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 عنوان مطالعه كاربردي:-1

 سـوم ودوم ماهـه   سهبررسي و تحليل هزينه هاي سي تي اسكن بيماران تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني درمنطقه در

 92سال 

 بيان مسئله:-2

واسپيرال)وسـهولت دسترسـي بـه    3Dو افزايش قابليتهاي گوناگون آن( باعنايت به افزايش دستگاههاي سي تي اسكن دراستان

 سي تي اسكن افزايش يافته كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. هاي اداره كل بابت  هزينه;خدمت مزبوروتقاضاهاي روزافزون 

 سابقه و تاريخچه موضوع:-3

باقابليتهـاي  دستگاه 8ه ب CONVISIONAL)معمولي(CT)دستگاه  1سال قبل دستگاههاي سي تي اسكن استان از( 10 ازحدود

بسيار بيشتر افزايش يافته است ازسوي ديگرافزايش افرادمتخصص و بخشهاي تخصصي درخواستهاي روزافزون اين خدمت رابـه  

 داشته است.ي برابرين دنبال داشته به نحوي كه هزينه هاي اداره كل درزمان فوق الذكرافزايش چند

 اهداف -4

و ميـزان تعهـد    اسكن و بررسي ترتيب شيوع سي تي اسكن دراندامهاي مختلفاهداف كلي:بررسي و تحليل هزينه هاي سي تي 

   هزينه ها و پرداخت از جيب خدمت مزبور

 اهداف اختصاصي:-

 تعيين ميزان درخواست سي تي اسكن بروشهاي گوناگون  -1

 دراندامهاي مختلفبروشهاي گوناگون  سي تي اسكنتعيين ميزان درخواست -2

 دراندامهاي مختلف معمولياي سي تي اسكن به روش بررسي ميزان درخواسته-3

 بررسي ميزان درخواستهاي سي تي اسكن به روش اسپيرال دراندامهاي مختلف -4

 دراندامهاي مختلف سه بعديبررسي ميزان درخواستهاي سي تي اسكن به روش  -5

تي معمـولي  -مزبوراطالعات بيشتري نسبت به سي بررسي ميزان درخواستهاي سي تي اسكن اسپيرال دراندامهايي كه روش -6

 به دست نمي دهد

 درج تشخيص در نسخه هاي سي تي اسكن  بررسي ميزان -7
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 توسط رشته هاي گوناگون پزشكي   CT بررسي درخواست-8

 بررسي ميزان تطابق تخصص پزشك درخواست كننده با نوع سي تي اسكن درخواستي -9

 ي در مورد سي تي اسكن ساده  هزينه هاي پرداختبررسي ميزان -10

 هاي پرداختي در مورد سي تي اسكن اسپيرالبررسي ميزان هزينه  -11

 سه بعدي  سي تي اسكن  هزينه هاي پرداختي در مورد بررسي ميزان -12 

   (سي تي آنژيوگرافي)با كنتراست سي تي اسكن هزينه هاي پرداختي در مورد بررسي ميزان  -13

 پرداخت متوسط اداره كل بابت هر نوع سي تي اسكن به تفكيك نوع  ررسي ميزان ب -14

 جيب بيماران در سي تي اسكن بروشهاي گوناگون   ازبررسي ميزان متوسط پرداختي  -15

  فرضيه:-5

باشناسايي هزينه هاي مربوط به سي تي اسكن و نحوه درخواست آن وضعيت درخواست رابهبود بخشـيده و هزينـه اثربخشـي     

 افزايش يابد.

 

 سواالت :-6 

 به هر روش چگونه است ؟ CTدرخواست انجام -1

 در اندامهاي مختلف چگونه است ؟ به هر روش CTدرخواست  -2

 ) چقدر است ؟ conventionalهاي گوناگون در روش معمول (جهت اندام CTفراواني درخواست  -3

 اسكن بروش اسپيرال در اندامهاي گوناگون چگونه است ؟ CTفراواني درخواست -4

 بعدي در اندامهاي گوناگون چگونه است ؟ 3اسكن بروش  CTفراواني درخواست  -5

چه ميزان از سي تي اسكن هايي كه بروش اسپيرال انجام شده اند اطالعات بيشتري نسبت به انجام همـان مطالعـه بـا روش     -6

 ) بدست نمي دهد ؟ conventionalمعمول (  

 اسكن چقدر است ؟ CTميزان درج تشخيص در نسخ درخواست  -7

 نه است ؟اسكن توسط رشته هاي گوناگون تخصصي چگو CTفراواني درخواست  -8
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 انجام شده با تخصص پزشك مربوطه چقدر است ؟ CTتطابق درخواستهاي  -9

هزينه هاي پرداخت گرديده توسط اداره كل در بازه زماني مورد مطالعه در مورد سي تي اسكن هاي ساده ، اسپيرال ، سه  -10 

 بعدي چقدر بوده است ؟

( درصد تقبل هزينه ها در كل خدمات سي تي اسكن توسط سازمان متبوع چقدر بوده است ) متوسـط پرداخـت سـازمان     –-11

 بابت هزينه بار مراجعه خدمت توسط سازمان چقدر بوده است؟

 ؟ميزان پرداخت از جيب توسط بيمه شدگان در سي تي اسكن هاي گوناگون چقدر بوده است  -12

 جيب بيمه شدگان در هر بار مراجعه جهت خدمت چقدر است ؟متوسط پرداخت از  -13

 متوسط سهم سازمان و پرداخت از جيب در هر بار خدمت چقدر است ؟( مجموع بخش دولتي و خصوصي)-14

 كل هزينه هاي پرداختي توسط سازمان و بيمه شدگان به تفكيك نوع سي تي اسكن -15
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 تعريف عملياتي واژه هاي كليدي

   بروش ساده CTانجام :  سي تي اسكن معمولي -1/7

 :ESPIRALروش -2/7

 برابرروش معمولي مي باشد . 5تهيه ميشودوتعداد برشها حداقل Z،Y،Xدراين روش تصوير درسه محور

 :3Dسي تي اسكن--3/7

 ميگردد.ميليمتري تهيه 1-2درروش سه بعدي عالوه برتعدادزياد برشها درفضاي سه بعدي ايجادشده فيلمهاتاحد

4/7-WITHCONTRAST: 

 انجام سي تي اسكن به همراه تزريق ماده حاجب

5/7-WITHOUT CONTRAST: 

 انجام سي تي اسكن بدون تزريق ماده حاجب

 روش شناسي-8

 سالمت استان:كليه نسخ سي تي اسكن ارسالي به اداره كل بيمه محيط يا دامنه انجام مطالعه-1/8

 لي ازمراكز طرف قرارداد:كليه نسخ ارساجامعه آماري-2/8

 : كل نسخروش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن-3/8

 : چك ليست مشخصات ابزار جمع آوري داده ها-4/8

 :دريافت نسخ از موسسات طرف قراردادروش جمع آوري داده ها-5/8

 SPSS: روش تجزيه و تحليل-6/8
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 محدوديت هاي اجراي مطالعه و روش كاهش آن-9

 اسناد عدم دسترسي آسان به-

 كمبودپرسنل خدمات جهت آماده نمودن اسناد و انتقال از بايگاني-

 عدم جداسازي نسخ سي تي اسكن ازسايرنسخ پرتوپزشكي از سوي مراكز طرف قرارداد-

 ناخوانا بودن نسخ-

 بررسي نسخ به صورت دستي-

 عدم دستيابي به اطالعات موردنظر از طريق رسيدگي مكانيزه-

 بتوان به عنوان همكارطرح درمطالعه مزبور ازآنها كمك خواستكمبودپرسنل فني كه -

 مالحظات اخالقي-10

 محرمانه ماندن اطالعات بيماران-

 عدم ثبت نام و مشخصات بيماران-

 

 

  جدول متغيرها -11

       

 

 

 

 

    كيفي              كمي      نوع متغير   عنوان متغير              رديف

ستقل
م

سته 
واب

پيوسته 
سته 

س
گ

 

ي          
اسم

 

 
رتبه اي

 

    - - - × - × تعداد نسخ ارسالي            1

 هاي درخواستيCTانواع            2

 _(ساده،اسپيرال،باکنتراست،سه بعدی)

 ×   ×     
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 جدول زمان بندي مراحل انجام مطالعه كاربردي-12

     

 رديف

 طول مدت /ماه مراحل انجام مطالعه كاربردي          

 ك هفتهي جمع آوري نسخ و انتقال ازبايگاني          1      

 سه هفته بررسي نسخ وتكميل چك ليست ها       2      

 ك هفتهي وروداطالعات            3     

 ك هفتهي تجزيه و تحليل داده ها      4     

 ك هفتهي نتيجه گيري     5     
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 مشخصات تيم مطالعه كاربردي-13

 

ف
دي

ر
 

ــام     ــام ونــ نــ

 خانوادگي

ــه      رشته تحصيلي درجــــ

 تحصيلي   

ــئوليت  مســـ

درتــيم مطــالع 

 كاربردي

ــل  محــ

 خدمت
     

 استخدام               

     

 سمت

           

 امضاء

 

اداره كل 

ــه  بيمــ

ــدمات  خ

 درماني

            

 شهرستان

      رسمي    

 پيماني

  1    

 

   معاونت - رسمي  قزوين قزوين مجري     دكترا    پزشك عمومي دكترفوالديها   

  

2   

   مديركل - رسمي  قزوين قزوين همكار      دكترا    پزشك عمومي دكتر بهرامي   

  

3 

ــناس  - رسمي  قزوين قزوين همكار     ليسانس   پرستاري سهيال معصومي   كارشـ

مســــئول  

 پاراكلينيك

  

 كارشناس - رسمي  قزوين قزوين  فوق ليسانس كارشناس مريم ميرزايي 4

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 چك ليست
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 درخواست سي تي اسكن مربوط به چه اندامي است؟-1

 لگن             ريه ومدياستن           سينوسها           سايرموارد        مغز      شكم         

 آيا درخواست سي تي اسكن به روش معمولي مي باشد ؟ بله                  خير   -2

 خير          مي باشد؟   بله              3Dآيادرخواست سي تي اسكن به روش   -3

 سپيرال مي باشد   ؟    بله                خيرآيادرخواست سي تي به روش ا-4

 آياروش اسپيرال دراندام مزبوردرتعهدبيمه مي باشد ؟بله                خير-5

 آياتشخيص بيماري درنسخه درج شده است؟             بله                 خير-6

 خير       آيادرخواست سي تي اسكن باتخصص پزشك مرتبط مي باشد؟ بله    -7

 درخواست سي  تي اسكن مربوط به چنداندام مي باشد؟ يك اندام         دواندام        سه اندام-8

ــد؟       -9 ــي باشـ ــه روش مـ ــه چـ ــكن بـ ــي اسـ ــي تـ ــت سـ              WITHCINTRAST    درخواسـ
WITHOUTCONTRAST     

 اعصاب          خون وانكولوژيدرخواست سي تي اسكن توسط چه تخصصي مي باشد؟   مغزو -10

 متخصص داخلي          جراح عمومي            ارولوژيست           ساير

 پرداخت مي كند ؟ OUT OF PACKETآيا بيمه شده درسي تي اسكن اسپيرال مبلغي به عنوان -11

 بله             خير

 

 

 

 نتايج بررسي ها و تحليل اطالعات بدست آمده:
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 به هر روش چگونه است ؟ CTدرخواست انجام  -1سئوال 

درخواست و  )5/78مورد معادل (%  1346در مدت مطالعه  CTمورد درخواست انجام  1715از مجموع 

بروش اسپيرال انجام گرفته است . با عنايت به اينكه در اين روش وضوح تصاوير ضايعات  CTيا انجام 

ضايعات بنحو دقيقتر ميسر مي باشد اقبال پزشكان به انجام اين  ارائه گرديده بيشتر و امكان بررسي

روش باالتر مي باشد . از سوي ديگر در بسياري از اندامها اين روش عليرغم تحميل هزينه باالتر به 

بيماران و سازمانهاي بيمه اطالعات بيشتري از روشهاي عادي بدست نمي دهد . اين در حالي است كه 

از كمترين روشهاي  )2/7مورد ( معادل % 124ام سي تي اسكن معمولي تنها با در مدت مطالعه انج

بروش  CTجهت انجام   CTبدليل تنظيم دستگاههاي انجام   "درخواست بوده است و اين غالبا

(در سواالت بعد اين مسئله بيشتر تبيين اسپيرال مي باشد كه درآمد بيشتري براي مراكز دارد .

 ميگردد)

 
Statistics 

  تي سي نوع

N Valid 1715 

Missing 0 

 
 تي سي نوع

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 78.5 78.5 78.5 1346 اسپيرال 

3D 230 13.4 13.4 91.9 

 99.1 7.2 7.2 124 معمولي

 100.0 9. 9. 15 آنژيو تي سي

Total 1715 100.0 100.0  
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 در اندامهاي مختلف چگونه است ؟ به هر روش CTدرخواست  -2سئوال 

) و شكم و لگن 33مورد ( معادل%  580ثبت گرديده در مدت مطالعه مغز با  CT مورد 1715از مجموع 

 173و ريه و مدياستن با  )7/14مورد ( معادل % 252، سينوسها با   )3/28مورد ( معادل % 483با 

اسكن بوده اند ( با هر روش )  CT) بيشترين اندامهاي مورد درخواست جهت انجام 10مورد ( معادل %

ماه كمترين ميزان درخواست را  6مورد درخواست طي  4اسكن از مفاصل نيز تنها با  CTدرخواست 

 داشته است .

 

 

 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.8 33.8 33.8 580 مغز 

 35.9 2.0 2.0 35 شكم

 37.1 1.3 1.3 22 لگن

 47.2 10.1 10.1 173 مدياستن و ريه

 61.9 14.7 14.7 252 سينوسها

 64.3 2.4 2.4 41 گردن

 68.2 3.9 3.9 67 موارد ساير

 96.4 28.2 28.2 483 ولگن شکم

HRCT 30 1.7 1.7 98.1 

2 mohreh 28 1.6 1.6 99.8 

mafsal 4 .2 .2 100.0 

Total 1715 100.0 100.0  
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subject  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 33.8 33.8 33.8 580 مغز 

 62.0 28.2 28.2 483 ولگن شکم

 76.7 14.7 14.7 252 سينوسها

 86.8 10.1 10.1 173 مدياستن و ريه

 90.7 3.9 3.9 67 موارد ساير

 93.1 2.4 2.4 41 گردن

 95.1 2.0 2.0 35 شكم

HRCT 30 1.7 1.7 96.9 

2 mohreh 28 1.6 1.6 98.5 

 99.8 1.3 1.3 22 لگن

mafsal 4 .2 .2 100.0 

Total 1715 100.0 100.0  
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)  conventionalجهت اندامهاي گوناگون در روش معمول ( CTفراواني درخواست  -3سئوال 

 چقدر است ؟

         مورد  31) و سينوسها با 54مورد ( معادل%  68مورد درخواستي مغز با  124در اين روش از مجموع 

 1) بيشترين اندامهاي مورد درخواست و شكم با گردن و شكم و لگن هر كدام تنها با 25( معادل %

 مورد كمترين اندام مورد درخواست بوده اند . 

 "تنظيم دستگاههاي جديد براي انجام سي تي اسكن اسپيرال باعث مي گردد تا غالبا نكته مهم :

بروش اسپيرال صورت پذيرد كه اين امر هزينه هاي غير قابل توجيهي را به سازمانهاي بيمه  CTانجام 

 و جيب بيماران تحميل مي نمايد . 
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subject  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 54.8 54.8 54.8 68 مغز 

 79.8 25.0 25.0 31 سينوسها

HRCT 7 5.6 5.6 85.5 

 90.3 4.8 4.8 6 موارد ساير

 92.7 2.4 2.4 3 مدياستن و ريه

 94.4 1.6 1.6 2 لگن

2 mohreh 2 1.6 1.6 96.0 

mafsal 2 1.6 1.6 97.6 

 98.4 8. 8. 1 شكم

 99.2 8. 8. 1 گردن

 100.0 8. 8. 1 ولگن شکم

Total 124 100.0 100.0  
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subject  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 54.8 54.8 54.8 68 مغز 

 79.8 25.0 25.0 31 سينوسها

HRCT 7 5.6 5.6 85.5 

 90.3 4.8 4.8 6 موارد ساير

 92.7 2.4 2.4 3 مدياستن و ريه

 94.4 1.6 1.6 2 لگن

2 mohreh 2 1.6 1.6 96.0 

mafsal 2 1.6 1.6 97.6 

 98.4 8. 8. 1 شكم

 99.2 8. 8. 1 گردن

 100.0 8. 8. 1 ولگن شکم

Total 124 100.0 100.0  
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 اسكن بروش اسپيرال در اندامهاي گوناگون چگونه است ؟ CTفراواني درخواست  – 4سئوال 

            را بخود اختصاص  CTدر مجموع بنابر داليلي كه ذكر گرديد اين روش بيشترين نوع درخواست 

                  مورد  505از كل تعداد اسكنهاي انجام شده ) كه در اين تعداد مغز با  5/78مي دهد ( معادل %

بيشترين  )4/16مورد ( 221با  ) و سينوسها7/22مورد (معادل%  306) شكم و لگن با 5/37( معادل% 

) كمترين تعداد اندامهاي درخواستي  7/0و%  2/1مورد (%  9و  16اندامها و مهره ها و لگن به ترتيب با 

 بوده اند . 

Statistics 

  1اندام نام

N Valid 1346 

Missing 0 

 
 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 505 مغز 

 60.3 22.7 22.7 306 ولگن شکم

 76.7 16.4 16.4 221 سينوسها

 89.0 12.3 12.3 166 مدياستن و ريه

 91.7 2.7 2.7 36 گردن

 94.1 2.4 2.4 32 شكم

 96.4 2.4 2.4 32 موارد ساير

HRCT 23 1.7 1.7 98.1 

2 mohreh 16 1.2 1.2 99.3 

 100.0 7. 7. 9 لگن

Total 1346 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 505 مغز 

 60.3 22.7 22.7 306 ولگن شکم

 76.7 16.4 16.4 221 سينوسها

 89.0 12.3 12.3 166 مدياستن و ريه

 91.7 2.7 2.7 36 گردن

 94.1 2.4 2.4 32 شكم

 96.4 2.4 2.4 32 موارد ساير

HRCT 23 1.7 1.7 98.1 

2 mohreh 16 1.2 1.2 99.3 

 100.0 7. 7. 9 لگن

Total 1346 100.0 100.0  
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 بعدي در اندامهاي گوناگون چگونه است ؟ 3اسكن بروش  CTفراواني درخواست  – 5سئوال 

)CT  از كليه موارد را شامل گرديده است )  4/13مورد درخواست % 230بعدي با  3اسكن بروش 

 2/4) و مهره ها با يك مورد معادل % 76مورد ( % 175ماه شكم و لگن با  6در اين روش در بازه زماني 

 اندامهاي تعريف شده در انجام اين روش بوده اند .  وكمترين بيشترين

كه تعريف  به اندامهاي ساير موارد 11شايان ذكر است در اين روش فراواني قابل توجهي معادل %

اختصاص يافته است كه حاكي از درخواستهاي موردي و جهت تشخيص هاي بخصوص و يا    نشده اند

 بصورت تخصصي و يا فوق تخصصي بوده است .  "پيگيري برخي عالئم مي باشد كه غالبا

Statistics 

  1اندام نام

N Valid 230 

Missing 0 

 
 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76.1 76.1 76.1 175 ولگن شکم 

 87.8 11.7 11.7 27 موارد ساير

2 mohreh 10 4.3 4.3 92.2 

 95.7 3.5 3.5 8 لگن

 98.3 2.6 2.6 6 مغز

 99.1 9. 9. 2 مدياستن و ريه

mafsal 2 .9 .9 100.0 

Total 230 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76.1 76.1 76.1 175 ولگن شکم 

 87.8 11.7 11.7 27 موارد ساير

2 mohreh 10 4.3 4.3 92.2 

 95.7 3.5 3.5 8 لگن

 98.3 2.6 2.6 6 مغز

 99.1 9. 9. 2 مدياستن و ريه

mafsal 2 .9 .9 100.0 

Total 230 100.0 100.0  
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چه ميزان از سي تي اسكن هايي كه بروش اسپيرال انجام شده اند اطالعات بيشتري  -6سئوال 

 ) بدست نمي دهد ؟ conventionalنسبت به انجام همان مطالعه با روش معمول (  

بروشهاي معمول و اسپيرال و چون در  CTبر اساس ضوابط سازمان متبوع در خصوص انجام  توضيح :

دسته اي از اندامها در صورتي كه بروش اسپيرال مورد اسكن قرار گيرند اطالعات بدست آمده تفاوت 

معني داري با انجام همان اسكن بروش معمول ندارد . هزينه اسكن مزبور تنها بروش عادي قابل 

بروش اسپيرال از  CTرداد مابه التفاوت انجام پرداخت مي باشد در اين حالت در عموم مراكز طرف قرا

هاي انجام شده  CTبيمارن اخذ مي گردد ( جدول پيوست ) در مطالعه انجام شده حاضر از مجموع 

مورد در دسته اي كه شرح آن رفت قرار مي گيرد به  810 "مورد ) مجموعا 1346بروش اسپيرال (

سپيرال عليرغم اينكه اطالعات قابل توجهي در بروش ا CT موارد انجام  60عبارت ديگر بيش از %

اختيار پزشك قرار نمي دهد انجام مي گيرد كه عالوه بر تحميل هزينه هاي قابل توجه به بودجه 

                بهداشت و درمان و موجب افزايش پرداخت از جيب بيماران ( در فرانشيز رسمي و پرداخت 

سازمانهاي بيمه گر ) مي گردد كه بعدا به هزينه ريالي آن وي مابه التفاوت غير قابل قبول از س

  خواهيم پرداخت .

 گروه نوع

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid A 810 60.2 60.2 60.2 

B 536 39.8 39.8 100.0 

Total 1346 100.0 100.0  
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 اسكن چقدر است ؟ CTميزان درج تشخيص در نسخ درخواست  -7سئوال 

اقدام  4/97مورد معادل % 1671اسكن پزشكان درخواست كننده بالغ بر  CTدر كليه روشهاي انجام 

 به درج تشخيص اوليه خود در نسخ درخواست خدمت نموده اند . 

 شده درج تشخيص

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 97.4 97.4 97.4 1671 بلي 

 100.0 2.6 2.6 44 خير

Total 1715 100.0 100.0  
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 اسكن توسط رشته هاي گوناگون تخصصي چگونه است ؟ CTفراواني درخواست  -8سئوال 

) 15مورد (% 341از بين رشته هاي اصلي تخصصي تعريف گرديده در اين مطالعه متخصصين داخلي با 

) بيشترين  7/14مورد (% 382و متخصصين مغز و اعصاب با  8/14مورد معادل % 330با  جراح ارولوژي

مورد  21را به خود اختصاص داده اند . و اين در حالي است كه پزشكان عمومي با  CTموارد درخواست 

 اند . مورد كمترين تعداد درخواستي را داشته  8و فوق تخصصهاي روماتولوژي با 
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 انجام شده با تخصص پزشك مربوطه چقدر است ؟ CTتطابق درخواستهاي  -9سئوال 

در اين بخش از مطالعه ضمن احترام به تشخيص و درخواست خدمات از سوي پزشكان به بررسي 

 >>انطباق نداشت با رشته تخصصي فرد درخواست كننده "اندام مورد مطالعه اساسا<<مواردي كه 

موارد  92ن داخلي ) درنتيجه بيش از %ااز سينوس توسط همكار CTدرخواست  "پرداختيم ( مثال

 ام مورد مطالعه وجود داشته است .دانطباق رشته تخصص و ان

 

 تخصص با تي سي تطابق

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 92.5 92.5 92.5 1586 بلي 

 100.0 7.5 7.5 129 خير

Total 1715 100.0 100.0  
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هزينه هاي پرداخت گرديده توسط اداره كل در بازه زماني مورد مطالعه در مورد سي  -10سئوال 

 سي تي اسكنهاي با ماده حاجب چقدر بوده است ؟ ،سه بعدي ، اسپيرال ، ساده هاي تي اسكن

 955/093/605در مجموع در بازه زماني انجام مطالعه اداره كل بيمه سالمت استان قزوين در مجموع 

ريال بابت انجام خدمات سي تي اسكن به مراكز همكار خود ( دولتي و خصوصي ) پرداخت نموده 

سي تي اسكن سه بعدي  )6/43ريال (% 523/695/441است كه به ترتيب سي تي اسكن اسپيرال با 

و سي تي  )7/21%ريال ( 961/494/28و سي تي اسكن معمولي  )6/34ريال ( % 550/059/127

 ريال را بخود اختصاص داده اند . 921/43/78آنژيوگرافي 
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( درصد تقبل هزينه ها در كل خدمات سي تي اسكن توسط سازمان متبوع چقدر بوده  – 11سئوال 

 است ) متوسط پرداخت سازمان بابت هزينه بار مراجعه خدمت توسط سازمان چقدر بوده است؟

كل بابت هر خدمت سي تي اسكن و در هر بار مراجعه مبالغ زير را به مراكز طرف  بطور متوسط اداره

 (منطبق با تعرفه هاي دولتي رايج) نموده است . قرارداد پرداخت

 ريال 229798معمولي  CTبابت هر بار مراجعه در  )1

 ريال 328154اسپيرال مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )2

 ريال 552433سه بعدي مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )3

 ريال 522928آنژيو مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )4
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پرداخت از جيب توسط بيمه شدگان در سي تي اسكن هاي گوناگون چقدر بوده  ميزان -12سئوال 

 است ؟

در بازه زماني مورد مطالعه بيمه شدگان جهت انجام سي تي اسكنهاي گوناگون مبلغ  "مجموعا

انجام سي تي اسكن اسپيرال  ريال پرداخت نموده اند كه اين مبالغ به ترتيب جهت 1135922516

درصد) و سي  12ريال (  690/867/137درصد) سي تي اسكن سه بعدي  9/82ريال (  462/709/941

درصد)  2ريال (  150/130/18درصد) و سي تي اسكن آنژيو  3(  214/215/38تي اسكن معمولي 

 پرداخت گرديده است . 
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 متوسط پرداخت از جيب بيمه شدگان در هر بار مراجعه جهت خدمت چقدر است ؟ – 13سئوال 

بطور متوسط بيمه شدگان در هر بار مراجعه جهت انجام سي تي اسكن در هر بار مراجعه مبالغ زير را 

 پرداخت نموده اند :

 ريال 4096301معمولي مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )1

 ريال 705929اسپيرال مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )2

 يالر 602042سه بعدي مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )3

  ريال 1208677آنژيوگرافي مبلغ  CTبابت هر بار مراجعه در  )۴
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سهم سازمان و پرداخت از جيب در هر بار خدمت چقدر است ؟( مجموع بخش  درصد – 14سئوال 

پس از بررسيهاي بعمل آمده دربازه زماني مورد مطالعه درصد تقبل سازمان و  دولتي و خصوصي)

پرداخت از جيب بيمه شدگاندر هر بار مراجعه جهت سي تي اسكنها بطور متوسط از قرار جدول ذيل 

 مي باشد .

 درصد پرداخت از جيب درصد سهم سازمان 
 ۳/۵۷ ۷/۴۲ سي تي اسكن ساده

 ۶۹ ۳۱ سي تي اسكن اسپيرال

 ۵۲ ۴۷ سي تي اسكن سه بعدي

 ۹/۶۹ ۱/۳۰ سي تي اسكن آنژيو
 
 

كل هزينه هاي پرداختي بابت سي تي اسكن (توسط اداره كل و بيمه شدگان) -15سوال   
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 نتيجه گيري و جمع بندي:

هر چند كه جمع بندي مطالب نكات بسيار زيادي از نحوه هزينه كرد سازمان در اين بخش از 

روز افزون در تعداد و كيفيت و هزينه هاي متعلقه دارد ولي برخي از نكات خدمات كه افزايش 

 به آن اشاره مي گردد . "بارزتر و قابل توجه مي باشد كه ذيال

تعلقه مبطور غالب با توجه به ارائه خدمات مورد مطالعه در بخش خصوصي و تعرفه هاي  -1

مي  65و خصوصي ) بيش از %پرداخت از جيب بيماران در مجموع ( با احتساب بخش دولتي 

            اخذ هزينه هاي غير معمول –باشد كه علت عمده آن انجام خدمات توسط بخش خصوصي 

( نظير هزينه فيلم و ... ) و رعايت تعرفه هاي غير رسمي ( بخش خصوصي ( تعرفه انجمن 

 راديولوژي ) مي باشد . 

بروش اسپيرال مي باشد و بر اساس مطالعه  CTبيشترين هزينه در اين بخش مربوط به انجام  -2

 CTموارد اندامهاي مورد درخواست اطالعات بدست امده از انجام  60انجام گرفته در بيش از %

اسكن بروش اسپيرال و معمولي تفاوتي ندارند ولي رواج استفاده از دستگاههاي مولتي 

آنرا شايع كرده است كه  اساليس و نفع مالي مراكز ارائه دهنده خدمت درخواست و انجام

ريال بر هزينه هاي اداره كل  000/000/44و در هر ماه موجب تحميل هزينه هايي بالغ بر  "عمال

 به پرداخت از جيب بيماران مي نمايد .   000/000/95و 

 دخالتهاي فني در اين زمينه مي تواند مبالغ قابل توجهي كاهش در هزينه ها ايجاد نمايد .

هي از هزينه هاي پرداخت گرديده بابت روشهاي گوناگون سي تي اسكن و نكات قابل توج -3

اين مطالعه بدست اندامهاي گوناگون و تفكيك هزينه هاي در بخش دولتي و خصوصي نيز در 

 جداول و نمودارهاي آن ارائه مي گردد .  آمده كه در ادامه،
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