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  نسازمان بیمھ سالمت ایرا                     

  كردستاناستان  داره کل بیمھ سالمتا

  : موضوع 

  : مطالعه کاربردي با عنوان 

سرپایی بررسی و مقایسه تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی 

  پزشکان متخصص

تست هدایت عصبی و گرافی، انسفالواندوسکوپی دستگاه گوارش، اکوکاردیوگرافی، الکترو (

  )الکترو میوگرافی

  دولتی دانشگاهی و خصوصی استان کردستان مراکزدر 

  93و  92در دو مقطع سه ماهه چهارم سالهاي 

  

:پیشنهاد دهنده طرح 

دکتر حمید رضا بهرامیان

:اصلیهمکاران  

اداره کل بیمه سالمت استان کردستان شیدا رمضانی کارشناس آمار  

اداره کل بیمه سالمت استان کردستان صباح کمانگر کارشناس نظارت و ارزشیابی  

94 دیماه  
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  :���� و �در دا�ی

  .سپاس خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

 و همچنین سعید پور مدیر کل محترم بیمه سالمت کردستان جالل اي دکتر یهاي جناب آقراهنمائاز همکاري و 

رئیس محترم اداره بیمه گري ودرآمد اداره کل بیمه سالمت استان محمد رضا حریقی آقاي دکتر جناب 

  .کمال تشکر را دارم بعنوان ناظر این مطالعهکرمانشاه 

ر بیمه شدگان محترم و نیز تو رفاه بیشبهتر  جهت ارائه خدماتباشد می که انجام این مطالعه گا وارمامید 

  .درراه بسط وگسترش مطالعات کاربردي براي رسیدن به اهداف عالی سازمان اقدامی 

  :چ�یده 

با توجه به اجرایی شدن طرح تحول سالمت در سراسر کشور که یکی از اهداف این طرح کاهش پرداخت از جیب 

بیمه شدگان است این مطالعه در جهت بررسی وضعیت ارائه خدمات جانبی پزشکان متخصص در بیمارستانهاي 

با . مت انجام شده استل و بعد از اجراي طرح تحول سالقبدولتی دانشگاهی و مطب خصوصی و مقایسه آن 

توجه به اهمیت باالي پرداخت فرانشیز و مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی در جهت کاهش میزان 

لزوم کنترل کمی و  و پرداخت از جیب بیمار ارائه خدمات در بخش دولتی دانشگاهی و با تعرفه دولتی دانشگاهی

عدم تناسب در میزان خدمات جانبی تخصصی . یت استبخش ذکر شده بسیار حائز اهمخدمات در این کیفی 

ارائه شده در دو بخش خصوصی و دولتی دانشگاهی کامال مشهود بود که با توجه به تخصیص اعتبارات قابل 

و سیاستهاي بهبود خدمات بخش دولتی انتظار میرود که  با از اجراي طرح تحول سالمت توجه از سوي دولت

ابد و در کل هدف مطالعه ارزیابی نتایج اجراي طرح تحول سالمت در حوزه خدمات ن ارائه خدمات بهبود یمیزا

نحوه استخراج اطالعات از . این مطالعه از نوع گذشته نگر تحلیلی است.جانبی سرپایی در استان کردستان میباشد
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وجی سیستم سیستم اسناد پزشکی میباشد که عالوه بر کنترل از طریق صورتحساب ارسالی مراکز از طریق خر

نیز جهت به حداقل رساندن خطاي  مالی پرداخت شدهاسناد پزشکی در خدمات جانبی، کنترل صورتحساب 

اکو ( اطالعات استخراج شده شامل میزان خدمات جانبی تخصصی و فوق تخصصی .اطالعات نهایی انجام گردید

در اسناد ارسالی پزشکان ) کاردیو گرافی، اندوسکوپی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی

دولتی متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد و استخراج همین اطالعات در اسناد سرپایی ارسالی بیمارستانهاي 

و مقایسه آن با اطالعات استخراجی از ) قبل از اجراي طرح تحول سالمت( 92دانشگاهی  در سه ماهه آخر سال 

  .می باشد )بعد از اجراي طرح تحول سالمت( 93اسناد سه ماهه آخر سال 

  فهرست مطالب

 مبحث عنوان

 فصل اول کلیات مطالعه

 فصل دوم ادبیات مطالعه

 فصل سوم روش مطالعه

 فصل چهارم یافته هاي مطالعه

 فصل پنجم نتیجه گیري وپیشنهادها

 منابع 

 

 

 

 

 

 فهرست جدول ها و نمودارها
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  1جدول شماره 
ستانبه تفکیک شهر دانشگاهی در بخش دولتی 93و92ماه در دی کاردیوگرافیمقایسه  تعداد خدمات اکو  

  به تفکیک شهرستان دانشگاهی در بخش دولتی 93و92ماه دیدر کاردیوگرافی مقایسه  تعداد خدمات اکو   2نمودار شماره 

  3نمودار شماره 
  نبه تفکیک شهرستا دانشگاهی در بخش دولتی 93و92ماه  در بهمنکاردیوگرافی مقایسه  تعداد خدمات اکو 

  4نمودار شماره 
  به تفکیک شهرستان دانشگاهی  در بخش دولتی 93و92در اسفند کاردیوگرافی مقایسه  تعداد خدمات اکو

  5نمودار شماره 
  در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92ماهه آخر سال3در کاردیوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت اکو

  6نمودار شماره 
  در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 93در سه ماهه آخر سالاکوکاردیوگرافیدرصد توزیع تعداد مراجعات خدمت 

  و خصوصیدانشگاهی در مراکز دولتی  93و92در سه ماهه آخر سالاکوکاردیوگرافیدرصد توزیع تعداد مراجعات خدمت   7شماره نمودار 

  نبه تفکیکشهرستا دانشگاهی و خصوصی در بخش دولتی 93و92سه ماهه آخر در  دوسکوپیآن خدمات درصدمقایسه    8جدول و نمودار شماره

ندر بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک شهرستا 93و92خدمات آندوسکوپی در ديمقایسه  تعداد   9نمودار شماره   

  در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک شهرستان 93و92مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در بهمن  10نمودار شماره 

  شهرستاندر بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  93و92مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در اسفند  11نمودار شماره

بر اساس مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92ماهه آخر سال3درصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت آندوسکوپی در   12نمودار شماره   

خصوصیساس مراکز دولتی دانشگاهی و بر ا 93درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر سال  13نمودار شماره   

 

  14نمودار شماره 
در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 93و92درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر سال  

  15جدول شماره 
  93و  92خصوصی در سه ماهه آخر سال درصد توزیع نوار عصب و عضله در دو بخش دولتی دانشگاهی و 

 

  16جدول شماره نمودار و 
دانشگاهی به تفکیک شهرستاندر بخش دولتی 93و92در دي EMG-NCV تمقایسه  تعداد خدما   

  17نمودار و جدول شماره 
  در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک شهرستان 93و92در بهمنEMG-NCVمقایسه  تعداد خدمات 
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  18نمودار و جدول شماره 
  شهرستاندر بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  93و92در اسفندEMG-NCVمقایسه  تعداد خدمات 

  19نمودار شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92ماهه آخر سال3در  EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت 

  20نمودار شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی93ماهه آخر سال3در  EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت 

  21نمودار شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92و 93ماهه آخر سال3در  EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت 

  22جدول شماره 
  در بخش خصوصی و دولتی دانشگاهی 93و  92الکتروانسفالوگرافی در سه ماهه آخر درصد توزیع 

  23جدول شماره 
  در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک شهرستان 93و92ديدر  الکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات 

  24جدول شماره 
  در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک شهرستان 93و92در بهمن الکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات 

  25جدول شماره 
  شهرستاندر بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  93و92اسفند در  الکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات 

 درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92ماهه آخر سال3در  الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت   26جدول شماره 

  

  27جدول شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی93ماهه آخر سال3در  الکتروانسفالوگرافیرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت دد

  28 جدول شماره
  دانشگاهی و خصوصی درمراکز دولتی93ماهه آخر سال3در  الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت 

  29جدول شماره 
کلی خدمات اکو کاردیو گرافی، اندوسکوپی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی در سه ماهه درصد 

  دولتی دانشگاهیدر مرکز خصوصی و  93و  92آخر 

  

  30جدول شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92ماهه آخر سال3درصد توزیع تعداد بار مراجعات کل خدمات در 

  31جدول شماره 
  درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی93ماهه آخر سال3درصد توزیع تعداد بار مراجعات کل خدمات در 

 درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی93ماهه آخر سال3مراجعات کل خدمات در  درصد توزیع تعداد بار  32جدول شماره 

  

  

  

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

  

  

  

  

  

  

  

 �قد�

در اردیبهشت همان سال ، بی کتاب ارزشهاي  نس، سالمت نظام اجراي طرح تحول عد از ب 1393در مهرماه 

معتقدند اجراي این کتاب موجب افزایش هزینه هاي صاحبنظران تعدادي از .مورد بهره برداري قرار گرفت

 مهمترین یکی از باتوجه به اینکه  نظام سالمت وهزینه هاي بیمه شدگان در بخش درمان خواهد شد

 یفیت در ارائه خدمات سالمت ، کاهشسطح ک ءسالمت کشور عدالت محوري ، ارتقا بیمه سیاست هاي نظام

:فصل اول   

 کلیات مطالعه
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سهم مردم از هزینه هاي درمان ، حذف اقدامات زاید و هزینه هاي غیر ضروري در چرخه معاینه ، تشخیص 

و همچنین بررسی ارتقاء کمی خدمات در بخش این ادعا  مشخص شدنلذا براي  می باشد... تادرمان و

ي خصوصی و مراکز بر آن شدیم تا میزان ارائه تعدادي از خدمات جانبی که قابل انجام در مطبهادولتی 

دولتی میباشد را قبل و بعد از اجراي طرح تحول سالمت مورد بررسی قرار دهیم تا میزان مراجعه به مراکز 

مشخص  تی و تغییرات آن بعد از اجراي طرح تحول سالمت جهت کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگاندول

  . ارائه دهیم یی در راستاي بهبود امور ب از این تحقیق ، راهکارهادر پایان با نتیجه گیري مناس و شده

  

  

  

  :�یان ��ئ�ه

حوزه بهداشت ودرمان عدم تناسب خدمات انجام شده در بخش سرپایی فی مابین بخش دولتی یکی از مشکالت 

و خصوصی است، به نحوي که برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص به نسبت کمتري در بخش دولتی 

با اقدام به ارائه خدمات سرپایی نموده و به نوعی بیماران به بخش خصوصی شیفت پیدا میکنند که این مساله 
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لذا . از جیب بیمه شدگان میگردد یپرداختهزینه هاي توجه به فرانشیز باالتر در بخش خصوصی منجر به افزایش 

تعداد خدمات جانبی متخصصین انجام پذیرفته در همکاران این مطالعه در پی شناخت تاثیر اجراي طرح تحول بر 

با اجراي طرح تحول  .در بخش سرپایی میباشندفرانشیز پرداختی بیماران و نیز یصبخش دولتی دانشگاهی  وخصو

انتظار میرود میزان پذیرش بیمه شدگان بعد سالمت و افزایش تعداد متخصصین شاغل در مراکز دولتی دانشگاهی 

  .از اجراي طرح تحول سالمت، افزایش و در نتیجه پرداخت از جیب کاهش یابد

  :�رورت �طا��ه

تحول نظام سالمت یکی از اقدامات اساسی دولت تدبیر وامید در عرصه اجتماعی محسوب میگردد و در طرح 

همین راستا منابع زیادي نیز جهت اجرا به این بخش اختصاص یافت این طرح در بخش هاي مختلف 

افزایش  طراحی وتدوین گردیده است مانند ارتقاء هتلینگ بیمارستانی ، افزایش میزان زایمان طبیعی ،

لذا برآن شدیم تا با توجه به موارد پیشگفت و همچنین بعنوان .... ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و

( یکی ازحوزه ها ) سازمان بیمه سالمت ایران(تحت پوشش خریدار خدمت ومتولی حقوق بیمه شدگان 

  .بررسی قرار دهیم وتاثیرات اجراي این طرح را براین حوزه مورد) خدمات جانبی پزشکان متخصص 

  

ف ک�ی   :ا�دا
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ی سرپایی پزشکان بررسی و مقایسه تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانب

و  گرافی، تست هدایت عصبیانسفالوگوارش، اکوکاردیوگرافی، الکترواندوسکوپی دستگاه (متخصص

استان کرستان در دو مقطع سه ماهه در بیمارستانهاي دولتی دانشگاهی و مراکز خصوصی ) گرافیمیوالکترو

  93و  92چهارم سالهاي 

ف ا��صا�ی   :ا�دا

تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص  - 

 در بخش دولتی دانشگاهی) اکوکاردیوگرافی(قلب

تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص  - 

 در بخش خصوصی) اکوکاردیوگرافی(قلب

تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص  - 

 در بخش دولتی دانشگاهی) اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی(داخلی

تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص  - 

 در بخش خصوصی) تگاه گوارش فوقانیاندوسکوپی دس(داخلی

تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص  - 

  در بخش دولتی دانشگاهی) الکترو میوگرافی، تست هدایت عصبی و الکترو انسفالو گرافی(نورولوژي

ان متخصص تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشک - 

 در بخش خصوصی) الکترو میوگرافی، تست هدایت عصبی و الکترو انسفالو گرافی(نورولوژي
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مقایسه تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان  - 

اندوسکوپی دستگاه گوارش، اکوکاردیوگرافی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و (متخصص

 در بیمارستانهاي دولتی دانشگاهی و مراکز خصوصی) فیالکتروانسفالوگرا

  :����ه �

اجراي طرح تحول نظام سالمت تاثیر چشمگیري بر افزایش میزان خدمات جانبی پزشکان 

  .متخصص در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی گردیده است

  

  :�واالت

آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص قلب و  - 

 در بخش دولتی دانشگاهی تاثیر داشته است؟ )اکوکاردیوگرافی(عروق 

آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص قلب و  - 

 اشته است؟در بخش خصوصی تاثیر د)اکوکاردیوگرافی(عروق 

آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص داخلی  - 

 در بخش دولتی دانشگاهی تاثیر داشته است؟)اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی(

آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص داخلی  - 

 در بخش خصوصی تاثیر داشته است؟)ش فوقانیاندوسکوپی دستگاه گوار(
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آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات جانبی سرپایی پزشکان متخصص نورولوژي  - 

در بخش دولتی دانشگاهی تاثیر ) الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی(

 داشته است؟

جانبی سرپایی پزشکان متخصص نورولوژي  آیا اجراي طرح تحول نظام سالمت بر میزان خدمات - 

 در بخش خصوصی تاثیر داشته است؟) الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی(

 

  

�طالحات   ����ف واژه � و ا

  :ال��رو��و��ا�ی

از طریق تحلیل سیگنالهاي الکتریکی تولید شده  عضلهمطالعه عملکرد ) EMG(الکترومایوگرافی 

اغلب به طور نادرستی بوسیله پزشکان و محققان به کار گرفته  EMG. حین انقباضات عضالنی است

همراه با تحریک عضله است که می تواند شامل  سیگنال الکتریکیگیري  اندازه EMG.می شود

بستگی  انقباضات عضله ارادي به میزان کشش EMGوضعیت . عضالت ارادي و غیر ارادي شود

است که متشکل است از یک ) motor unit( واحد حرکتیواحد عملکردي انقباض عضله یک . دارد

 پتانسیل عملوقتی . حرکتی آلفا منفرد و تمام فیبرهایی که از آن منشعب می شوند نورون

)impulse (که فیبر را تغذیه می کند به آستانه دپالریزاسیون برسد فیبر عضله  عصب حرکتی
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می شود و این پتانسیل به  میدان الکترومغناطیسیدپالریزاسیون باعث ایجاد . منقبض می شود

دپالریزاسیون که در طول غشا عضله منتشر می شود یک . عنوان ولتاژ اندازه گرفته می شود

مجموع پتانسیل عملهاي منفرد تمامی ) m.u(پتانسیل عمل واحد حرکتی . پتانسیل عمل عضله است

جمع جبري تمام پتانسیل عملهاي  EMGبنابراین سیگنال . حرکتی است فیبرهاي یک واحد

ناحیه قرار گرفتن . واحدهاي حرکتی موجود در ناحیه اي است که الکترود در آنجا قرار گرفته است

الکترود معموالً شامل بیش از یک واحد حرکتی است زیرا فیبرهاي عضالنی واحدهاي حرکتی 

هر بخش از عضله می تواند حاوي فیبرهاي . رکیب با هم قرار دارندمختلف در تمام طول عضله در ت

 2000تا  3یک واحد حرکتی مستقل می تواند داراي . واحد حرکتی باشد 50تا  20متعلق به حدود 

عضالتی که پنج حرکت را در کنترل دارند از تعداد فیبر عضالنی کمتري به ازاي هر . فیبر عضله باشد

در مقابل عضالتی که ). فیبر به ازاي هر واحد حرکتی 10معموالً کمتر از . (دواحد حرکتی برخوردارن

فیبر در هر واحد حرکتی می  1000تا  100محدوده وسیعی از حرکات را در کنترل دارند داراي 

در خالل انقباضات عضالنی ترتیب خاصی وجود دارد به این صورت که واحدهاي حرکتی با . باشند

ر ابتدا و سپس واحدهاي حرکتی داراي فیبرهاي عضالنی بیشتر منقبض می فیبر عضالنی کمتر د

  .تعداد واحدهاي حرکتی در عضالت در بدن متغیر است. شوند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

14 
 

 

�� ���ی   :��ت �دا

یا به اختصار نوار عصبی  Nerve conduction velocityهدف از انجام تست هدایت عصبی 

این تست یا آزمایش . فهمیدن این نکته است که آیا عصب مورد مطالعه به درستی کار میکند یا خیر

معموال به وسیله متخصصین داخلی اعصاب یا نورولوژیست ها انجام شده و نتیجه ان به پزشک 

ط مختلفی روي در این روش تست کننده چسب هاي مخصوص را در نقا.معالج گزارش میشود

در زیر این چسب ها تکه . این نقاط در مسیر عصب مورد مطالعه هستند. پوست شما میچسباند

کار این چسب یا . الکترود فلزي قرار داد که به توسط سیمی به دستگاه مخصوصی متصل میشود

دستگاه از طریق یکی از این . الکترودها جمع آوري اطالعات الکتریکی از سطح پوست است

این جریان الکتریسیته از طریق . لکترودها یک جریان الکتریکی ضعیف را به پوست شما وارد میکندا

در کمی باالتر در مسیر عصب الکترود بعدي . پوست به عصب وارد شده و در طول آن حرکت میکند

سپس دستگاه بررسی میکند که چقدر زمان طی . جریان الکتریکی رسیده را دریافت و ثبت میکند

به زبان دیگر سرعت هدایت امواج الکتریکی . ده تا موج الکتریکی از نقطه اول به نقطه دوم برسدش
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کیلومتر در  200این سرعت هدایت معموالً در حدود .در داخل عصب مورد مطالعه بررسی میشود

. وقتی عصب به هر علتی خوب کار نمیکند ممکن است این سرعت هدایت کم شود. ساعت است

موقع وارد شدن . با تغییر محل الکترود ها سعی میکند محل آسیب عصب را کشف کند تست کننده

جریان الکتریکی از الکترود اول به پوست یک احساس خفیف برق گرفتگی حس میشود که دردناك 

در مواردي که عصب به هر علتی تحت فشار قرار میگیرد سرعت هدایت جریان .یا آزار دهنده نیست

بطور مثال در بیماري کانال کارپ عصب مدیان یا میانی در مچ دست . کم میشودالکتریکی در آن 

کشف این . تحت فشار قرار میگیرد و به همین علت سرعت جریان الکتریکی در آن کاهش میابد

دقت تست نوار عصبی . کاهش در تست نوار عصبی میتواند تایید کننده تشخیص این بیماري باشد

  .ی است که تست را انجام میدهدتا حد زیادي بسته به کس
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  :ال��روا��فا�و��ا�ی
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این سلولها براي برقراري ارتباط با یکدیگر و دیگر . مغز انسان داراي میلیاردها سلول عصبی است

شیمیایی -پیامهاي عصبی ماهیت الکتریکی. سلولهاي بدن ، پیامهاي عصبی رد و بدل می کنند

در اینجا بیشتر ماهیت الکتریکی پیام هاي عصبی مدنظر است و به آن سیگنال الکتریکی . دارند

یا  EEGجهت ثبت سیگنال هاي الکتریکی مغز می توان از دستگاه . فته می شودگ

Electroencephalography این دستگاه با استفاده از الکترودهایی که در سطح سر . استفاده کرد

الکترودها به منظور دریافت سیگنال در . قرار می گیرند ، سیگنال هاي الکتریکی مغز را ثبت می کند

متصل  EEGخروجی این الکترودها به ورودي تقویت کننده . صی از سر قرار می گیرندمکانهاي خا

  .می شود و پس از انجام تقویت و فیلتر شدن ، مورد استفاده قرار می گیرد
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  EEGکاربردهاي دستگاه 

، ضمن داشتن هزینه باال ، گاه  fMRIو  PETروش هاي مورد استفاده در بررسی عملکرد مغز مثل 

نیز ... عوارض منفی از قبیل تزریق مواد رادیواکتیو ، قرار گرفتن در میدان مغناطیسی قوي و  داراي

در  EEGدستگاه . مقرون به صرفه بودن و نداشتن عوارض جانبی است EEGیکی از مزایاي . است

  :موارد زیر کاربرد دارد
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  کمک به بررسی و مطالعه عملکرد مغز -

  

  تشنجی و تعیین محل آنها و بررسی صرعکمک به تشخیص اختالالت  -

  

  ...)اضطراب ، افسردگی و (کمک در تشخیص اختالالت کارکردي مغز  -

  

  کمک به بررسی اختالالت خواب -

  

  کمک به تشخیص مرگ مغزي -

  

  ...و 

گاه �وارش �و��ی   :ا�دوس�و�ی د��

متخصص آن را وارد بدن پذیر که به دوربین مجهز است و پزشک  آندوسکوپ لوله اي است انعطاف

از  همچنین این وسیله  بیمار می کند و به طور کامل اجزا و اعضاي مربوطه بیمار را بررسی می نماید

هر چند که این روش عوارضی . شود وارد بدن مینیز طریق برش بدن و یا از طریق دهان یا مقعد 

  نیز دارد، ولی مزایاي آن بیشتر است
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  :ا�وکارد�و��ا�ی

اکوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوي قلبی هم نامیده می شود، تستی است که در آن 

نیازي به  براي انجام اکوي قلبی. بااستفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود 

. نمی باشد نیاز هم  انجام اکوي قلبی درد نداشته و عمل جراحی. بستري در بیمارستان وجود ندارد 

مشکالت قلبی یا  اکوکاردیوگرافی تستی است که جهت کمک به پزشک به منظور تشخیص

در شرایط زیر ضروري  ممکن است انجام اکوکاردیوگرافی. چگونگی عملکرد قلب بکار می رود

  :باشد

 .وجود داردغیرطبیعی قلب  هنگامی که صداهاي

 

 استهنگامی که درد قفسه سینه غیرقابل توجیه  •

 

 استمادرزادي قلبی  دچار یک نقص بیمار که هنگامی •

 

 است دچار حمله قلبی شده بیمار هنگامی که •

 

  .استتب روماتیسمی بیمارمبتال به  هنگامی که •
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  :��دود�� �ی �طا��ه

با توجه به اینکه طرح تحول نظام سالمت طرحی نوپا در کشور میباشد لذا نتایج بدست آمده در بازه زمانی 

تعمیم نمیباشد مضافا برخی از خدمات بطور نادرستی در سیستم ثبت شده بود ویا ثبت نشده بود  مذکور قابل

  .که مجبور شدیم بطور دستی وبررسی اسناد پزشکان موارد را استخراج نمائیم
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   :�با�ی ���ی �طا��ه 

همانگونه که مطابق تصویر زیر مشاهده میشود حضور پزشکان متخصص در بیمارستان ها ، کاهش میزان 

پرداختی بیماران  و همچنین ارتقاي کیفیت ویزیت از اهداف طرح تحول نظام سالمت میباشد لذا این مطالعه 

  در همین راستا وبه بررسی بخشی از موارد فوق در استان کردستان پرداخته است 

: دومفصل   

مطالعه ادبیات  
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  :�����ه �طا��ه

هیچ گونه پیشینه اي در با توجه به اینکه طرح تحول نظام سالمت بتازگی در کشور به اجرا درآمده است لذا 

  .خصوص مطالعه فوق موجود نمیباشد
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: سومفصل   

مطالعه روش   
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  :روش ا��ای �طا��ه 

مورد  یبابت خدمات جانببیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سالمت ایران مراجعات بار ابتدا 

نظر از طریق سامانه جامع رسیدگی به اسناد پزشکی به تفکیک بخش دولتی دانشگاهی وخصوصی 

مورد   EXCELوهمچنین شهرستان ونوع خدمات استخراج گردیده وسپس با استفاده از نرم افزار 

  .تحلیل شدونهایتا . مقایسه قرار گرفت

  :جا��ه آماری 

کلیه بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سالمت مراجعه کننده به مراکز بخش خصوصی و  

دولتی دانشگاهی تابعه استان کردستان جهت دریافت خدمات تشخیصی اکوکاردیوگرافی، 

در  فیاندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرا

  93و  92دو مقطع سه ماهه چهارم سال 
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   :��ری و ����ن ��م ��و� ��و�  روش

  روش محاسبه سرشماري  –مطابق با جامعه آماري فوق الذکر 

   :روش ��دآوری داده �

حجم نمونه براساس گزارشات سامانه جامع رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان بیمه سالمت ایران تعیین و 

  .گردیداستخراج 

�ح��ل داده �
  :روش ���� و  

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  Excelافزار  داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم
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:چهارم فصل   

مطالعه یافته هاي   
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   :ا�وکارد�و��ا�ی

و مقایسه  92در سه ماهه آخر  اکوکاردیوگرافی بار مراجعه با بررسی میزانذیل که و نمودارهاي در جداول 

مقطع یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و 93همین آمار با سه ماهه آخر سال 

که بعد از اجراي طرح تحول مشاهده میگردد استان در نهایت جمع کل بار مراجعات  زمانی مورد مطالعه و

به سمت مراکز دولتی شیفت پیدا اکوکاردیوگرافی از مراکز خصوصی ی خدمات جانباز % 21میزان به سالمت 

  . کاهش یافته استنیز تا حدي کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان 

انشگاهی و خصوصی به در بخش دولتی د 93و92خدمات اکو در سه ماهه آخر  درصدمقایسه  :  �۱دول �ماره 

  نتفکیک شهرستا

  

  

  

  

  

  

  

  

 شهرستان
 93سه ماهه چهارم  92سه ماهه چهارم 

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 57 43 65 35 سنندج

 50 50 70 30 سقز

 37 63 74 26 بانه

 52 48 94 6 مریوان

 100 0 0 0 قروه

 0 0 0 0 دهگالن

 0 0 0 0 کامیاران

 0 100 0 0 بیجار

 0 0 0 0 ندرهادیو

 54 46 75 25 استان
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دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢دي ٠٠

٩٣دي ١٠٧٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  

29 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٣۵٢۵١۵٠ ٠

۶۵٢٢٧١٢۴٠ ٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک   93و92مقایسه  تعداد خدمات اکو در دیماه: ��۲ودار �ماره 

شهرستان

 

 

  

  

سنندج

١۶۵

٣۴٩

��ودار �ماره 
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دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢بھمن ٠٠

٩٣بھمن ٨۴٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  

دیوندرهبیجار
٩٢اسفند ٠٠

٩٣اسفند ٧١٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک  

30 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠ ٣٨٢٩١٢٠

١۶۵١۶۵٠ ٢٠١٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک   93و92مقایسه  تعداد خدمات اکو در بهمن: ��۳ودار �ماره 

شهرستان

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠ ٣٧٣١١١٠

۵٨١۵١١۴٠ ٨٠

در بخش دولتی دانشگاهی به تفکیک   93و92مقایسه  تعداد خدمات اکو در اسفند: �۴دول  و ��ودار �ماره 

شهرستان

 

 

سنندج

٢۴۴

٢٩٢

سنندج

٢٠۶

٣٢۴

�دول  و ��ودار �ماره 
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خصوصی
٧۵%

ماهه 3درصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت اکوکاردیوگرافی در 

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

خصوصی
۵۴%

درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت اکوکاردیوگرافی در سه ماهه 

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

31 

دولتی
٢۵%

درصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت اکوکاردیوگرافی در :      ��۵ودار �ماره 

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 92آخر سال

دولتی
۴۶%

درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت اکوکاردیوگرافی در سه ماهه :  ��۶ودار �ماره 

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی 93آخر سال

 

 

��ودار �ماره 

��ودار �ماره 
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و مقایسه همین  92ذیل که با بررسی میزان بار مراجعه اندوسکوپی در سه ماهه آخر 

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت جمع 

ت جانبی از خدم% 14میزان به مت 

به سمت مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه 

خصوصی

۵۴

در  93و92توزیع تعداد مراجعات خدمت اکو کاردیوگرافی در سه ماهه آخر سال

مراکز دولتی و خصوصی  

32 

ذیل که با بررسی میزان بار مراجعه اندوسکوپی در سه ماهه آخر و نمودارهاي 

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت جمع  93آمار با سه ماهه آخر سال 

مت که بعد از اجراي طرح تحول سالمشاهده میگردد کل بار مراجعات 

به سمت مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه اندوسکوپی از مراکز خصوصی 

  .  کاهش یافته استتا حدي 

  :�۸دول �ماره 

خصوصیدولتی

٢۵

٧۵

۴۶

توزیع تعداد مراجعات خدمت اکو کاردیوگرافی در سه ماهه آخر سال درصد:  ��۷ودار �ماره 

مراکز دولتی و خصوصی  

٩٢سال ٩٣سال

 

 

  :ا�دوس�و�ی

و نمودارهاي در جداول 

آمار با سه ماهه آخر سال 

کل بار مراجعات 

اندوسکوپی از مراکز خصوصی 

تا حدي شدگان 
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 در بخش دولتی 93و92سه ماهه آخر 

 به تفکیک شهرستان

 93سه ماهه چهارم 

 خصوصی دولتی

25 75 

56 44 

100 0 

23 77 

0 100 

100 0 

38 62 

100 0 

100 0 

42 58 

  

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢دي ٠٠٠

٩٣دي ٨٢٠٠

در بخش دولتی دانشگاهی   93و

33 

سه ماهه آخر در  اندوسکوپی خدمات درصدمقایسه  

به تفکیک شهرستان دانشگاهی و خصوصی

 92سه ماهه چهارم 

دولتی خصوصی دولتی

25 75  

100 0  

0 0  

31 69  

0 100 

100 0  

0 100  

0 0  

0 0  

28 72  

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقزسنندج

٣۶٢١٠۴٠٠۶

۴۶١١۶٠۶٣٠٠

و92ایسه تعداد خدمات آندوسکوپی در ديمق:          �۹دول و ��ودار �ماره 

به تفکیک شهرستان

 

 

 شهرستان

 سنندج

 سقز

 بانه

 مریوان

 قروه

 دهگالن

 کامیاران

 بیجار

 ندرهوادی

 استان
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دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢بھمن ٠٠٠

٩٣بھمن ۴۵٢۶٠

در بخش دولتی  93و92مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در بهمن

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢اسفند ٠٠٠

٩٣اسفند ٢۵٢٢۶

در بخش دولتی  93و92مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در اسفند

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

34 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقزسنندج

۶١٣۵٠٣١٠۵

٧۶٨٨٠٢٠٠١٩

مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در بهمن: �۱۰دول و ��ودار  �ماره

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقزسنندج

۴٩٣١٠٣٠٠٠٠

۵۵۶٩١۴٢٠٠٠٢۵

مقایسه  تعداد خدمات آندوسکوپی در اسفند:�۱۱دول و��ودار �ماره 

دانشگاهی به تفکیک شهرستان
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72

 92ماهه آخر سال3درصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت آندوسکوپی در 

بر اساس مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

دولتی

خصوصی

۵٨

بر   93درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر سال

اساس مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

دولتی

خصوصی

35 

28

درصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت آندوسکوپی در :��۱۲ودار �ماره 

بر اساس مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

۴٢

درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر سال:��۱۳ودار �ماره 

اساس مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی
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NCV  و مقایسه  92در سه ماهه آخر

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت 

 خدمات جانبی بهاین که بعد از اجراي طرح تحول سالمت میزان 

تا حدي بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان 

خصوصی

۵٨

درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر  

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی  

36 

NCV)وار ��ب و �ض�ه� : (  

NCVو  EMGذیل که با بررسی میزان بار مراجعه ونمودارهاي 

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت  93همین آمار با سه ماهه آخر سال 

که بعد از اجراي طرح تحول سالمت میزان مشاهده میگردد جمع کل بار مراجعات 

بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان سمت مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و  به

  .  کاهش یافته است

خصوصیدولتی

٢٨

٧٢

۴٢

درصد توزیع تعداد مراجعات خدمت آندوسکوپی در سه ماهه آخر  :��۱۴ودار �ماره 

در مراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی   93و92سال

٩٢سال ٩٣سال

 

 

  

  

EMG وNCV

ونمودارهاي  در جداول

همین آمار با سه ماهه آخر سال 

جمع کل بار مراجعات 

به% 34مقدار 

کاهش یافته است
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درصد توزیع نوار عصب و عضله در دو بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی در سه ماهه آخر سال 

 درصد توزیع نوار عصب و عضله

 93سه ماهه چهارم 

 خصوصی دولتی

5 96 

48 52 

100 0 

0 100 

0 100 

0 0 

0 0 

100 0 

0 0 

51 49 

  

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢دي ٠٠٠

٩٣دي ٠١٩٠

در بخش دولتی دانشگاهی به  

37 

درصد توزیع نوار عصب و عضله در دو بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی در سه ماهه آخر سال 

درصد توزیع نوار عصب و عضله

 92سه ماهه چهارم 

 خصوصی دولتی

0 100 

0 100 

100 0  

0 100 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0  

0 0 

17 83 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠٢٢٠٠٠٠

١۵۶۶٠٠٠٠

در بخش دولتی دانشگاهی به   93و92در ديEMG-NCVمقایسه  تعداد خدمات : �۱۶دول  و��ودار�ماره 

تفکیک شهرستان

 

 

درصد توزیع نوار عصب و عضله در دو بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی در سه ماهه آخر سال : �۱۵دول �ماره 

  93و  92

 شهرستان

 سنندج

 سقز

 بانه

 مریوان

 قروه

 دهگالن

 کامیاران

 بیجار

 رهندادیو

 استان

  

سنندج

٠

٢

�دول  و��ودار�ماره 
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دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢بھمن ٠٠

٩٣بھمن ٢٣٠

در بخش دولتی دانشگاهی به  

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢اسفند ٠٠٠

٩٣اسفند ٠٢١٠

در بخش دولتی دانشگاهی به   93

38 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠٢۶٠٠٠٠

٢٠١۴٩٠٠٠٠

در بخش دولتی دانشگاهی به   93و92در بهمنEMG-NCVمقایسه تعداد خدمات :��۱۷ودار و �دول �ماره 

تفکیک شهرستان

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠٢٨٠٠٠٠

۶٨١٢۵٠٠٠٠

93و92در اسفندEMG-NCVمقایسه  تعداد خدمات : ��۱۸ودار و �دول �ماره 

تفکیک شهرستان

 

 

سنندج

٠

۵

��ودار و �دول �ماره 

سنندج

٠

٢

��ودار و �دول �ماره 
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خصوصی
%

EMG  درمراکز  92ماهه آخر سال3در

خصوصی
۴٩%

EMG  درمراکز 93ماهه آخر سال3در

39 

دولتی
١٧%

خصوصی
٨٣%

EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت :  ��۱۹ودار �ماره 

دولتی دانشگاهی و خصوصی

دولتی
۵١%

EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت :  ��۲۰ودار �ماره 

دولتی دانشگاهی و خصوصی

 

 

��ودار �ماره 

��ودار �ماره 
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و مقایسه همین آمار  92در سه ماهه آخر 

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت جمع کل بار 

به سمت % 3تنها جانبی  خدمتاین 

  .  کاهش یافته استتا حدي مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان 

  در بخش خصوصی و دولتی دانشگاهی

خصوصی

۴٩

EMG  و 93ماهه آخر سال 3در

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

40 

  )�وار ���(ال��روا��فا�و��ا�ی 

در سه ماهه آخر   EEGدر جداول و نمودارهاي ذیل که با بررسی میزان بار مراجعه 

یعنی قبل و بعد از طرح تحول سالمت به تفکیک شهرستان و در نهایت جمع کل بار  93با سه ماهه آخر سال 

این که بعد از اجراي طرح تحول سالمت میزان مشاهده میگردد 

مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان 

در بخش خصوصی و دولتی دانشگاهی 93و  92الکتروانسفالوگرافی در سه ماهه آخر درصد توزیع 

خصوصیدولتی

١٧

٨٣

۵١

EMG-NCVدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت :  ��۲۱ودار �ماره 

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی92

٩٢سال ٩٣سال

 

 

  

  

  

EEG   ال��روا��فا�و��ا�ی

در جداول و نمودارهاي ذیل که با بررسی میزان بار مراجعه 

با سه ماهه آخر سال 

مشاهده میگردد مراجعات 

مراکز دولتی شیفت پیدا کرده و بالطبع میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان 

درصد توزیع :�۲۲دول �ماره 
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 الکتروانسفالوگرافی

 93سه ماهه چهارم 

 خصوصی دانشگاهی دولتی

1 99 

0 100 

100 0 

0 100 

0 100 

0 0 

0 0 

100 0 

0 0 

5 95 

  

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢دي ٠٠٠

٩٣دي ٠٩٠

در بخش دولتی دانشگاهی   93و

41 

الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع 

 92سه ماهه چهارم 

دولتی خصوصی دانشگاهی دولتی

1 99 

0 100 

100 0 

0 100 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 98 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقزسنندج

٠٣٠٠٠

٠۴٠٠٠

و92در ديالکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات :  �۲۳دول  و ��ودار �ماره 

به تفکیک شهرستان

 

 

 

 شهرستان

 سنندج

 سقز

 بانه

 مریوان

 قروه

 دهگالن

 کامیاران

 بیجار

 رهندادیو

 استان

  

  

سنندج

٣

٣

�دول  و ��ودار �ماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢بھمن ٠٠٠

٩٣بھمن ٠٠٠

در بخش دولتی  93و92در بهمن

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

دیوندرهبیجارکامیاران
٩٢اسفند ٠٠٠

٩٣اسفند ٠۴٠

در بخش دولتی  93و92در اسفند

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

42 

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠۴٠٠٠٠

٠٢٢٠٠٠٠

در بهمنالکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات :  �۲۴دول  و ��ودار �ماره 

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

کامیاراندھگالنقروهمریوانبانھسقز

٠۴٠٠٠٠

٠٨٠٠٠٠

در اسفندالکتروانسفالوگرافیمقایسه  تعداد خدمات :  �۲۵دول  و��ودار �ماره 

دانشگاهی به تفکیک شهرستان

 

 

  

  

سنندج

٣

٢

سنندج

٢

۵
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 92ماهه آخر سال3در  الکتروانسفالوگرافی

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

ماهه آخر  3در  الکتروانسفالوگرافی

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

43 

    

دولتی
٢%

خصوصی
٩٨%

الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت  : ��۲۶ودار �ماره 

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی

دولتی
۵%

خصوصی
٩۵%

الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت :  �۲۷دول �ماره 

درمراکز دولتی دانشگاهی و خصوصی93سال
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  ���ی و ال��روا��فا�و��ا�ی

کلی خدمات اکو کاردیو گرافی، اندوسکوپی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی 

 کلی خدمات فوق

 93سه ماهه چهارم 

 خصوصی دولتی

30 70 

48 52 

75 25 

32 68 

0 100 

خصوصی

٩۵

ماهه آخر 3در الکتروانسفالوگرافی

دانشگاهی و خصوصی

44 

��ا�و کارد�و ��ا�ی، ا�دوس ���وع �دمات  ���ی و ال��روا��فا�و��ا�ی �و�ی، ال��رو��و��ا�ی، ��ت �دا

کلی خدمات اکو کاردیو گرافی، اندوسکوپی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی 

  93و  92در سه ماهه آخر 

کلی خدمات فوقدرصد 

 92سه ماهه چهارم 

دولتی خصوصی دولتی

26 74  

23 77  

41 59  

10 90  

0 0  

خصوصیدولتی

٢

٩٨

۵

الکتروانسفالوگرافیدرصد توزیع تعداد بار مراجعات خدمت :  ��۲۸ودار  �ماره 

دانشگاهی و خصوصی درمراکز دولتی93سال

٩٢سال ٩٣سال

 

 

  : �٢٩دول �ماره 

کلی خدمات اکو کاردیو گرافی، اندوسکوپی، الکترومیوگرافی، تست هدایت عصبی و الکتروانسفالوگرافی درصد 

در سه ماهه آخر 
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36 64 

  

خصوصی
82%

خر سال
ٓ
  درمراکز دولت� دانشگاهي و خصوص� ۹۲ماهه ا

45 

0 0  

0 0  

0 0 100 

0 0  

18 82  

دولتی
18%

خر سال۳درصد توز�ع تعداد بار مراجعات کل خدمات در :  ۳۰جدول شماره 
ٓ
ماهه ا
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خصوصی
۶۴%

خر سال
ٓ
  درمراکز دولت� دانشگاهي و خصوص�۹۳ماهه ا

خصوصی

٨٢

۶۴

خر سال
ٓ
  درمراکز دولت� دانشگاهي و خصوص�۹۳ماهه ا

46 

دولتی
٣۶%

خر سال۳درصد توز�ع تعداد بار مراجعات کل خدمات در :  ۳۱جدول شماره 
ٓ
ماهه ا

خصوصیدولتی

١٨

٨٢

٣۶

خر سال۳درصد توز�ع تعداد بار مراجعات کل خدمات در :  ۳۲جدول شماره 
ٓ
ماهه ا

٩٢سال ٩٣سال
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:پنجم فصل   

 نتیجه گیري و پیشنهادات
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  :��ث و� ��ری 

 اسناد پزشکیجامع رسیدگی به با توجه به اطالعات بدست آمده از جداول و نمودارهاي باال که ازسیستم 

استخراج شده است میتوان گفت که در استان کردستان با اجراي  ه سالمت استان کردستاناداره کل بیم

سه (طرح تحول سالمت میزان ارائه خدمات جانبی در بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی در دو مقطع زمانی 

 تفاوت داشته است بصورتی که شیفت خدمات به مراکز دولتی دانشگاهی) 93و سه ماهه آخر  92ماهه آخر

بررسی این مطالعه و برابر خدمات انجام پذیرفته جهت بیمه شدگان تحت پوشش در حوزه خدمات مورد 

افزایش یافته است که با توجه به افزایش پزشکان تمام وقت  % 18بیمه سالمت نسبت به سال قبل 

لیکن  .جغرافیایی و تعطیلی مراکز خصوصی بعد از اجراي طرح تحول سالمت این فرایند قابل پیش بینی بود

الزم . این باشد به هزینه هاي انجام شده در قبال اجراي طرح انتظار میرفت تغییرات گسترده تر از  با توجه

لیکن هنوز . بذکر است این روند باعث کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان شده و فرایند مثبتی تلقی میگردد

حول خدمات مذکور در کلیه از این بابت مشکالت ونواقصی وجود دارد که امید است در ادامه اجراي طرح ت

الزم بذکراست برابر جدول ذیل بیشترین رشد مربوط به خدمت  .شهرهاي تابعه استان قابل دسترس باشد

  :نوار عصب وعضله وکمترین رشد مربوط به خدمت نوار مغز میباشد
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طی مقاطع زمانی سه ماهه چهارم سال (درصد شیفت به مراکز دولتی   عنوان خدمت

  )92مشابه در سال  نسبت به مدت 93

  34  نوار عصب وعضله

  21  اکوکاردیوگرافی

  14  آندوسکوپی

  3  نوار مغز

  

  

  :����ھادات 

خرید راهبردي خدمات از بخش خصوصی*    

اطالع رسانی به بیمه شدگان در خصوص خدمات قابل انجام در بیمارستانهاي دولتی*   

تشکیل جلسات با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در جهت سوق دادن پزشکان به * 

هافعالیت بیشتر در بخش دولتی ویا رعایت تعرفه هاي مصوب بخش دولتی در برخی از مطب   

دن افزایش سهم سازمانهاي بیمه گر در تقبل هزینه هاي بخش خصوصی که بنوبه خود منجر به پائین آم*

.میزان پرداخت از جیب بیماران خواهد شد  

: ����ت �نا�ع   

دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان*    

اسناد سرپایی بیمارستانهاي دولتی دانشگاهی استان کردستان*   

اطالعات اخذ شده از سامانه جامع رسیدگی به اسناد پزشکی*   

اسناد سرپایی مراکز خصوصی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان کردستان *   
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گرد آوري محمد آیتی فیروز آبادي هاریسون وسیسیل*    
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