستایی 305 0/31 52 5/35 13 5/33 30.51-

 خویش فرما 35 0/2 31 2/3 3 3/0 92.25-

0 300 325 300 325  کل 250 300



)بر  باشد مینفر  175برابر و  3131و  3131مشخص شد که تعداد نمونه در سال  نیز( 5-1) جدول به توجه با

که از این تعداد بیشترین  دید.(اساس محاسبه ي حجم جامعه و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه در هر سال تعیین گر

درصد رشد در هر جدول نیز نمایانگر درصد . باشد میفرما نمونه به ترتیب در صندوق کارمندي ، سایراقشار، روستایی و خویش 

فراوانی نسخ و درصد رشد بار مراجعه به ( نیز 7-1و ) (6-1)در جدول باشد.  می 3131نسبت به سال  3131رشد متغیر در سال 

داده هاي این دو جدول نشان می دهد که به ترتیب در بخش دولتی و خصوصی نمایش داده شده است.  یک صندوقتفک

 .صندوق کارمندي در هر دو بخش دولتی و خصوصی بیشترین فراوانی را داشته است
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و بعد  (3131و مرداد در بخش دولتی قبل )تیر اي بیمهي ها صندوقبه تفکیک نمونه مورد مطالعه ( : بار مراجعه 6-1جدول )

 سالمت  هاي مراقبت( از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و 3131)تیر و مرداد 

بار مراجعه در سال فراوانی  اي بیمهي ها صندوق
3131 

بار مراجعه در سال فراوانی 
3131 

 درصد رشد

 33.53- 21 51 کارمندي

 0 33 33 سایراقشار

 33.53 22 25 روستایی

  2 3 خویش فرما

 33.95- 332 303 کل

 
در مقایسه با نمونه  31در نمونه هاي سال نسخ هر یک از صندوق ها در بخش دولتی  با سنجش فراوانی سنجش بار مراجعه 

همانطور که در جدول بدست آمده است.  31به  31بدست آمد، که این مقایسه با محاسبه ي درصدرشد از سال  31هاي سال 

 31درصد رشد داشته است ، و بالعکس صندوق کارمندي  31صندوق روستایی حدود در بخش دولتی باال قابل مشاهده است ، 

 این صندوق کاهش یافته است.شدگان  بیمهدرصد رشد منفی داشته است یا به عبارتی مراجعه 

 و (3131 مرداد تیرو )قبل خصوصی بخش در اي بیمه يها صندوق تفکیک به نمونه مورد مطالعه مراجعه بار( : 7 -1) جدول

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر)بعد

 درصد رشد 3131بار مراجعه در سال  3131بار مراجعه در سال  اي بیمهي ها صندوق

 35.29 339 353 کارمندي

 3.025 92 93 سایراقشار

 55- 10 32 روستایی

  5 0 خویش فرما

 5.12 252 222 کل

 

در مقایسه  31در نمونه هاي سال ، سنجش بار مراجعه با سنجش فراوانی  نسخ هر یک از صندوق هادر بخش خصوصی نیز 

یافته ها بدست آمده است.  31به  31، که این مقایسه نیز با محاسبه ي درصد رشد از سال حاصل شد 31با نمونه هاي سال 

درصد  55روستایی ، و بالعکس صندوق درصد رشد داشته است 15د حدو کارمنديصندوق  خصوصیدر بخش نشان داد که 

فراوانی نسخ صندوق سایر اقشار در نمونه مورد  رشد منفی داشته است یا به عبارتی مراجعه این صندوق کاهش یافته است.

 در هر دو سال تقریباً ثابت بوده یا رشد کمی داشته است.بررسی نیز در هر دو بخش خصوصی و دولتی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


41 
 

در بخش را ترسیم می کند و  تقریباً وضعیت معکوسی  در بخش دولتی و خصوصیدرصد رشد بار مراجعه را ( 3-1ودار )نم

 دولتی و خصوصی  نشان می دهد.



  

و  (3131و مرداد  تیر )در بخش دولتی و خصوصی قبل اي بیمهي ها صندوقبار مراجعه به تفکیک  درصد رشد(:3-1نمودار)

سالمت  هاي مراقبت( از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و 3131 تیر و مرداد )بعد  

 

از نمونه مورد  طبي های تشخیص شایعترین آزمایش در شده بیمه پرداختي هزینه میانگین 4-2-3

 . نسبي ارزش کتاب اجرای از بعد و قبل مطالعه

از نمونه مورد  طبی هاي تشخیص مایششایعترین آز بخش دولتی در در شده بیمهی پرداخت ي هزینه میانگین (8-1)جدول 

در اولین سطر از این  را نشان می دهد. نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد و (3131 مرداد تیرو) قبل مطالعه

کل نسخ شده در هزینه پرداختی بیمه)میانگین 3131را در بخش دولتی در سال شده  ي پرداختی بیمه جدول میانگین هزینه

کل نسخ نمونه مورد شده در  هزینه پرداختی بیمه)میانگین 3131( و 31نه مورد مطالعه در بخش دولتی در تیر و مرداد نمو

درصد رشد این میانگین هزینه محاسبه شده است که تقریباً دهد، و سپس  نشان می( 31ر بخش دولتی در تیر و مرداد مطالعه د

آزمایش  52 هاي قبل و بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی هزینه عدي این جدولدرصد رشد را نشان می دهد. در سطرهاي ب 63

 است. وجود داشت، مقایسه و درصد رشد آن محاسبه گردیده را که در نمونه مورد بررسی در بخش دولتی 
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 دولتی بخش نمونه مورد مطالعه از شایع آزمایش 52 درآن  رشددرصد  و شده بیمهی پرداخت ي هزینه میانگین(: 8-1) جدول
 نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد و( 3131 مرداد تیرو )قبل

 

 

 

 

 

ی پرداخت هزینه میانگین فراوانی نوع آزمایش تعداد
 سال در شده یمهب

 )ریال(3131

 پرداختی هزینه میانگین
 سال شده در بیمه

 )ریال(3131

هزینه رشد درصد 
 شده بیمهپرداختی 

بیمه  یداختمیانگین هزینه پر  
در هر بار مراجعه شده  

220 86،808 53،311 63.71 

- 23،528 23،181 23 تروپونین کیفی 3 66/0  

58/5 1،185 1،571 220 پذیرش 2  

 12/7 2،705 2،301 16 ار راندازه گیري حجم اد 3

1 ANA روش
 ایمونوفلورسانس

7 23،181 38،100 85/36 

5 HDL-C 50/20 5،636 6،861 18 خون 

 11/21 1،135 5،511 6 ومین خونآلب 5

 83/21 5،733 7،328 78 تري گلیسیرید 2

 51/25 8،200 30،236 7 اندازه گیري بیلیروبین 2

 73/25 1،200 5،280 23 اسید اوریک خون یا ادرار 9

 87/25 1،331 5،280 78 کلسترول 30

33 PTT 3 3،210 7،123 06/26 

 16/26 1،363 5,036 301 کامل ادرار با نوار یا قرص 32

 12/26 1،376 5،280 56 کراتینین خون یا ادرار 33

 11/27 1،136 1،221 88 اوره خون یا ادرار 31

35 LDL-C 13/27 6،001 7،656 50 خون 

 TIBC 3 3،210 7،200 11/28اندازه گیري 35

 11/28 7،200 3،210 1 تعیین گروه خونی 32

 36/23 5،303 6,600 23 تعیین کلسیم خون یا ادرار 32

39 PTH 2 12،208 21،300 11/23 

20 ME  08/10 6،300 8،376 2 2آزمایش 

23    I.N.Rبا تعیین میزان 

PT  
31 3،501 7،105 30/10 

 36/13 1،622 1،752 20 گلوکز خون یا ادرار 22

 57/13 31،817 33،516 1 استرادیول یا استروژن 23
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 شایع از نمونه مورد مطالعه بخش آزمایش 52 آن در درصد رشد و شده بیمهی پرداخت ي نههزی میانگین(: 8-1) جدولادامه  

 نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد و( 3131 مرداد تیرو )قبل دولتی



ی پرداخت هزینه میانگین فراوانی نوع آزمایش تعداد
 3131 سال در شده بیمه

 )ریال(

 یپرداخت هزینه میانگین
 3131  سال شده در بیمه

 )ریال(

هزینه رشد درصد 
 شده بیمه پرداختی

78/13 1،201 5،511 26 فسفرخون یا ادرار 21  

25 DHEA-S 2 25،872 33،500 12/67 

25 OH-progesteron 2 10،160 22،800 11/35 

سیم خون یا ادرارپتا 22  23 6،072 1،527 11.33 

 11.33 1،527 6،072 28 سدیم خون یا ادرار 22

29 Prolactin 1 22،368 37،300 11/13 

 ALP 60 6،600 1،852 16/02فسفاتاز قلیایی 30

31/16 6،532 8،376 30 آزمایش رایت 33  

32 SGOT 72 6،600 1،812 16/28 

33 SGPT 72 6،600 1،812 16/28 

ساعت2گلوکز بعد  31  77 5،808 1،218 01/17  

31/11 5،300 7،132 33 اندازه گیري آهن خون 35  

35 Hydroxy vit D 32 17،520 12،700 12/15  

32 CRP21/18 1،181 5،036 28 به روش کیفی  

32 RF 33 5،036 1،123 50/61 

39 PSA 5 16،200 10،513 53/21 

کشت ادرار کلنی کانت و  10
بیوگرام آنتی  

15 33،088 7،208 82/51  

13 CBC 337 8،376 5،837 51/10 

12 TSH 65 23،332 31،311 55/02 

13 FT1 3 23،332 31،300 55/10 

11 T1 11 36،836 30،832 27/56 

 32/57 3،818 2،301 11 سدیمانتاسیون 15

کشت مدفوع و آنتی بیوگرام  15
 هر بار

2 21،163 31،700 65/53 

 53/63 21،700 18،280 33 ینفریت 12

12 T1 10 36،836 30،351 10/66 

19 HBA3C 32 13،136 38،100 67/73 

 11/83 1،111 61،353 25 آزمایش مدفوع از نظر انگل 50

تجسس خون مخفی در  53
 مدفوع

1 1،762 2،132 03/33 

52 D-dimer 5 51،320 1،875 11 35/3030 
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 ارزش کتاب ياجرا از بعد و قبل دولتی بخش در آزمایش 52 ، گرفت قرار بررسی مورد مطالعه این در که آزمایشی نوع 311 از

 قترار  بررستی  مورد نسخه 220 دولتی بخش در.  باشند می مشاهده قابل باال جدول در ها آزمایش این که شد، مقایسه نسبی

 از ها آزمایشگاه سهم رعایت به توجه حجم نمونه با) 31 مرداد و تیر در نسخه 337 و 31 مرداد و تیر در نسخه 301 که گرفت

 این آزمایش ها به ترتیب زیر می باشد: شایعترینو  گرفت قرار بررسی مورد نمونه عنوانه ب(  مدسال بدست آ در هر کل نمونه

 گلیستیرید  ، تتري مورد( 88)ادرار یا خون ، اورهمورد( 301) قرص یا نوار با ادرار ، کاملموردCBC (337 )، مورد( 220) پذیرش

 فستفاتاز  ،متوردTSH(65  )، متوردSGPT (72  )، موردSGOT(72 ) ،مورد( 77)ساعت2 بعد ، گلوکزمورد( 78) ، کلسترول(78)

 جتدول می باشد. در  (18) خون HDL-C، مورد( 50) خون LDL-C ،مورد( 56)ادرار یا خون کراتینین ، موردALP (60 )قلیایی

بتل  مرتب گردیده است، آنچه کته قا  3131 به 3131از سال آزمایش بر اساس سیر صعودي درصد رشد هزینه  52این  (1-8)

بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی رشد منفتی داشتته   هزینه آن توجه به این نکته است که تنها آزمایشی که  ،می باشد مالحظه

 حجتم  گیري اندازه، سپس پذیرشرشد منفی می باشد، /. 66 با تروپونین کیفیآزمایش  کاهش یافته است،، یا به عبارتی است

 اوریتک  بیلیروبین، استید  گیري گلیسیرید، اندازه خون، تري خون،  آلبومین HDL-C ایمونوفلورسانس،  روشANA ادرار،

بیشتترین   درصد هزینه رشد داشتته استت.   25بترتیب کمترین افزایش قیمت را داشته اند که تا کلسترول و  اسیدادرار  یا خون

بعتد از  برابر شتدن هزینته    2د مدفوع با حدو در مخفی خون تجسسو  انگل نظر از مدفوع هاي رشد هزینه مربوط به آزمایش

برابري هزینه را پس از اجتراي  30درصد رشد می باشد که افزایش  3030با  D-dimer اجراي کتاب ارزش نسبی و آزمایش

درصد رشد هزینه ها پتس از اجتراي کتتاب ارزش نستبی     ( نیز روایت تصویري از 2-1نمودار ) داشته است.ارزش نسبی کتاب 

 باشد. می
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 متورد  نمونته  از طبتی  تشخیص هاي آزمایش ینشایعتربخش خصوصی در  در شده بیمه پرداختی هزینه میانگین( 3-1) جدول

 ایتن  از ستطر  اولین در. دهد می نشان را نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر) بعد و( 3131 مرداد تیرو)قبل مطالعه

 بخش در مطالعه مورد نمونه نسخ کل میانگین)3131 سال در خصوصی بخش در را شده بیمه پرداختی ي هزینه میانگین جدول

 و دهتد،  می نشان( 31 مرداد و تیر در دولتی بخش در مطالعه مورد نمونه نسخ کل میانگین)3131 و( 31 مرداد و تیر در دولتی

 ایتن  بعتدي  سطرهاي در. دهد می نشان را رشد درصد 10 تقریباً که است شده محاسبه هزینه میانگین این رشد درصد سپس

 وجتود  خصوصتی  بخش در بررسی مورد نمونه در که را آزمایش 83 نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل هاي هزینه جدول

 .است گردیده محاسبه آن رشد درصد ومشخص شده  31و  31پرداختی بیمه شده در سال  با عنوان هزینه داشت،

 و (3131 مرداد تیرو )قبل خصوصی بخش در  آزمایش 83 در شدهبیمهی پرداخت رشددرصد  و هزینه میانگین(:  3-1) جدول
 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد

 فراوانی آزمایش نوع تعداد

ی پرداخت هزینه میانگین
 3131 سال در شده بیمه

 )ریال(

 هزینه میانگین
 در شده بیمهی پرداخت
 )ریال( 3131 سال

 هزینه رشد درصد
 شده ی بیمهپرداخت

 

ی هزینه پرداخت میانگین
در هر بار  شده بیمه

  مراجعه

510 532،018 152،172 87/10 

3 HBS 27/10 230،100 325،661 21 االیزا- 

2 HIV 32 325،661 230،100 27/10- 

1 
تعیین کلسیم خون یا 

 ادرار
71 35،100 25،700 07/10- 

 -31/22 23،300 36،260 22 خونگیري وریدي 1

 -18/23 21،500 38،152 30 آلبومین خون 5

 -16/20 12،200 11،601 1 آزمایش اسپرم 6

7 
PBS مستقیم خون از

 انگل ماالریا
1 23،680 27،030 37/33- 

 -56/33 56،100 15،281 2 رایت کومبس 8

 -13/36 388،000 357،380 75 فریتین 3

- 37،600 35،376 510 پذیرش 30 77/31  

33 Beta HCG 20 306،212 323،000 - 2/32  

32 T1 317 63،176 76،300 - 81/8  

31 T1 333 63،176 76،300 - 81/8  

31 T1RU(T1up) 36 63،176 76،300 - 81/8  

35 TSH 228 83،372 38،100 - 56/8  

36 FT1 23 83،372 38،100 - 56/8  
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 مرداد تیرو) قبل خصوصی بخش در  آزمایش 83 در شده بیمه پرداختی رشد درصد و هزینه میانگین(:  3-1) ادامه جدول

 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 دادمر و تیر) بعد و( 3131

 

آزمایش نوع تعداد  فراوانی 
 هزینه میانگین

 در شده بیمه پرداختی
(ریال) 3131 سال  

 هزینه میانگین
 در شده بیمه پرداختی

(ریال) 3131 سال  

 هزینه رشد درصد
شده بیمه پرداختی  

37 FT1 1 83،372 38،100 56/8- 

38 CBC 113 16،856 10،000 86/7- 

33 Aso 2 13،021 13،300 86/6- 

 -12/6 12،100 10،152 62 اندازه گیري آهن خون 20

 -31/5 21،200 22،761 63 فسفرخون یا ادرار 23

 -32/5 306،030 33،728 1 کورتیزول 22

 -35/1 12،200 10،308 2 کومبس غیرمستقیم 21

21 
VDRLو RPR تشخیص
 سیفلیس

3 26،036 27،200 15/1- 

25 testosterone 33 302،380 306،200 01/1- 

26 LDH 26 80،236 82،000 37/2- 

27 LDL-C 76/3 12،000 13،116 303 خون- 

 -15/3 21،200 21،818 23 ساعت2گلوکز بعد  28

 -31/3 63،100 60،701 30 آمیالزخون یا ادرار 23

 -15/0 22،300 22،000 13 کلر 10

13 RF 17 20,536 20،600 03/0- 

12 CRP03/0 20،600 20،536 303 به روش کیفی- 

11 SGOT 236 27،300 27،300 0 

11 SGPT 235 27،300 27،300 0 

 ALP 381 27،300 27،300 0فسفاتاز قلیایی 15

 37/3 22،500 22،761 1 پروتئین خون یا ادرار 16

17 DHEA-S 3 306،212 301،800 16/3 

18 HDL-C 71/3 27،700 28،381 317 خون 

 37/3 28،700 23،268 227 تري گلیسیرید 13

 TIBC 10 17،310 17،200 38/3اندازه گیري 10

 بیلیروبین اندازه گیري 13
16 
 

12،276 13،100 33/2 

12 PD6G 2 37،560 31،600 32/1 

11 CPK 1 303،836 38،300 86/1 

11 freetesto 2 31،108 30،700 37/1 

ادرار یا خون یمپتاس 15  71 21،312 21،800 75/1  

ادرار یا خون سدیم 16  73 21،312 21،800 75/1  

خونی گروه تعیین 17  8 17،310 16،200 80/1  
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 مرداد تیرو) قبل خصوصی بخش در  آزمایش 83 در شده بیمه پرداختی رشد درصد و هزینه میانگین(:  3-1) جدول ادامه

 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر) بعد و( 3131

آزمایش نوع تعداد  فراوانی 
 هزینه میانگین

 در شده بیمه پرداختی
(ریال) 3131 سال  

 هزینه میانگین
 در شده بیمه پرداختی

(ریال) 3131 سال  

 هزینه رشد درصد
شده بیمه پرداختی  

18 ANA02/5 81،600 87،801 35 ایمونوفلورسانس روش 

 IgG 31 311،088 315،500 6/5آنتیبادي هلیکوباکتر 13

50 ME  6/5 11،300 16،856 37 2آزمایش 

 75/5 57،100 60،701 3 ویدال 53

52 
 تجسس خون مخفی در

 مدفوع

30 
 

33،532 38،100 01/6 

 10/6 36،100 37،111 265 اوره خون یا ادرار 51

51 prolactin 12 37،108 30،700 28/7 

 12/7 20،200 23،680 221 لسترولک 55

 15/7 11،100 16،856 21 آزمایش رایت 56

57 FSH 15 86،720 80،200 32/8 

58 LH 11 86،720 80،200 32/8 

53 
به IgA/IgM/IgG آزمایش

 روش االیزا
6 330،781 375،500 70/8 

60 OH-progesteron 8 321،660 331،100 32/3 

63 
 آزمایش مدفوع از نظر انگل

 

36 
 

26،036 21،600 21/30 

 86/30 37،600 33،532 282 گلوکز خون یا ادرار 62

61 PSA 38 383،700 370،300 33 

61 
Beta HCG   با تیتراژ
 حداقل با سه رقت

5 
 

231،818 261،300 61/33 

 33/32 33،200 23،680 271 کراتینین خون یا ادرار 65

 33/32 33،200 23،680 76 اسید اوریک خون یا ادرار 66

67 PSA free 1 351،328 316،100 31/32 

 03/31 38،200 20،563 7 پروتئین ادرار جمع شده زمان 68

 36/31 38،200 20،536 260 کامل ادرار با نوار یا قرص 63

 65/31 30،100 33،321 32 اندازه گیري حجم ادار 70

 05/38 30،300 33،321 355 سدیمانتاسیون 73

72 VMA 2 302،380 85،600 10/20 

71 PTT 22 17،310 13،500 11/20 

 11/20 13،500 17،310 6 منیزیم 71

75 
کشت مدفوع و آنتی بیوگرام 

 هر بار
36 36،176 80،000 53/20 

 33/23 37،300 23،680 5 شمارش رتیکو 76
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 مرداد تیرو) قبل خصوصی بخش در  آزمایش 83 در شده بیمه پرداختی رشد درصد و هزینه میانگین(:  3-1) جدول ادامه

 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر) بعد و( 3131



می  31ل به سا 31همانطور که در جدول باال قابل مشاهده است ، نحوه چینش آزمایشات بر اساس میزان رشد هزینه از سال 

 510)  پتذیرش کتدهاي   امل: را داشتتند شت  فراوانی بیشترین آزمایشی که در بخش خصوصی  35 باشد که روند صعودي دارد.

 265)ادرار یتا  ختون  اوره ،( متورد  271 )ادرار یا خون کراتینین، ( مورد 282)ادرار یا خون گلوکز ،( مورد 113 ) CBCمورد (،

 ،  مورد ( 221)  کلسترولمورد (،  227) گلیسیرید تري ،( مورد 228) TSH مورد (،  260)  قرص یا نوار با ادرار کاملمورد (، 

SGOT  (236  ،) مورد SGPT (235،) قلیایی فسفاتاز موردALP  (381 ،) مورد ( می باشتند.  355)  سدیمانتاسیون مورد 

بررسی در بخش خصوصی با مطالعه هزینه هر  آزمایش بر اساس کتتاب کالیفرنیتا و کتتاب ارزش نستبی     آزمایش مورد  83از 

بیشترین . هزینه داشتندمنفی را نشان دادند یا به عبارتی کاهش  آزمایش درصد رشد 12حدود  خدمات و مراقبت هاي سالمت،

االیتزا،   HBS  هاي سالمت، مربتوط بته   پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتشده  ی بیمههزینه پرداخت کاهش

HIVلبتومین ختون،   ختونگیري وریتدي، آ  شده در کدهاي  هزینه پرداختی بیمهباشد.  ، و سپس تعیین کلسیم خون یا ادرار می

، Beta HCG ،1T ،1T ،RU 1Tمستقیم خون از انگل ماالریا، رایت کتومبس، فتریتین، پتذیرش،    PBSآزمایش اسپرم، 

آزمایش نوع تعداد  فراوانی 
 هزینه میانگین

 در شده بیمه پرداختی
(ریال) 3131 سال  

 پرداختی هزینه میانگین
 3131 سال در شده بیمه

(ریال)  

 هزینه رشد درصد
شده بیمه تیپرداخ  

77 
کشت ادرار کلنی کانت و 

 آنتی بیوگرام

316 
 

15،528 17،200 18/22 

 67/21 31،300 38،128 1 نمونه قارچ/گال 78

73 PT با تعیین میزانI.N.R  11 13،021 13،500 88/21 

 73/28 20،200 26،036 2 آزمایش قارچ 80

83 Anti DNA 5 316،581 33،600 31/17 

 82/17 3،300 31،152 31 دكخونگیري کو 82

81 HBA3C 10 328،336 86،300 11/18 

 00/50 18،100 57،152 6 لیپاز 81

85 
هورمون دیگر به روش االیزا 

 Ria یا
35 360،280 305،680 66/53 

86 Hydroxy vit D 13 335،320 325،500 17/55 

87 CEA 8 163،301 373،300 72/331 

 IgG 5 111,788 315،500 31/220روبال آنتیبادي 88

 IgM 6 111،788 315،500 31/220روبال آنتیبادي 83
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TSH ،1FT  ،1 FT ،CBC ،ASO         ،اندازه گیتري آهتن ختون، فستفرخون یتا ادرار، کتورتیزول، کتومبس غیرمستتقیم ،

VDRLو RPR  ،تشخیص سیفلیسtestosterone ،LDH ،LDL-C  ،ساعت، آمیالزخون یا ادرار، 2گلوکز بعد خون

 .هاي سالمت کاهش یافته است پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتنیز به روش کیفی نیز، RF ،CRPکلر، 

 و  SGOT،SGPT هتاي  آزمایش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پسشده ی بیمهپرداخت هزینه

 .ماند باقی تغییر بدون  ALPقلیایی فسفاتاز

 خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس(  شده بیمهی پرداخت هزینه بیشترین واقع در)شده بیمهی پرداخت هزینه کاهش کمترین

)با بیش از دو برابر شدن هزینه نسبت به قبل از اجراي کتاب  CEA آزمایش  شامل خصوصی بخش در سالمت هاي مراقبت و

 اجتراي  از قبل به نسبت هزینه شدن برابر سه از بیش با) IgMآنتیبادي روبال و IgGآنتیبادي روبال هاي یشآزماارزش نسبی( 

 .باشد می(نسبی ارزش کتاب
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 خصوصی بخش در( F تا A نمودارهاي) نمونه هاي آزمایش شایعترین در شدگان بیمهی پرداخت هزینه رشد درصد (:1-1) نمودار

شهرایالم طبی تشخیص هاي آزمایشگاه در سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد

می باشد، می توان بطرز محسوسی تفاوت در رشتد هزینته    Fتا   A( که متشکل از نمودارهاي سري 1-1)با توجه به نمودار 

و قسمت اندکی از B و  Aبرخی خدمات آزمایشگاهی را پس از اجراي کتاب ارزش نسبی دریافت؛ به این ترتیب که در نمودار 

درصتد رشتد منفتی یتا کتاهش رشتد در        10رشد منفی هزینه ها یا در واقع کاهش هزینه ها را مشاهده نمود که از  Cنمودار 
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 روش بته CRPو  RFبراي آزمتایش هتاي    03/0رشد منفی تا  ادرار یا خون کلسیم تعیینو  HIV،  االیزا HBSآزمایش هاي 

شاهد آزمایش هایی هستیم که افزایش هزینه را پس از اجتراي کتتاب ارزش    Fتا  Cنمودار  ازمتفاوت می باشد . سپس  کیفی

 نسبی به دنبال داشته اند.

ي پرداخت سازمان، سهم مراجعه، بار هر هزینه بر سالمت های مراقبت و خدمات نسبي ارزش کتاب تأثیر  4-2-4

) ای بیمه یها صندوق تفکیک به ایالم شهر طبي تشخیص یها آزمایش در درخواستي اقالم تعداد و شدگان بیمه

 (1394 و 1393 مرداد و تیر

داده ها نشان داد که میانگین هزینه هر بار مراجعه یا میانگین هزینه نسخ در بخش دولتی پس از اجتراي کتتاب ارزش نستبی    

 از بعتد  و قبل دولتی بخش در مراجعه بار هر هزینه میانگین و رشد درصد(30-1) جدول. درصدي را داشته است  68/68رشد 

درصتد رشتد هزینته هتر بتار مراجعته در صتندوق         .دهد می نشان را سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي

بدست آمد. در صندوق خویش فرما از آن جا که  26/10و در صندوق روستایی  60/31، در صندوق سایراقشار 81/33کارمندي 

بود، بنابراین درصد رشتد هزینته    3131بسیار بیشتر از سال  3131عداد اقالم نسخ در نسخ سال و ت بسیار محدودفراوانی نسخ 

 قابلیت مقایسه این،نیست مشابه عیناً ها نمونه این در آزمایشات نوع و تعداد و از آن جا که ت آمدبصورت کاذب بسیار باال بدس

  .داشت نخواهد اطمینان

 و (3131 مرداد و تیر) قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به آن رشد درصد و مراجعه بار هر هزینه میانگین(: 30-1) جدول

 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر) بعد

 هر بار مراجعه میانگین هزینه  اي بیمهي ها صندوق
 )ریال( 3131در سال 

در سال هر بار مراجعه میانگین هزینه 
 ال()ری3131

 درصد رشد

 68/68 370،238 287،310 کل

 81/33 352،318 231،182 کارمندي

 60/31 380،088 201،535 سایراقشار

 26/10 203،161 272،728 روستایی

 خویش فرما
3،120،000 206،170 

62/513 
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، بتیش از  دي،در صتندوق کارمنت  3131بت به سال نس 3131میانگین هزینه هر بار مراجعه در سال در بخش دولتی 

( قابل مشاهده می باشد میانگین هزینه هر 1-1و همانطور که در نمودار ) ي سایر اقشار و روستایی رشد داشته استها صندوق

 برابر شده است. 2بار مراجعه در صندوق کارمندي پس از اجراي کتاب ارزش نسبی در بخش دولتی حدوداً 

 

 تیر )بعد و (3131 مرداد تیرو )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به مراجعه ارب هر هزینه میانگیندرصد رشد ( 1-1) نمودار

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و

 ارزش کتتاب  اجراي از پس ،نسخ هزینه میانگین یا مراجعه بار هر هزینه میانگین که داد نشان ها داده خصوصی نیز بخش در

  خصوصتی  بختش  در مراجعته  بتار  هر هزینه میانگین و رشد درصد(33-1) جدول.  است داشته را درصدي 82/23 رشد نسبی

 در مراجعته  بتار  هر هزینه رشد درصد. دهد می نشان را سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل

 از فرمتا  ختویش  صندوق در. آمد بدست 26/10 اییروست صندوق در و 60/31 سایراقشار صندوق در ،81/33 کارمندي صندوق

 رشتد  درصتد  بنتابراین  بود، 3131 سال از بیشتر بسیار 3131 سال نسخ در  اقالم تعداد و محدود بسیار نسخ فراوانی که جا آن

 و تعتداد  رازی داشت نخواهد اطمینان قابلیت مقایسه این  و باشد نمی اعتنا قابل که آمد بدست باال بسیار کاذب بصورت هزینه

 .نیست مشابه عیناً ها نمونه این در آزمایشات نوع
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 تیر )بعد و (3131 مرداد تیرو )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک بهآن  رشد درصد و مراجعه بار هر هزینه میانگین(: 33-1) جدول

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و

 در مراجعه بار هر هزینه میانگین اي بیمه يها صندوق
 )ریال( 3131 سال

 مراجعه بار هر هزینه میانگین
 )ریال(3131 سال در

 رشد درصد

 82/23 616،311 825،863 کل

 13/17 577،656 850،331 کارمندي

 61/8 762،630 828،557 سایراقشار

 33/8 518،675 587،326 روستایی

  535،111 - خویش فرما



 صندوق در ،3131 سال به نسبت 3131 سالبخش خصوصی در  در مراجعه بار هر ي هزینه میانگین درصد رشد

 8 رشد روستایی تقریباً برابر است و و اقشار ي سایرها صندوقدرصد رشد هزینه در  ،باشد می ها صندوقکارمندي بیشتر از سایر 

مشخص  ها هزینه، درصد رشد  3131ونه در سال به دلیل عدم وجود نم فرما خویش صندوق در ؛درصدي را داشته است

 .باشد مین



 و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک به مراجعه بار هر هزینه میانگین: درصد رشد ( 5-1) نمودار

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد
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 سازمان سهم ی هزینه بر سالمت های مراقبت و خدمات نسبي ارزش کتاب تأثیر 

 جتدول . استت  داشتته  را درصدي 71/67 رشد نسبی ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در سهم سازمان هزینه میانگین 

 و ختدمات  نستبی  ارزش کتتاب  اجتراي  از بعتد  و قبتل  دولتتی  بختش  در ستهم ستازمان   هزینه میانگین و رشد درصد(1-32)

 سایراقشتار  صتندوق  در ،70/30 کارمنتدي  صتندوق  در مراجعه بار هر هزینه رشد درصد. دهد می نشان را سالمت هاي مراقبت

 اقالم تعداد و محدود بسیار نسخ فراوانی که جا آن از فرما خویش صندوق در.آمد بدست 26/10 روستایی صندوق در و 76/33

 قابتل  کته  آمتد  بدست باال بسیار کاذب بصورت هزینه رشد درصد نبنابرای بود، 3131 سال از بیشتر بسیار 3131 سال نسخ در

 .نیست مشابه عیناً ها نمونه این در آزمایشات نوع و تعداد زیرا داشت نخواهد اطمینان قابلیت مقایسه این  و باشد نمی اعتنا

 و تیر ) بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به سازمان سهم ي هزینه میانگین(: 32-1) جدول

 سالمتهایمراقبتو خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد

ي ها صندوق
 اي بیمه

میانگین هزینه سهم سازمان  
 (ریال)3131ي شایع در سال ها آزمایش

میانگین هزینه سهم سازمان  
 (ریال)3131ي شایع در سال ها آزمایش

 درصد رشد

 کل
        211,273         119,398  

23/52 

 کارمندي
        214,211         117,181  

20/90 

 سایراقشار
        143,216         128,139  

25/33 

 روستایی
        191,915         146,555  

25/30 

 خویش فرما
        924,111         144,459  

52/539 

 
 هاي صندوق از بیش کارمندي، صندوق ،در3131 سال به سبتن 3131 سال درسهم سازمان  هزینه میانگین دولتی بخش در

 در سهم سازمان هزینه میانگین باشد می مشاهده قابل( 6-1) نمودار در که همانطور و است داشته رشد روستایی و اقشار سایر

 .است شده برابر 2 حدوداً دولتی بخش در نسبی ارزش کتاب اجراي از پس کارمندي صندوق
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 تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به سازمان سهم هزینه میانگیندرصد رشد : (6-1) نمودار

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و

 73/18 درشت  نستبی  ارزش کتتاب  اجراي از پس ،سهم سازمان ي میانگین هزینه که داد نشان ها داده نیز خصوصی بخش در

 اجتراي  از بعتد  و قبتل   خصوصی بخش در سهم سازمان هزینه میانگین و رشد درصد (31-1) جدول .است داشته را درصدي

ستهم ستازمان بته ترتیتب در      هزینه رشد درصد بیشترین .دهد می نشان را سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب

 باشد. میصندوق هاي سایراقشار، روستایی و سپس کارمندي 

 و تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک به سازمان سهم ي هزینه میانگین(: 31-1) جدول

 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد

  سازمان سهم هزینه میانگین اي بیمه يها صندوق
 3131 سال در شایع يها آزمایش

 )ریال(

  سازمان سهم هزینه گینمیان
 سال در شایع يها آزمایش

 )ریال( 3131

 رشد درصد

 کل
        282,275         213,379  

29/32 

 کارمندي
        261,131         214,814  

15/22 

 سایراقشار
        333,176         224,899  

09/12 

 روستایی
        219,826         157,311  

39/33 

 خویش فرما
                 -           152,186  
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 نمودار زیر درصد رشد سهم سازمان را در بخش خصوصی نشان می دهد.



 و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک به سازمان سهم ي هزینه میانگیندرصد رشد (: 7-1) نمودار
  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی رزشا کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد

 کارمندي صندوق در دولتی، بخش در 3131 سال به نسبت 3131 سال در سازمان سهم هزینه میانگین رشد درصد

 سایراقشار صندوق در هزینه از بیش نیز روستایی صندوق در سازمان سهم هزینه رشد درصد ،باشد می ها صندوق سایر از بیشتر

ي ها صندوقسهم سازمان به ترتیب در  ي وضعیت متفاوت و میانگین هزینه وجود در بخش خصوصی با این بدست آمد؛

 سایراقشار، روستایی و کارمندي از درصد رشد باالیی برخوردار است.

 بیمه شده ي پرداخت هزینه بر سالمت های مراقبت و خدمات نسبي ارزش کتاب تأثیر

در شده  درصد بدست آمد، بدین معنا که میانگین پرداختی بیمه 71/63ش دولتی ي پرداختی بیمه شده در بخ میانگین هزینه

شده در صندوق کارمندي بعد از اجراي  ي پرداختی بیمه میانگین هزینه افزایش یافته است. 3131نسبت به سال  3131سال 

 شده است.دو برابر  اًهاي سالمت حدود کتب ارزش نسبی خدمات و مراقبت
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 و تیر ) بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به شده بیمهی پرداخت ي هزینه میانگین (:31-1) جدول

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از ( 3131 مرداد

ي ها صندوق
 اي بیمه

بیمه ی میانگین هزینه پرداخت
ي شایع در ها آزمایششده در 

 )ریال( 3131سال 

بیمه شده در ی ن هزینه پرداختمیانگی
 )ریال( 3131ي شایع در سال ها آزمایش

 درصد رشد

 کل
         86,818           51,144  

23/59 

 کارمندي
         89,171           45,993  

22/93 

 سایراقشار
         61,994           51,949  

13/32 

 روستایی
         81,813           62,819  

25/30 

 خویش فرما
       396,111           65,411  

10/505 

 

همانطور که مشخص است کمترین ، شده در بخش دولتی را نشان می دهد نمودار زیر درصد رشد میانگین هزینه پرداختی بیمه

 می باشد. رشد هزینه پرداختی بیمه شده در بخش دولتی در صندوق روستایی و بیشترین رشد در صندوق کارمندي



 و (3131 مرداد و تیر )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به شده بیمه یپرداخت هزینه میانگیندرصد رشد (: 8-1) نمودار

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و تیر )بعد

 ایتن . استت  قابتل مشتاهده  ( 35-1) و( 31-1) جتداول  در خصوصی و دولتی بخش در شده بیمه پرداختی ي هزینه رشد درصد

 هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در شده بیمه پرداختی ي هزینه درصد که داد نشان ها داده

 خصوصی بخش در و باشد می برخوردار باالیی رشد درصد از سایراقشار و روستایی کارمندي، هاي صندوق در ترتیب به سالمت
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 ایتن  بته  باشتد،  می منفی رشد درصد روستایی و سایراقشار هاي صندوق در ولی است یافته افزایش هزینه کارمندي صندوق در

 کتاهش  هتا  صتندوق  این در شده بیمه پرداختی هزینه سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس که معنا

 نسبت دولتی بخش درشده  ی بیمهپرداخت ي هزینه داد، نشان ها داده اي، هبیم هاي صندوق گرفتن درنظر بدون البته. است یافته

 .است بوده برخوردار بیشتري رشد درصد از خصوصی بخش به

 تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک به شده بیمهی پرداخت ي هزینه میانگین(: 35-1) جدول
  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد و

 اي بیمهي ها صندوق

 ینگین هزینه پرداختمیا
 3131در سال  شدگان هبیم

 )ریال(

ی نگین هزینه پرداختمیا
در سال  شدگان بیمه

 (ریال)3131

 درصد رشد

 کل
       592,138         452,372  

30.22 

 کارمندي
       651,318         411,445  

52.52 

 اقشارسایر
       531,992         543,771  

-2.31 

 روستایی
       377,218         381,312  

-3.02 

 خویش فرما
                -           363,213  

 



شده در صندوق هاي روستایی و سایراقشار در  همانطور که نمودار زیر به خوبی نشان میدهد، میانگین هزینه پرداختی بیمه

میانگین هزینه پرداختی بیمه شده بدون درنظر گرفتن صندوق ها رشد صوصی رشد منفی را نشان داده است اما بخش خ

 افزایش یافته است.مثبتی را نشان داده است و پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت هاي سالمت 
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 و تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک به شده بیمهی پرداخت هزینه میانگین(: 3-1) نمودار
 سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد

  درخواستي و میانگین اقالم تعداد بر سالمت های مراقبت و خدمات نسبي ارزش کتاب تأثیر

( 36-1بود که در جدول ) قلم 3877دولتی خشبي  نمونه ي نسخه 220 در بررسی مورد اقالم کل تعداد که داد نشان نتایج

که نشان  میانگین اقالم به تفکیک صندوق نشان داده شده است ، عالوه بر این درصد رشد میانگین اقالم نیز محاسبه گردید

. را داشته استدرصدي  1/0داد درصد رشد میانگین اقالم در بخش دولتی پس از اجراي کتاب ارزش نسبی رشد منفی 

و بیشترین درصد رشد هزینه مربوط به ، بودمیانگین اقالم در بخش دولتی در هر دو سال مربوط به صندوق روستایی  بیشترین

 درصدي را نشان داد. 27/13صندوق سایراقشار بود که رشد منفی 

 و تیر )بعد و (3131 مرداد تیرو) قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک هدر نمونه مورد مطالعه ب اقالم میانگین(: 36-1) جدول

  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131 مرداد

میانگین اقالم آزمایش در  اي بیمهي ها صندوق
 31سال 

میانگین اقالم آزمایش در 
 31سال 

 درصد رشد

 -0.35 2.51 2.53 کل

 2.05 2.23 2.29 کارمندي

 33.22- 2.53 5.23 سایراقشار

 5.95- 9.53 2.95 روستایی

  30.32  خویش فرما
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درصتد رشتد را نشتان داده     7میتانگین اقتالم در صتندوق کارمنتدي     باشتد،  همانطور که در جتدول بتاال قابتل مشتاهده متی     

هتم در بختش دولتتی و هتم      ختویش فرمتا  صتندوق  است اما در صندوق سایراقشار و روستتایی رشتد منفتی داشتته استت.      

آزمتایش در یکتی از نستخ، میتانگین اقتالم       د نستخ و نیتز تعتداد زیتاد اقتالم     به علت انتدك بتودن تعتدا   در بخش خصوصی 

شتکل زیتر    باشتد.  کته بته علتت محتدود بتودن نستخ قابتل اطمینتان نمتی           نسبت به سایر صندوق ها بیشتتر بدستت آمتد   

 دهد. هاي سالمت نشان می درصد رشد میانگین اقالم را پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت

 

( 3131 مرداد و تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل دولتی بخش در صندوق تفکیک به اقالم آزمایش میانگین(: 30-1) ارنمود

 ایالم شهر شایع طبی تشخیص يها آزمایش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از

میتتانگین اقتتالم متتورد مطالعتته بتتود . ستتخه ن 510 در قلتتم 5316 خصوصتتی بختتش در بررستتی متتورد اقتتالم کتتل تعتتداد

بیشتترین میتانگین اقتالم در بختش     درصتد متی باشتد.     1کته حتدود    دادنیتز رشتد مثبتتی را نشتان      در این نمونته آزمایش 

  خصوصی در صندوق سایر اقشار و سپس کارمندي در هر دو سال مشاهده شد.
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 از( 3131 مرداد و تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )لقب خصوصی بخش در صندوق تفکیک به اقالم (: میانگین37-1جدول )

 ایالم شهر طبی تشخیص شایع يها آزمایش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي

میانگین تعداد اقالم آزمایش  اي بیمهي ها صندوق
 3131در سال 

میانگین تعداد اقالم آزمایش 
 3131در سال 

 درصد رشد

 23/3 33.03 33.13 کل

 29/5 30.35 30.95 کارمندي

 05/2 32.52 32.93 سایراقشار

 -31 9.02 2.2 روستایی

  33.5 0 خویش فرما



می باشد و در درصد (  2)(و سپس سایراقشار درصد 7/5بیشترین درصد رشد مثبت میانگین اقالم مربوط به صندوق کارمندي )

در نمودار زیر میانگین اقتالم و درصتد رشتد میتانگین     هش یافته است. درصد کا 31روستایی میانگین اقالم  صندوقروستایی 

 باشد. اقالم قابل مشاهده می



 مرداد و تیر )بعد و (3131 مرداد و تیر )قبل خصوصی بخش در صندوق تفکیک بهآزمایش  اقالم میانگین(: 33-1) نمودار
 ایالم شهر طبی تشخیص شایع يها مایشآز در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131
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 خویشفرما روستایی سایراقشار کارمندی کل

3.814713896 درصدرشد 5.791505792 2.052091555 -14.00220507

1394میانگینتعداداقالم  11.43 10.96 12.93 7.8 0

1393میانگینتعداداقالم  11.01 10.36 12.67 9.07 11.5
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 در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس اقالم میانگینهمانطور که پیشتر گفته شد،               

 رشد درصد 6 و 13 ترتیب به روستایی و سایراقشار صندوق در اما است، داشته رشد درصد 7 کارمندي صندوق در دولتی بخش

است، در بخش خصوصی نیز درصد رشد اقالم در صندوق کارمندي و  شده کمتر اقالم میانگین عبارتی به یا اشتهد منفی

 درصد رشد منفی داشته است. 31سایراقشار به ترتیب رشد مثبت و در صندوق روستایی 

از اجراي کتاب ارزش نستبی   )قبل 3131به میانگین هزینه کل در سال  نسبت میانگین پرداختی بیمه شده ( 32-1در نمودار )

(در بختش  )بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت هاي سالمت  3131خدمات و مراقبت هاي سالمت ( و درسال 

و  دولتی نشان داده شده است. همانطور که مشخص است میانگین هزینه ها در هر دو سال نسبت برابري را نشان داده استت 

 .شده استمتقبل  شده هکل را بیم درصد از هزینه 10حدوداً 

 



( و 3131قبل ) دولتی بخش در هاي آزمایش شایعترین در نسبت به هزینه کل شدگان بیمهی پرداخت هزینه(: 32-1) نمودار
 سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از (3131)بعد

 
 ارزش کتتاب  اجتراي  از قبتل ) 3131 ستال  دررا  کتل  هزینه میانگین به شده بیمه پرداختی میانگین نسبتنیز ( 31-1) نمودار

 در( ستالمت  هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد) 3131 درسال و(  سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی

 12در بخش خصوصی  3131پرداختی بیمه شده نسبت به هزینه کل در سال  هزینه میانگین . دهد می نشان خصوصی بخش
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1393 
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بدستت   درصد 15 خصوصی بخش در 3131 سال در کل هزینه به نسبت شده بیمه پرداختی هزینه میانگین درصد می باشد و

 آمد.

 

 و( 3131) قبل خصوصی بخش در هاي آزمایش شایعترین در کل هزینه به نسبت شدگان بیمه پرداختی هزینه(: 31-1) نمودار
 سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از( 3131)بعد 

ن و درصد سهم سالمت بر درصد سهم سازما های مراقبتخدمات و  نسبي ارزش کتاب تأثیر  4-2-5

 ی شایع تشخیصي طبي شهر ایالمها آزمایشدر  شده بیمهي پرداخت

 ي ي کل، پس از مشخص نمودن هزینه کل و هزینه شده از هزینه پرداختی بیمه براي بررسی درصد سهم سازمان و درصد

خه محاسبه شده نیز در هر نس م سازمان براي هر نسخه، درصد سهم سازمان و درصد سهم بیمهشده و سه پرداختی بیمه

هاي هر سال بخش خصوصی و بخش دولتی محاسبه گردید. به این ترتیب  گردید، سپس میانگین این درصدها در نمونه

در درصد بدست آمد.  16/63درصد و در بخش دولتی  83/16در بخش خصوصی  3131میانگین درصد سهم سازمان در سال 

 درصد بدست آمد. 05/70درصد و در بخش دولتی  32/23در بخش خصوصی نیز میانگین درصد سهم سازمان  3131سال 

 آمد بدست درصد 16/10 دولتی بخش در و درصد 75/61 خصوصی بخش در 3131 سال در شده نیز بیمه سهم درصد میانگین

 .آمد بدست درصد 73/10 دولتی بخش در و درصد 56/71 خصوصی بخش در شده درصد سهم بیمه میانگین 3131 سال درو 
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 از( 3131 مرداد و تیر )بعد و (3131 مرداد تیرو )قبل شده بیمهی سهم سازمان و پرداختمیانگین درصد : (38-1 )جدول

 ایالم شهر طبی تشخیص شایع يها آزمایش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي

 درصد رشد سهم سازمان از هزینه کل میانگین درصد  

 3131 3131 سال

 23.29 29.92 35.29 خصوصی

 0.21- 20.05 59.15 دولتی

 درصد رشد از هزینه کل شده هسهم پرداختی بیم میانگین درصد 

 3131 3131 سال

 33.92- 23.55 51.25 خصوصی

 3.33- 30.23 30.35 دولتی

بخش دولتی و خصوصی نشان شده و سازمان و درصد رشد آن را در  ( نیز درصد سهم بیمه35-1( و )31-1)نمودارهاي 

 سپس و گردید محاسبه نمونه ي نسخه 750 در شده بیمه پرداختی سهم درصد و سازمان سهم درصددهد؛ به این ترتیب که  می

 دولتی و خصوصی بخش و سال تفکیک به نیز شده یمهب جیب از پرداختی سهم درصد میانگین و سازمان سهم درصد میانگین

درصدي را نشان داد و  3/3رشد منفی شده در بخش دولتی پس از اجراي کتاب ارزش نسبی  درصد سهم بیمه. شد محاسبه

 درصدي را نشان داد. 8/0درصد سهم سازمان در بخش دولتی پس از اجراي کتاب ارزش نسبی رشد منفی 



 و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل دولتی بخش در سازمان سهم درصد و شده بیمه سهم درصد(: 31-1) نمودار
 ایالم شهر طبی تشخیصی شایع يها آزمایش در سالمت هاي مراقبت

درصدسهمسازماندولتی

درصدسهمبیماردولتی
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درصدرشد

1394 1393 درصدرشد

درصدسهمسازماندولتی 69.46 70.05 -0.842255532

درصدسهمبیماردولتی 30.36 30.71 -1.139693911
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 درصتد  و داد نشتان  را درصدي 37/33 منفی رشد نسبی ارزش کتاب اجراي از پس خصوصی  بخش در شده بیمه سهم درصد

 .داد نشان را درصدي 23/21 رشد نسبی ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در سازمان سهم



 خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل خصوصی بخش در سازمان سهم درصد و شده بیمه سهم درصد(: 35-1) نمودار
 ایالم شهر طبی تشخیصی شایع يها آزمایش در سالمت هاي مراقبت و

 3131میانگین درصد سهم سازمان در بخش خصوصی در سال  ،نشان داده شده است باال نمودارهايهمانطور که در 

 میانگین درصتد ستهم ستازمان    3131این درحالی است که در بخش دولتی در سال  .افزایش یافته است 3131نسبت به سال 

کتاب ارزش نسبی خدمات پس از اجراي در بخش خصوصی  شده ین درصد سهم پرداختی بیمهمیانگ .کاهش یافته است اندکی

 .دهد نشان میدرصدي را  3کاهش  شده هبیمی در بخش دولتی نیز هزینه پرداختو  سالمت کاهش یافته است هاي مراقبتو 

 ها تحلیل داده 4-3

 ستال  از نمونته  175 تعتداد  ایتن  گرفت. از قرار بررسی مورد آزمایش 311  و نسخه آزمایشگاهی 750 مطالعه این در

 از و گردیدنتد  انتخاب( سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب )3131 سال از نمونه 175 و( کالیفرنیا ابکت ) 3131

 233 ،(نفر 133) کارمندي صندوق از نمونه تعداد بیشترین. بودند مرد نفر 250 یعنی ها نمونه سوم یک و زن نفر 500 تعداد این

ها با توجته   در ادامه به بررسی یافته .بودند فرما خویش صندوق از نمونه 35 و نهنمو 305 روستایی سایراقشار، صندوق از نمونه

 پردازیم. به اهداف پژوهش می

درصدسهمسازمانخصوصی

درصدسهمبیمارخصوصی
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درصدسهمسازمانخصوصی 36.89 29.92 23.29545455

درصدسهمبیمارخصوصی 64.75 73.56 -11.97661773
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 ها با اهداف پژوهش بررسي مطابقت یافته 4-3-1

  :اقدامات اي، در هاي بیمه به تفکیک صندوق شدگان بیمهی پرداخت و مقایسه میزان تعیینهدف اختصاصي اول 

 سالمت در هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و شهر ایالم قبل طبی صتشخی آزمایشگاهی

 .3131 و 3131 مرداد و تیر

نشان داد که در بخش دولتی  نتایج در بخش خصوصی و دولتی محاسبه گردید، شدگان بیمهایج: هزینه پرداختی نت

البته درصد رشد در  )درصد رشد بیشتري داشته است ها صندوقسایر در صندوق کارمندي نسبت به شده  ی بیمهرداختي پ هزینه

این مقایسه  باشد میشد از آنجا که تعداد نمونه اندك  فرما نیز درصد باالیی را نشان داد، اما همین طور که گفته صندوق خویش

 (. باشد میمنطقی نیست و قابل مالحظه ن

ي ها صندوق. در بخش خصوصی باشد میکارمندي  در بخش خصوصی نیز بیشترین درصد رشد مربوط به صندوق 

در بخش خصوصی پس از اجراي  ها صندوقفرما از رشد منفی برخوردار بودند، بدین معنا که تنها در این  اقشار و خویشسایر

  .اند نمودهپرداخت  شدگان بیمه راکمتري  ي سالمت هزینه هاي مراقبتکتاب ارزش نسبی خدمات و 

 اقتدامات  در اي، بیمته  هتاي  صتندوق  تفکیک به هر بار مراجعه ي هزینه مقایسه و یینتع: دوم اختصاصي هدف 

 در ستالمت  هتاي  مراقبتت  و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل ایالم شهر طبی تشخیص آزمایشگاهی

 .3131 و 3131 مرداد و تیر

درصد رشد  68سالمت، از  خدمات نسبی ارزش تابک اجراي بعد از ي هر بار مراجعه در بخش دولتی نتایج: میانگین هزینه

، به طوري که در صندوق کارمندي بیش از سایر شود میدیده  ها صندوقدر تمام  ها هزینه، رشد مثبت باشد میبرخوردار 

که نسبت  باشد میدرصد  10ي هر بار مراجعه نزدیک به  است. در بخش خصوصی، نیز درصد رشد میانگین هزینه ها صندوق

 .  باشد میخش دولتی از افزایش کمتري برخوردار است. در این بخش نیز بیشترین درصد رشد مربوط به صندوق کارمندي به ب
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 اقدامات اي، در هاي بیمه به تفکیک صندوق سازمان سهم و مقایسه میزان تعیین: سوم اختصاصي هدف 

 سالمت در هاي مراقبت و خدمات ینسب ارزش کتاب اجراي از بعد و شهر ایالم قبل طبی تشخیص آزمایشگاهی

 .3131 و 3131 مرداد و تیر

 دولتی بخش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس سازمان سهم ي هزینه میانگین

 افزایش که است ذکر شایان. باشد می درصد 13 تقریباً رشد درصد این خصوصی بخش در و است داشته رشد درصد 68 تقریباً

 صندوق در خصوصی بخش در و است ها صندوق سایر از بیش کارمندي صندوق در دولتی بخش در سازمان سهمصد رشد در

 .باشد می بیشتر سایراقشار

 

 تعیین بار مراجعه براي دریافت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی شهر ایالم به تفکیک : چهارم اختصاصي هدف

 و 3131 مرداد و تیر سالمت در هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل ي بیمه سالمتها صندوق

3131. 

      و در صتندوق کارمنتدي   -87.5ختویش فرمتا    صندوق در سالمت هاي مراقبت و نسبی ارزش کتاب اجراي از پس مراجعه بار

 یافتته  کتاهش  ها صندوق این شپوش تحت افراد مراجعه بار 3131 سال در که معنا این منفی داشته است؛ به رشد درصد 31.5

 معنا بدین بود، همراه رشد درصد 31.61 با روستایی صندوق دربار مراجعه  نشد و مشاهده تغییري سایراقشار صندوق در ،است

 . است شده بیشتر نسبی ارزش کتاب اجراي از پس و 3131 سال در صندوق این نمونه تعداد که
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 سالمت هاي مراقبتبعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و   د در بخش دولتی (: بار مراجعه و درصد رش36-1نمودار )

 بتوده  همتراه  رشتد  درصد 3 سایراقشار با صندوق در درصد رشد و 15 کارمندي با صندوق در مراجعه بار ، خصوصی بخش در

 . است یافته کاهش درصد  -55 روستایی صندوق در و است

 

 سالمت هاي مراقبتصد رشد در بخش خصوصی بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و (: بار مراجعه و در37-1نمودار )
 

 (3131و  3131تعیین شایعترین آزمایشات تشخیص طبی شهر ایالم)در دو ماه تیر و مرداد سال پنجم :  اختصاصي هدف.  

(دولتی)درصدرشد

1394بارمراجعه

1393بارمراجعه
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 کل خویشفرما روستایی سایراقشار کارمندی

دولتی)درصدرشد ( -13.51351351 0 13.63636364 -87.5 -11.96581197

1394بارمراجعه  64 13 25 1 103

1393بارمراجعه  74 13 22 8 117

(خصوصی)درصدرشد
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 کل خویشفرما روستایی سایراقشار کارمندی

خصوصی)درصدرشد ( 35.29411765 1.086956522 -55 5.426356589

1394بارمراجعه  161 93 18 0 272

1393بارمراجعه  119 92 40 6 258
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خون یا ادرار، کراتینین خون  و کامل ادرار با نوار یا قرص، اوره CBCي  ها آزمایشنتایج این مطالعه نشان داد که 

 ، سدیمانتاسیون،ALPفسفاتاز قلیایی SGOT  ،SGPTو  TSHیا ادرار، تري گلیسیرید، گلوکز خون یا ادرار، کلسترول، 

HDL-C ،خون، کشت ادرار کلنی کانت و آنتی بیوگرام T1 وLDL-C درخواست بیشترین که هستند ییها آزمایش خون 

( شایعترین آزمایشات را در هر دو بخش دولتی و خصوصی و به 1-1( و )2-1وه بر این جداول )عال .در هر دو سال داشتند را

 دهد. نشان می اي بیمهي ها صندوقتفکیک 

 در آن رخ داده است. شدگان بیمهی تعیین نوع صندوقی که در آن بیشترین پرداختششم :  اختصاصي هدف  

هاي سالمت در بخش  بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت ،شده ی بیمهبیشترین درصد رشد میانگین پرداخت

 درصد رشد دیده شد. 53و  31دولتی و خصوصی در صندوق کارمندي به ترتیب با تقریباً 

 شتدگان  بیمته ی باعتث افتزایش پرداختت   ، از اجراي کتاب ارزش نسبی بعدکه  یخدمات مشخص نمودناول:  کاربردی هدف 

 .اند گردیده

تروپونین کیفی صورت  در بخش دولتی تنها براي آزمایششده  ی بیمهپرداخت کاهش که داد نشان مطالعه این تایجن

با روش ایمونوفلورسانس که به ترتیب بتا    ANAگیري حجم نمونه و و کمترین افزایش هزینه در آزمایش اندازهگرفته است، 

، تجستس ختون    D-dimerبه ترتیتب در آزمتایش:    شده همیب یپرداختاند، اما بیشترین  درصد رشد همراه بوده 36.85و  7.1

حدود  شده همیب یپرداختدیده شد. در بخش خصوصی هزینه  T1و  HBA3Cمخفی در مدفوع، آزمایش مدفوع از نظر انگل، 

ه ستالمت کتاهش یافتت    هاي مراقبتآزمایش، از شایعترین آزمایشات این استان بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و  10

پرداختت از جیتب ایتن آزمایشتات      ي درصتد رشتد منفتی هزینته     قراردارند و (3-1است، این آزمایشات در صدر جدول شماره)

ده ثابتی را در دو سال ش بیمهی نیز هزینه پرداخت ALPفسفاتاز قلیایی و SGOT ،SGPTسه آزمایش  .مشخص شده است

، روبتال  IgMي : روبتال آنتیبتادي  هتا  آزمتایش در بختش خصوصتی بته ترتیتب در      شده بیمهی اند. بیشترین پرداخت نشان داده

 .شد دیده و لیپاز Ria، هورمون دیگر به روش االیزا یا IgG ،CEA ،Hydroxy vit Dآنتیبادي
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  :بار مراجعه در نسخ آزمایشگاهی در محدوده زمانی قبتل و بعتد از اجتراي     هر ي هزینه میانگینتعیین هدف کاربردی دوم

  .ب ارزش نسبیکتا

 هتاي  مراقبتت  و ختدمات  یسبن ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در مراجعه بار هر ي هزینه بررسی میانگین

 و لتتی ود بختش  در هتا  صندوق ي مقایسه در. داد نشان را رشد درصد 23.82 خصوصی بخش در و رشد درصد 68.68 سالمت

 پرداختتی  از بیشتري رشد درصد دولتی بخشدر  کارمندي صندوق در مراجعه بار هر هزینه پرداخت کهمشخص شد  خصوصی

 متورد  در امتا . استت  داشته سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد خصوصی بخش در صندوق همین

( 30-1) شماره جداول بهدهد}  می نشان را بیشتري رشد درصد خصوصی بخش در روستایی و سایراقشار اي بیمه يها صندوق

 .{شود مراجعه( 33-1) و

 3131و  3131تیر و مرداد تعداد اقالم درخواستی نسخ آزمایشگاهی در میانگین اقالم درخواستی و درصد رشد  تعیین . 

قلتم در   5316نمونه و در بخش خصوصی  220قلم در  3877نتایج نشان داد که تعداد کل اقالم مورد بررسی در بخش دولتی

ستالمت   هاي مراقبتبه ترتیب در بخش دولتی تعداد اقالم پس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و که  باشد مینمونه  510

 درصد رشد داشته است .  3.66دهد اما در بخش خصوصی تعداد کل اقالم  را نشان می 32.1رشد منفی 

بعد از اجراي کتاب ارزش  در مطالعه در هر دو بخش دولتی و خصوصی قبل و(: تعداد کل اقالم مورد بررسی 33-1جدول ) 
 سالمت هاي مراقبتنسبی خدمات و 

 درصدرشد کلاقالم اقالمدرسال3393 اقالمدرسال3391  

 32.3- 3222 3000 222 دولتی

 9.55 5915 2235 3330 خصوصی

    

 

 رشد و یافته کاهش سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در اقالم میانگین

 نشتان  را درصتدي  1.83رشتد  و استت  یافتته  افتزایش  خصوصی بخش میانگین اقالم در اما است، داشته درصدي 0.15 منفی

 .دهد می
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بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی  اي بیمهي ها صندوقدرصد رشد میانگین اقالم در بخش خصوصی و دولتی به تفکیک  (:38-1نمودار )

 سالمت  هاي مراقبتخدمات و 



 های پژوهش فرضیه با ها یافته مطابقت بررسي 4-3-2

  ی پرداختت  میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي :1فرض

 .دارد تأثیر ایالم شهر(  آزمایشات شایعترین) آزمایشگاهی تشخیصی خدمات کننده دریافت شدگان بیمه

ستالمت بتر    هاي مراقبت( مشخص شد که اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و 23-1( و )20-1)با توجه به جدول 

 .معناداري ندارد تأثیرمعنادار و در بخش خصوصی  تأثیرمیزان پرداختی بیماران در بخش دولتی 

  هزینه هر  میزان بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي :2فرض

 .دارد تأثیر ایالم شهر(  آزمایشات شایعترین) آزمایشگاهی تشخیصی خدمات کننده دریافت شدگان بیمهبار مراجعه 

 در هزینته هتر بتار مراجعته     میتزان  بر سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي نتایج نشان داد که

 .دارد معناداري تأثیر خصوصی بخش در و دولتی بخش

  پرداختتی  ستهم  بر ایران اسالمی جمهوري در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي: 3فرض 

 .دارد تأثیر ایالم شهر طبی تشخیص آزمایشگاهی نسخ در سازمان
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ستهم   میزان بر سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي که آزمون تحلیل میانگین نشان داد نتایج

 .دارد معناداري تأثیر خصوصی بخش رد و دولتی بخش در سازمان

سالمت در بخش  هاي مراقبتي قبل و بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و ها هزینهبررسی میانگین (: 20-1) جدول

 tدولتی شهر ایالم  با استفاده از آزمون 



، تفاوت میانگین سهم سازمان و تفاوت میانگین هر بار شده ، تفات میانگین پرداختی بیمهدهد که جدول باال نشان میهمانطور 

 تاب ارزش نسبی معنادار می باشد.بعد از اجراي ک 31به  31مراجعه از سال 

 بخش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد و قبل يها هزینه میانگین بررسی(: 32-1) جدول

 t آزمون از استفاده با  ایالم شهر دولتی

در بخش  ها هزینه
 خصوصی

خروجی آزمون 
 لوین

t-test Sig 

P value

 بررسی معنادار بودن

 بعد و قبل شدگان بیمه بیج از یپرداخت نیانگیم تفاوت 0.038 3.65 0.031 شده ی بیمهتپرداخ

 .باشد مین معنادار ینسب ارزش کتاب ياجرا از

 از بعد و قبل سازمان سهم یپرداخت نیانگیم تفاوت 0.002 1.305 0.360 سهم سازمان

 .باشد می معنادار ینسب ارزش کتاب ياجرا

 ياجرا از بعد و قبل مراجعه بار هر نهیهز نیانگیم تفاوت 0.007 2.733 0.013 هزینه هر بار مراجعه

 .باشد می معنادار ینسب ارزش کتاب



بعد از اجراي کتتاب   31به  31(، تفاوت میانگین سهم سازمان و تفاوت میانگین هر بار مراجعه از سال 23-1مطابق با جدول )

بیشتتر از    Pvalueباشتد )  معنتادار نمتی   31به  31از سال  شده ین پرداختی بیمهتفات میانگ اما ارزش نسبی معنادار می باشد

می باشد(. 05/0

در بخش  ها هزینه
 دولتی

خروجی آزمون 
 لوین

t-test Sig 
P value 

وت هابررسی معنادار بودن تفا  

قبل و بعد از  شدگان بیمه تفاوت میانگین پرداختی 0.000 1.15 0.000 شده ی بیمهپرداخت
 .باشد میاجراي کتاب ارزش نسبی معنادار 

 از بعد و قبل سهم سازمان یپرداخت میانگین وتاتف 0.000 1.01 0.000 سهم سازمان
 .باشد می معنادار ینسب ارزش کتاب ياجرا

 از بعد و قبل هزینه هر بار مراجعه میانگین تتفاو 0.000 1.30 0.000 عههزینه هر بار مراج
 .باشد می معنادار ینسب ارزش کتاب ياجرا
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 مقدمه :5-1

 در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي تأثیر ارزیابی و هدف اصلی این مطالعه بررسی

( آزمایشات شایعترین) طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کننده یافتدر شدگان بیمه پرداختی میزان بر ایران اسالمی جمهوري

ها ارائه گردید، در این دارو؛ که در این راستا مطالعه انجام گردید و نتایج در فصل قبل به صورت جداول و نمباشد میشهر ایالم 

تایج و مقایسه آن با مطالعات مشابه ها و ن دهیم و به تفسیر داده راستا مهمترین نتایج بدست آمده را در این فصل ارائه می

 .پردازیم می

 گیری بحث و نتیجه  2-5

 کتاب اجراي از پس اقالم تعداد قلم، 3877نمونه و بررسی  220در بخش دولتی با بررسی  که داد نشان نتایج

 نمونه و 510 خصوصی با مطالعه بخش در دهد و می نشان را 32.1 منفی رشد سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش

 نسبی ارزش کتاب اجراي از پس دولتی بخش در اقالم میانگین. است داشته رشد درصد 3.66 اقالم کل ، تعدادقلم 5316

 خصوصی بخش در اقالم میانگین اما است، داشته درصدي 0.15 منفی رشد و یافته کاهش سالمت هاي مراقبت و خدمات

ي خانم احمدي در استان  این در حالی است که نتایج مطالعه .دهد می نشان را درصدي 1.83 رشد و است یافته افزایش

نمونه در بخش خصوصی نشان داد که اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات  50نمونه در بخش دولتی و  50مرکزي با بررسی 

صدي در 28است و در بخش خصوصی افزایش   درصدي میانگین اقالم همراه بوده 8سالمت در بخش دولتی با افزایش 

 است.   میانگین اقالم را نشان داده

درصد افزایش  5.12است و در بخش خصوصی  درصدي را داشته 33.36بار مراجعه در بخش دولتی رشد منفی 

 31.61. و البته افزایش باشد میکاهش بار مراجعه در بخش دولتی مربوط به صندوق کارمندي و خویش فرما است،  داشته

باشیم. در بخش خصوصی در صندوق کارمندي و سایراقشار افزایش بار  صندوق روستایی شاهد میدرصدي بار مراجعه را در 

. از مهمترین دالیلی که در توجیه این افزایش و شود میمراجعه و در صندوق روستایی و خویش فرما کاهش بار مراجعه دیده 

ي کارمندي و ها صندوقلی و طالیی در بار مراجعات ي تکمیها بیمهاثرگذاري  به توان می ،درس اجعه به ذهن میکاهش بار مر

 ها صندوقي آزمایشگاهی را با تخفیف یا کامالً رایگان در اختیار این ها هزینه مکملي ها بیمهزیرا این اشاره کرد،  سایراقشار
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دهد  مت نشان میسال هاي مراقبتبعد از بکارگیري کتاب ارزش نسبی خدمات و  ها هزینه. از سوي دیگر، بررسی دهد قرار می

افزایش  توان میدر پی داشته است بنابراین  3131را در سال  شدگان بیمهی که استفاده از آن افزایش هزینه و افزایش پرداخت

از آن جا که در این البته  ي خدمات پاراکلینیک را از علل کاهش بار مراجعه بخصوص در صندوق روستایی دانست.ها هزینه

کاهش بار مراجعه صندوق روستاییان را در این مطالعه ات درمانی مورد بررسی قرار گرفته است، خدم 2بررسی نسخ سطح 

الزم به ذکر است که از دالیل خدمات سالمت نیز مرتبط دانست.  3ي بیمه شدگان این صندوق، به سطح  توان به مراجعه می

مشکل بودن با توجه به این نکته ضروري است که ي بیمه شدگان صندوق خویش فرما )و ایرانیان( توجه به  کاهش مراجعه

کد ملی براي دسترسی  استفاده ازکد بیمه و )عدم دسترسی به فیش هاي پرداختی این بیمه شدگان دسترسی آزمایشگاه ها به 

اختیار  تعدادي از فیش هاي درخواستی را )که بیشتر مربوط به این صندوق بود( در، بسیاري از آزمایشگاه ها (به این صندوق

داد   نشانبررسی اثر کتاب ارزش نسبی و خدمات درمانی نیز  ي و جوکار در زمینهمطالعه خانم احمدي البته  .ندادندمحقق قرار 

مراجعه و در بخش  بار درصدي 8 افزایش سالمت در بخش دولتی با هاي مراقبتکه اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و 

   همراه بوده است.مراجعه  بار درصدي 1 کاهش خصوصی با

 رشد درصد 68.68 دولتی بخش در مراجعه بار هر میانگین هزینه کهدر بخش دولتی نشان داد  ها هزینهبررسی 

 63.71 نیز شده هبیمپرداختی  میانگین هزینه ،است داده نشان را رشد درصد 67.71 بخش این در سازمان سهم و است داشته

 درحالی این البته. باشد میم به ذکر است این افزایش هزینه مطابق با محاسبات آماري معنادار ، الزدهد می نشان را رشد درصد

 درصد میانگین و دهد می نشان را 0.8 منفی رشد و است یافته کاهش کل هزینه از سازمان سهم درصد میانگین که است

 کاهش سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی شارز کتاب اجراي از پس نیز کل ي هزینه از شده هبیم جیب از پرداختی سهم

 از کل هزینه از شده هبیم جیب از پرداختی سهم درصد میانگین که است ذکر به الزم. داد نشان را 3.3 منفی رشد و است یافته

 از پرداختی سهم درصد میانگین درصدي 3.3 کاهش وجود با که است، رسیده 3131 سال در 10.16 به 3131 سال در 10.73

 هاي مراقبتپس از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و  شدگان دولت فرانشیز بیمه هیأت تصویب وجود با و شده هبیم بجی

؛ بدین معنا که هدف برنامه طرح تحول نظام سالمت، کاهش فرانشیز در بیمارستان هاي باشد میدرصد  10سالمت بیش از 

 خدمات در سرپائی بخش در شدگان هبیم تصویب هیأت دولت، فرانشیز. زیرا مطابق با درصد محقق نگردیده است 20دولتی به 
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 سازمان سهم یابد و می کاهش پزشکی علوم دانشگاه به وابسته دولتی هاي بیمارستان در درصد 20 به درصد 10 از پاراکلینیک

 تخفیف عنوان به رانشیزف کاهش تفاوت مابه و باشد می سرپائی درمانی و تشخیصی خدمات تعرفه از درصد 70 پایه گر بیمه

 سهم هزینه درصد 13 افزایش ي خانم احمدي نشان داد که در بخش دولتی در این راستا مطالعه .گردد می منظور بیمارستان

مطابق با مطالعه  و بنابراین است به دست آمده شایع آزمایشات در شده هبیمی پرداخت هزینه درصدي 37 کاهش و سازمان

. درحالی که در مطالعه حاضر در آن استان گردیده است شدگان هبیمی پرداخت کاهش باعث نسبی ارزش ابکت ایشان اجراي

بدست آمد و تنها میانگین درصد سهم سازمان و  شدگان هبیمی عه، سهم سازمان و پرداختهر بار مراج ي افزایش میانگین هزینه

که در استان مرکزي انجام  ي خانم احمدي و جوکار یافته است، در مطالعهدر بخش دولتی کاهش  شدگان هبیمسهم پرداختی 

 در شده بیمهی پرداخت کاهش کمترین و Uric Acid بخش دولتی در آزمایش در شده بیمهی پرداخت کاهش ، بیشترینگرفت

 درشده  ی بیمهپرداخت کاهش که ددا نشانحاضر  مطالعه نتایج ین در حالی است که، ادیده شد کلی روش به CRP آزمایش

 حجم گیري اندازه آزمایش در هزینه افزایش کمترین و است گرفته صورت کیفی تروپونین آزمایش براي تنها دولتی بخش

 خون تجسس و D-dimer آزمایش در ترتیب به شده ی بیمهپرداخت بیشترین و ایمونوفلورسانس روش با ANA و نمونه

 .شد مدفوع دیده در مخفی

 ارزش کتاب اجراي از پس مراجعه بار هر ي هزینه در بخش خصوصی نیز نشان داد که میانگین ها هزینهبررسی 

 در هزینه افزایش این و است بوده همراه رشد درصد 23.82 با خصوصی بخش در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی

 18.73 افزایش با خصوصی بخش در نیز زمانسا سهم هزینه میانگین شد، دیده روستایی و سایراقشار کارمندي، يها صندوق

که البته محاسبات آماري  داد نشان را رشد درصد 10.87 نیز گانشد بیمهی پرداخت هزینه میانگین است، آمده بدست درصدي

مت سال هاي مراقبتقبل و بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و شده  ی بیمهپرداخت ي نشان داد که تفاوت میانگین هزینه

 سهم درصد میانگین بررسی. باشد میهر بار مراجعه و سهم سازمان معنادار  ي اما تفاوت میانگین هزینه باشد میمعنادار ن

 رشد کل هزینه از شده بیمه جیب از پرداختی هزینه درصد میانگین و داد نشان را درصدي 21.23 افزایش کل هزینه از سازمان

 درصد 16 از بیش به 3131 سال در کل هزینه از سازمان پرداختی درصد که معنا ینبد داد؛ نشان را درصدي 33.37 منفی

؛ البته در خصوص رسید درصد 70 از کمتر به 3131 سال در کل هزینه از شده هبیم جیب از پرداختی درصد میانگین و رسید
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میتوان به احتماالتی نظیر لتی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دوسالمت با انتظارات سازمان بیمه  این اختالف درصد

 و یا نوع اقالم باه کاربران در ورود اطالعاتها، اشت هاي مختلف آزمایشگاه ي برخی از آزمایشات در سیستم رند کردن هزینه

 ي خانم احمدي نیز نشان داد که در مطالعه ها اشاره کرد.  اشتباه محاسباتی برخی از سیستم هاي ورود اطالعات ازمایشگاه

 درصدي و 16 افزایش سازمان سهم هزینه سالمت هاي مراقبتخصوصی بعد از اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و  بخش

ی پرداخت کاهش بیشترین همچنین. ه استرا نشان داد شایع آزمایشات در درصدي 13 کاهش شده بیمهی پرداخت هزینه

 .شد دیده Total Thyroxin(T 1( آزمایش در شده بیمه جیب از پرداخت کاهش کمترین وC 3 HbAآزمایش در شده بیمه

 استان این آزمایشات شایعترین از آزمایش، 10 حدود شده همیب یپرداخت هزینه خصوصی بخش در ،در حالی که در این مطالعه

ر است، بیشترین کاهش هزینه به ترتیب د یافته کاهش سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از بعد

 فسفاتاز و SGOT، SGPT آزمایش سه مشاهده شد، ادرار یا خون کلسیم و تعیینHIV االیزا، HBSي  ها آزمایش

 خصوصی بخش در شده بیمهی پرداخت بیشترین اند و  داده نشان سال دو در را ثابتی شده بیمهی پرداخت هزینه نیز ALPقلیایی

 شد. دیده ،IgG، CEA، Hydroxy vitDآنتیبادي روبال ،IgMباديآنتی روبال:  يها آزمایش در ترتیب به

 در و گردید ابالغ 3131 سال در سالمت هاي مراقبت و خدمات نسبی ارزش نکته قابل توجه این است که کتاب

 ،توانبخشی بیهوشی، جراحی، داخلی، از اعم خدمات کلیه براي ریالی ضریب اساس این بر گردید، اجرا 03/07/3131 تاریخ

 هیأت در جلسات بود. ریال 88000 با برابر دولتی بخش در مبلغ این 3131 سال در و بود یکسان تشخیصی و پاراکلینیک

 اعتبارات محل از سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب اجراي از ناشی مردم توسط پرداخت افزایش مصوب شد که دولت

 پرداختی ریالی مبلغ شود که تأمین اي گونه به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختیار در هاي یارانه هدفمندسازي

 که است این توجه قابل دیگر نکته .نیابد افزایش سالمت نظام تحول طرح اجراي از پس ،3131 سال اول نیمه به نسبت مردم

 31 سال مصوب تعرفه اساس بر 31 سال پایان تا خصوصی بخش در آزمایشگاهی خدمات بابت شدگان بیمه از دریافتی سقف

 بخش در ریال بود اما 88000 معادل و در بخش دولتی ثابت ضریب این نیز 3131 سال در .ریال بود 88000دولتی  k و

در بخش خصوصی در  ها هزینهتعیین گردید. بنابراین افزایش  ریال370000 معادل کا ضریب پاراکلینیک خدمات در خصوصی

در این بخش  شدگان بیمهی پرداخت باعث افزایش میزان ریال 370000اساس کاي بر مصوب ، با توجه به تعرفه3131سال 
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 انجام گرفته است، در نتیجه هزینه 3131ل شده است. از آنجا که در مطالعه ي خانم احمدي در استان مرکزي مطالعه در سا

ان داده است؛ اما مطالعه حاضر در را نش شایع آزمایشات در درصدي 13 کاهش طبق مطالعه ایشان شده همیب یپرداخت

صورت گرفته است و با توجه به اختصاص  3131با قبل از آن در سال  3131ي اجراي کتاب ارزش نسبی در سال  مقایسه

 یپرداخت هزینه درصدي در میانگین 10.87، افزایش ي بخش خصوصی براي ضریب تعرفه 3131در سال  370000کاي 

سالمت،  هاي مراقبتاز مزایاي اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات و الزم به ذکر است که  .ر نبوددور از انتظا گانشد همیب

 صورتی درها بر این بوده است که با اجراي این کتاب  و پیش بینی باشد می پاراکلینیک خدمات در گانشد همیب یپرداخت کاهش

 آي،.آر.ام اسکن، تی سی سونوگرافی، رادیوگرافی، تیک،ژن پاتولوژي، طبی،-تشخیصی آزمایشگاه خدمات دریافت براي مردم که

 از کمتري هزینه خصوصی، و دولتی بخش در اي فه تعر فاصله کاهش علت به نمایند؛ مراجعه رادیوتراپی و اي هسته پزشکی

  .است شده بینی پیش% 25 حدود در متوسط طور به کاهش، میزان این. نمود خواهند پرداخت جیب

 پیشنهادها:  5-3

  کتاب ارزش نسبی خدمات و  اثرخصوص  در خدماتاي و کشوري  منطقهزمینه هاي مطالعاتی متعدد و متنوع

انجام  3131در مقایسه با سال  3131بر خدمات آزمایشگاهی بیمارستان هاي دولتی در سال  سالمت هاي مراقبت

 آن مرتفع گردد. در صورت لزوم مشکالتمشخص شود، و  ها کتاب بر هزینه جامعگردد تا تاثیر 

 ًشدگان بیمه یپرداخت و است مواجه خیرأت با دانشگاهی دولتی مراکز در جدید قوانین و ها بخشنامه اجراي معموال 

 با سالمت بیمه طرف از الزم پیگیریهاي شود می پیشنهاد ،است نرسیده بهداشت وزارت اعالم مورد درصد به هنوز

 نرم بسترهاي اجراي و برنامه اجراي اهداف به دستیابی عدم موانع شناسایی جهت پزشکی علوم دانشگاه هماهنگی

 درهاي الزم به واحدهاي آزمایشگاهی در مراکز دولتی  و از طرفی آموزش آید بعمل ها استان کل در واحد افزاري

 نیز می تواند مثمر ثمر واقع شود. آزمایشگاهی کدهاي و اقالم صحیح ورود خصوص

 بار مراجعه و هزینه مطالعات مشابه این گزارش به طور مجزا در صندوق خویش فرما انجام گیرد و  شود می پیشنهاد

 هاي این صندوق در بخش دولتی و خصوصی بررسی گردد.
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 در خدمات آزمایشگاهی پس از اجراي کتاب  پرداختی بیمار سهم نتیجه مطالعه حاضر مبنی بر افزایش به توجه با

 بر تأثیرگذار عوامل بر بیشتري کنترل که گردد دولتی تصمیمات نظارتی اتخاذبخصوص در بخش ارزش نسبی 

هاي ثبت شده  ها، نوع آزمایش کنترل صحیح قیمت نظیر) باشند داشته افزاري نرم مشکالت و بیمارپرداختی  سهم

 ....(شوند و  ها رند می تعرفه هاي ثبت شده در سیستم که در برخی آزمایشگاه ،در سیستم با نسخه

 بخش در بخصوص در خدمات آزمایشگاهی  شده همیب یپرداختهزینه  کاهش جهت هایی زمینه سازي آماده 

 .رسد می نظر به هاي دولتی ضروري ایجاد طرح ي نظیر طرح تحول در بخش طریق از خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


81 
 

 : ابالغ شروع مطالعه کاربردی1پیوست 
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  کاربردی مطالعه نظارت ابالغ: 2پیوست 
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ي هتا  آزمایشتگاه بیمه سالمت مراجعته کننتده بته     شدگان بیمهي نسخ آزمایشگاهی ها هزینهچک لیست بررسی : 3پیوست 

 شهر ایالم 3131و 3131تشخیص طبی دولتی و خصوصی تیرماه و مردادماه سال

 
 تاریخ نسخه: -1                                   شماره بیمه شده:                    -2             شماره چک لیست:-3
 
 همگانی-1سایراقشار               -1روستایی             -2کارکنان دولت         -3: اي بیمهصندوق  -1
 یهخصوصی/خیر         دولتی غیردانشگاهی            دولتی/دانشگاهی                 شهر ایالم آزمایشگاه:-5
 نامشخص                مرد                              جنسیت: زن-7    سن:                                 -6
 تعداد اقالم: -8
 نام مرکز آزمایشگاهی:-3
 
 خدمات تجویزي )متن نسخه پزشک(:-8
 
 

 هزینه خدمات تجویزي -30

  سهم سازمان:            سهم بیمار:                  :        هزینه :                    3آزمایش 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                  2آزمایش        : 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                  1آزمایش        : 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                       :   1آزمایش 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار5آزمایش        :: 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                 6آزمایش        :  

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                  7آزمایش        : 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                  8آزمایش        : 

  سهم بیمار:                       :        هزینه :                    سهم سازمان:       3آزمایش 

  هزینه :                    سهم سازمان:            سهم بیمار:                  30آزمایش      : 

 ...و 
 

 
 
 

 مبلغ کل: -32
 مبلغ سهم سازمان:                                                  درصد سهم سازمان: -31
 جیب بیمه شده:                                درصد پرداخت از جیب بیمار:مبلغ پرداخت از -31
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 : نامه ها و مدارک مرتبط4پیوست 
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 منابع:

ان و . دفتر حقوقی وزارت بهداشت ،درمضوابط و قانون هاي آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسیفرهادي محمود. -3

  آموزش پزشکی برگرفته از سایت:

:darman.sums.ac.ir/laboratory/images/.../aeennameh_tasis_jadid.pdf:// http 

 -aspx http://lab-sciences.blogfa.com/post.232 :تاریخچه علوم پزشکی در ایران. برگرفته از سایت -2

 : . برگرفته  از سایتمام شدهلزوم تعرفه گذاري خدمات آزمایشگاهی بر اساس قیمت ت -1

.pdf322/32-323http://tashkhis.ir/files/ 

در دستتترس در .3131.مهر شتتود ختتدمت پزشتتکی بیمتته متتی    100ختتداحافظی بتتا کتتتاب کالیفرنیتتا/    آقاجتتانی م. -1

 https://www.tasnimnews.com/fa/news3131/07/08 / 531867:سایت

 آقاجانی م . مبانی و ضرورت بازنگري ارزش نسبی خدمات، ، معاون درمان ، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی -5

برگرفتته از ستایت :   . هاي سالمت در جمهوري اسالمی ایتران  کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت سیر تدوینآقاجانی م.  -6

https://www.snpm.ir/ download/other/tarafe31book/3.ppsx 

انجمتن پزشتکان عمتومی. برگرفتته از ستایت       |جهانگیري م. ارزش گذاري نسبی خدمات ستالمت، چالشتها و فرصتتها     -7

/3172http://isgp.ir/ 

 در بتالینی  هتاي  تخصص هتعرف نسبی هاي ارزش پیشنهادي تغییرات تأثیر بررسی . رشیدیان،آرش،حکیم لیال، دشمنگیر، -8

 .  3 تا 3 ،صفحه3 شماره ،31 ،دوره3130 بهار .سالمت نظام هاي هزینه و مربوطه هاي تخصص پرداختی وزن

 بررستی  کشور در درمان و تشخیص تعرفه تعیین مرجع اولین کالیفرنیا، کتاب جایگزینی رشیدیان،آرش، لیال، دشمنگیر، -3

 .70تا 53 صفحه ،1 شماره ، 22 دوره ،3132 پاییز .تزکیه و طب خبرگان، دیدگاه

هتاي ستالمت در جمهتوري     خدمات و مراقبت بررسی و ارزیابی تأثیر اجراي کتاب ارزش نسبی جوکار. .اهرهط ،احمدي -30

 .3131. هی آزمایشگاکننده خدمات  شدگان دریافت اسالمی ایران تشخیصی آزمایشگاهی بر میزان پرداختی بیمه

 در شتایع  اعمتال  بستتري  هتاي  هزینته  بتر  ختدمات  نستبی  ارزش و کالیفرنیا کتاب تاثیر تطبیقی بررسیمراد.  ،نصري -33

 .3131. فروردین 31 مهر و شهریور در ایالم شهر منتخب هاي بیمارستان
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 بتر هزینته   ختدمات  نستبی  ارزشهاي کتاب اجراي کالیفرنیاو کتاب تاثیر اي مقایسه فیروز . بررسی ،زینب، پاکار ،پاسبان -32

 .3131 متتتاه ومهتتتر شتتتهریور در ماههتتتاي فتتتارابی پزشتتتکی چشتتتم یمارستتتتانب در بستتتتري هتتتاي

 .pdf03-2395http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/P_PDF/ 

 در شتایع  اعمتال  بستتري  هتاي  هزینته  بتر  ختدمات  نسبی ارزش و کالیفرنیا کتاب تأثیر تطبیقی بررسی. پروین، حیدري -31

 3135 ماه فروردین. 3131 سال بهمن و دي و مرداد و تیر ماههاي در سنندج شهر منتخب هاي بیمارستان

 و نظارت نرم افزار جامع اسناد پزشکی -31
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