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 :چكيده

يكي از روشهاي پرداخت در نظام بيمارستاني، روش پرداخت موردي است و نظام طبقه بندي كه بعنوان پايه و اساس،  

تشكيل  بخش عنوان به سازمانهاي بيمه گر، وظيفه جهت بكارگيري اين روش استفاده مي شود، نظام گلوبال نام دارد. نخستين

. در اين راستا برآن برساند خدمت مردم همه به برآيد، آن از عهده بتواند جامعه كه بهايي است كه به اين بهداشتي نظام دهنده

شديم تا هزينه تمام شده هر عمل جراحي گلوبال را با قيمت واقعي آن بررسي نموده تا ميزان پرداخت از جيب مردم و 

تعيين هزينه ي اعمال جراحي  "وانصرفه و صالح سازمان بيمه سالمت در روش پرداخت به صورت گلوبال را تحت عن

به اين  مورد بررسي قراردهيم. "  1392ماهه اول سال  6گلوبال با هزينه  واقعي در بيمارستان كاشاني و هاجر شهركرد در 

از لحاظ ماهيت كاربردي و از لحاظ  و از نوع گذشته نگر در شاخه ميداني كهتحليلي  -توصيفي طي يك مطالعه  منظور

، از بين اعمال جراحي گلوبال انجام شده در بيمارستان آيت اهللا كاشاني و هاجر(س) شهركرد در شش زمان مقطعي مي باشد

فرمول كوكران  توسطپرونده  876مورد بودند با استفاده از روش تصادفي ساده تعداد  10000كه بالغ بر  92ماهه اول سال 

در دو سطح آمار توصيفي   SPSSبا استفاده از نرم افزارمورد نياز جمع آوري و اطالعات با تهيه يك چك ليست  و انتخاب

 نتايج نشان داد:كه  تحليل گرديد تجزيه و و استنباطي

تفاوت از اين  هزينه كل گلوبال بيشتر بوده وميانگين از  بيمارستان كاشاني و هاجر شهركرد ساب بيمارانهزينه كل صورتح

كل  از هزينه فرانشيز بيمارستان كاشاني شهركرد كل صورتحساب بيماران فرانشيز .)P>05/0نظر آماري معني دار است (

كل صورتحساب بيماران بيمارستان هاجر  فرانشيز .)P>05/0اين تفاوت از نظر آماري معني دار است ( گلوبال بيشتر بوده و

 .)P>05/0آماري معني دار نمي باشد (و از نظر كل گلوبال تقريبا يكسان بوده   تعرفهبا 
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