
در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین19کوویدمقایسه قیمت تمام شده خدمات مراقبت در منزل و خدمات بیمارستانی بیماران مبتال به 

جناب آقای دکتر کلهر: استاد راهنما   

رجبی    کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمونا



Covid-19

بیماریاینشیوع.شدشناساییچینووهانشهردر2019سالدسامبردر.استویروسکروناازناشیبیماریشدهبشریجامعهگیرگریباناخیراکههاییبحرانازیکی

.استالمللیبیندرسطحعمومیسالمتبرایآمیزمخاطرهواضطراریوضعیتعنوانبه

بهنیازکروناویروسبهمبتالیاناز%20تـا15دادنشـانجهـانیبهداشتسازمانهایبررسیداشـتندبیمارسـتانیخـدماتبـهنیـاز،ابـتالدلیلبهازافرادزیـادیتعداد

.کردنددریافـتخـدمت،ویـژهمراقبـتهـایبخشدرآنها%5حدودوداشتندبیمارستاندربستری

گرفتندقراربحراناینبامواجههدردرمانیسیستممقدمخطعنوانبههابیمارستان.

مبتـالارانبیمـبـهتـریمناسـبهایبیمـهپوشـشنیـزکشـورهادربرخـیوــدمیپردازنکرونــااریبیمــدرمــاندرادیزیــهــایهزینه؛کشـورهامـردمازبرخـی

.میشـودارائـهکرونـابـه



Covid-19

میشودمصرفبیمارستانهاتوسطتوسعه،حالدرکشورهایدردرمانوبهداشتبخشمنابعازدرصد80تا50جهانیبانکمطالعهطبق.

میشوندبستریهابیمارسـتاندرساالنهکهاستجمعیتیازدرصدچهاربرایسالمتمنابعازنیمیحدود.

درمـاناعتبـارات

درصد4/6:داخلـیناخالصتولیدازسالمتبخشسهم

درصـد40:دولتیبهداشتیمخارجازبیمارسـتانیهایمراقبتسهم

میروندفقرخطزیرمردم،ازنفرمیلیون5/3ساالنهکهاستشدهزیادقدریبهدرمانوبهداشتهایهزینهپرداختازبیمارانسهم.

مـستقیمغیـردرصد به طور 30

مـستقیمدرصد به طور 70



Home care
؟چیستمنزلدرمراقبتطرح

ترانارزنیزمعموالوشودارائهبیماربهداردوجودخانهدرآنارائهامکانکهدرمانیوبهداشتیخدماتازایگستردهطیف،آنطیکهاستطرحی،
درراخدماتندتوانمیوشوندترخیصبیمارستانازتوانندمیکهبیمارانیهمهطرح،ایندر.استبیمارستاندرشدهارائهخدماتازموثرتروترراحت
.یکنندمدریافتخدماتپرستاریدرمراقبتموسساتتوسط،کنندمراجعههابیمارستانبهنداردضرورتیکهبیمارانییاکننددریافتخانه

میباشدپرستاریمدیرمستقیمنظارتتحتدولتیهایبیمارستانتمامیدرمنزلدرمراقبتمراکز.

شوندمعرفیمنزلدرمراقبتواحدبهخدماتدریافتبرایخودپرستاروپزشکتاییدبامیتوانندترخیصازبعدبیماران.

منزلدرپرستاریمراقبتمراکزدربیمارپذیرشروش:

یووابستگانیامددجومستقیممراجعه∗پزشکانمطبازارجاع∗(خصوصی/دولتی)درمانی-بهداشتیمؤسساتازارجاع∗



Home care

تعرفه مراقبتهای پرستاری در منزل:

آموزشودرمانبهداشتوزارتتوسطسالههر:تعرفهابالغ•
بیمهعالیشورایوپزشکی

محسوبقانونازتخطی،تعرفهازخارجالزحمهحقدریافت•
.داردقانونیپیگردومیشود

معاونتزیرپرتالوپزشکیعلومدانشگاهسایتدرهاتعرفهاین•
.استموجودپرستاریاداره/درمان

خدماتارایهجهتبیماردرخواستمورددرهستندموظفمراکز•
اتخدمبهایوتعرفهومراقبتیعملیاتحیطهکهراقراردادی،

.برسانندطرفینامضایبهوتنظیمرا





بر فعالیت زمان گرا مبتتیبه روش هزینه یابی . در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 19بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتال به کووید

یابدمیافزایشهادرامدازترسریعدرصد5_3مداومصورتبهسالمتهایمراقبتهزینهکهمیدهدنشانهابررسی.

هستندهابیمارستان،سالمتبخشکنندگاناستفادهبزرگترین.

دمیباشهاسازماندرهزینهکنترلومنابعمدیریتهایروشازیکیبعنوان،خدماتشدهتمامبهایوعملیاتیریزیبودجهاستقرار.

شدهموجبامراین،نگرفتهقرارسالمتمسئولینتوجهموردکافیاندازهبهدواتیهایبیمارستاندرشدهارایهخدماتشدهتمامبهایکهانجااز

.شوندمواجهبودجهکسریباهابیمارستاناینکه

1399سالدرکاشانپزشکیعلومدانشگاههایبیمارستاندر19کوویدبیماریدرمانشدهتمامهزینه،محاسبهمطالعهاینهدف



بر فعالیت زمان گرا مبتتیبه روش هزینه یابی . در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 19بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتال به کووید

مقطعی و گذشته نگر

 19بیمار بستری مبتال به کووید3129جامعه آماری پژوهش

 داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی اوریگرد

 داده های حسابداری از طریق چک لیست  اوریجمع

 مترکرنوزمان سنجی فعالیت ها به روش مشاهده مستقیم با استفاده از جدول ثبت داده ها و

زمان گرا بهای تمام شده درمان بیماران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیتTime Driving Activity-Based Costing :TDABC

 براگمانمرحله ای 6استفاده از الگویزمانگرافعالیت برمبنایبکارگیری هزینه یابی

 با تعرفه های مصوب شورای عالی بیمهزمانگرامقایسه بهای تمام شده درمان بیماران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت



زمان گرا بر فعالیتمبتتیبه روش هزینه یابی . در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 19بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتال به کووید



مان گرا بر فعالیت زمبتتیبه روش هزینه یابی . در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 19بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتال به کووید

این مطالعه نشان داد
22,866,669در بیمارستان شهید بهشتی 19-کوویدهزینه یک شب اقامت بیماران 

ریال و30,554,405الشهداریال ،  در بیمارستان سید 
.ریال بود23,672,447در مجموع دو بیمارستان 



گرا بر فعالیت زمانمبتتیبه روش هزینه یابی . در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 19بهای تمام شده درمان بیماران بستری مبتال به کووید

داردتفاوتبیمهعالیشورایمصوبهایتعرفهبامطالعهموردبیمارستان2در19کوویدبهمبتالبیماراندرمانشدهتمامبهای.

رددگمحاسبهویژهبخشتعرفهاساسبربیمارانتختشباستالزممصوب،هایتعرفهبا19کوویدبیماراندرمانشدهتمامهزینهبینتفاوتعلتبه.

بودکارکنانخدمتجبرانبهمربوطکرونابهمبتالبیماراندرمانهایهزینهبیشترین.

داداختصاصخودبهرا(درصد30باالی)هاهزینهسهمدومرتبهپزشکیمصرفیملزوماتوداروهزینه.

بودتخت700بابهشتیشهیدبیمارستانازبیشتربستریتخت88با،سیدالشهدابیمارستاندرکرونابهمبتالبیماراندرمانشدهتمامهزینه.



مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی



مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی

توانبخشی،هایکلینیکدرمیتوانندخدماتاینهستندنیازمندغیرهوپزشکی،توانبخشی،آموزشیمختلفخدماتبهمغزیفلجبهمبتالکودکان

.گرددارائهآنهابهمنزلدرمراقبتروشبهیاوتوانبخشیمراکز

ممکنبیمارستانیایهمراقبتهماننداماباشدهمراهدرمانگربیشتردسترسیهمچنینوبیشترسازیمناسببامیتواندکلینیکدرخدماتارائه

باشدداشتهپیدرراخدماتنامناسبکیفیتوجاییجابههایهزینهمانندمشکالتیاست

ازراقبتمامردرخانوادهفعالمشارکتوآسایشامنیت،انتظار،زمانکاهشخدمات،بهدسترسیبهبودآنکهاستمنزلدرمراقبتمزایایاز

.میباشدبیمار

منزلدرمراقبتودرمانیمراکزدرمراقبتروش2درمغزیفلجبهمبتالبیمارانازمراقبتهزینهمقایسه،مطالعهاینهدف



مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی

مقطعی-تحلیلیمطالعه

شدانجام(درمانیمراکزدرمراقبتتحتخواهتوان18ومنزلدرمراقبتتحتخواهتوان18شامل)مغزیفلجبهمبتالکودکاناماریجامعه.

سادهتصادفیگیرینمونهروش

شدگردآوریلیستچکتوسطماه3مدتبهخواهانتوانروزانههایهزینه

بودپژوهشدرشرکتجهتآگاهانهرضایتباسال12تا4بینسنشاملمطالعهبهورودمعیارهای.

بوددهشطراحیمراقبتدرمانیغیرودرمانیهایهزینهبهآگاهتوانبخشیکارشناستوسطکهبودلیستیچکها،دادهآوریجمعابزار.

بوددرمانیغیرودرمانیمستقیمهایهزینهشامللیستچک

آزمونو(معیارانحرافومیانگینفراوانی،)توصیفیآمارازاستفادهباهادادهتحلیلt16افزارنرمدرمستقلSPSSگرفتصورت.



مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی



مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی

استمنزلدرمراقبتروشازبیشتردرمانیمراکزدرمراقبتروشدربخشیتوانودرمانیمستقیمهایهزینهاقالمتمامیمقادیر.

میکندتحمیلخانوادهبررازیادیاقتصادیهزینهدرمانی،مراکزومنزلدرمراقبتروش2هردرمغزیفلجبهمبتالکودکازمراقبت.

بودمنزلدرمراقبتروشبرابر10حدوداًدرمانیمراکزدرمراقبتروشدر(شهریمسافرتهای)غیردرمانیمستقیمهایهزینه.

دارندمغزیفلجهایهزینهکاهشدرزیادینقشهابیمهدرمانی،مراکزدرمراقبتروشدر.

کاهشگام،بهنومطلوبدهیسرویسخدماتکیفیتافزایشبیماران،رضایتافزایشباعثاقتصادی،جوییصرفهبرعالوهمنزلدرمراقبتروش

.میشودترافیکیحوادثوپزشکیخطاهای

بودکمتردرمانیمراکزدرمراقبتروشازمنزلدرمراقبتروشدرمغزیفلجبهمبتالکودکانازمراقبتهایهزینه





Hospitalization Costs of  COVID-19 Cases and Their Associated Factors in 

Guangdong, China: A Cross-Sectional Study

 COVID-19 pandemic, an emerging infectious disease caused by the novel severe acute respiratory

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has now affected more than 210 countries, areas or territories

worldwide. As of October 26th,2020.

 It was estimatedthat the current outbreak of COVID-19 leads to at least 1 trillionU.S. dollars ($1

trillion) loss to world’s economy during year 2020, which is even worse than the 2008 Great Financial

Crisis.

 the COVID-19 pandemic brought significant challenges to health system and consumed a lot of

healthresources.

 Understanding the hospitalization costs of COVID-19 cases and their associated factors has

important implications for estimating the direct costs of COVID-19, and for clinical doctors to

develop treatment strategies.



Hospitalization Costs of COVID-19 Cases and Their Associated 
Factors in Guangdong, China: A Cross-Sectional Study

 A Chinese national report showed that the mean hospitalization costs of  confirmedCOVID-19 cases 

were $3,083.0, and the mean costs of  severecases was more than $21,500.0 

 one report in the United States of  America estimated that a single symptomatic COVID-19 infection 

would cost a median of  $3,045 in directmedical costs incurred, and that patients’ age, ICU admission 

and hospitalization would affect the costs

 Based onpast experiences in the treatment of  infectious diseases in China, Traditional Chinese 

Medicine (TCM), including herbal formulas, was widely used to treat COVID-19 cases

 To describe the total and components of  hospitalization costs of  COVID-19 cases, and investigate the 

associated factors of  costs



Hospitalization Costs of  COVID-19 Cases and Their Associated Factors in 

Guangdong, China: A Cross-Sectional Study

 METHODS

 Guangdong is a province with a large population size located in southern China

 We retrospectively selected admittedconfirmed COVID-19 cases from 33 designated hospitals from 

January 15th, 2020 to April 27th, 2020 in Guangdong, China.

 We collected the following information of  each included case from medical record system and 

treatment system of  all designated hospitals after they discharged from hospital

 we tested the differences in drug usage costs and non pharmacological therapy costs between TCM 

group and non the effects of  TCM on hospitalization costs.



Hospitalization Costs of  COVID-19 Cases and Their Associated Factors in 

Guangdong, China: A Cross-Sectional Study

Distribution of  total hospitalization costs and 

its components in the total cases. 

median of total hospitalization costs was

$2,869.4, in which the median costs of drug

usage, examination, and non-pharmacologic

therapy were $631.3, $416.1, and $258.3,

respectively.

The total hospitalization cost of COVID-19

cases in this study had a large variation, ranged

from $0.4 million to $53.0



DISCUSSION

We observed a comparable hospitalization costs of COVID19 cases in Guangdong with the national level.

 a national report showed that the mean hospitalization costs of COVID-19 cases were $3,084.6, which is

comparable to our findings ($2,869.4)

 the hospitalization costs of COVID19 cases in this study were lower than in most countries globally.

 significantly higher hospitalization costs were observed in severe cases than in mild or moderate cases,

and in cases with clinical aggregation during hospitalization.

 cases with comorbidities may have higher hospitalization costs than those without comorbidities

 we estimated the associations between TCM and hospitalization costs, which provides more evidence for

the potential of TCM in saving costs for COVID-19 cases.

 Factors leadingto higher hospitalization costs included sex, older age, clinical severity and aggravation,

clinical symptoms and comorbidities at admission, drug usage, and some non pharmacologic therapies.



روش اجرا

کاربردیوتحلیلی

دانشگاههایانبیمارستدربستریکرونابهمبتالبیمارانومنزلدرمراقبتخدماتواحدپوششتحتکرونابهمبتالبیماران،مطالعهموردجامعه

.میباشدقزوینپزشکیعلوم

ستاگردیدهطراحی،پژوهشگرتجربیاتهمچنینوخارجیوداخلیمطالعاتاساسبر،پژوهشگرانتوسطکههاییفرم،اطالعاتآوریجمع

بستریهایبخشکارشناساننیزوایبودجه،مالیکارشناساننظراتازاداریهایدستورالعملواسنادبامطابقتمنظوربههافرمطراحیدر

.میشوداستفاده



در بیمارستان 19کوویدمقایسه قیمت تمام شده خدمات مراقبت در منزل و خدمات بیمارستانی بیماران مبتال به 
های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فعالیتمبنایبریابیهزینهتکنیک،شدهتمامقیمتمحاسبه(ABC)گام8اساسبر

فعالیتمراکزتعریف:اولگام

عملیاتحسببرفعالیتمراکزتفکیک:دومگام:

:ازعبارتندکهشوندمیتقسیمکلیدستهسهبهدهندمیانجامکهعملیاتیحسببرعمدتاًبیمارستانهردرفعالیتمراکز

عمومیپشتیبانیفعالیتمراکز-3تشخیصیفعالیتمراکز-2عملیاتیفعالیتمراکز-1

فعالیتمرکزهراساسبریابیهزینهعملیات:سومگام

هافعالیتشناسایی:چهارمگام

منابعوفعالیتهایمحرکشناسایی:پنجمگام

هزینهموضوعاتوفعالیتهایبهفعالیتمراکزمنابعبینارتباط:ششمگام

فعالیتمرکزهر(هزینهموضوعات)دادبرونوخروجیتعیین:هفتمگام

شدهتمامبهایمحاسبه:هشتمگام



با تشکر از

:استاد راهنما 

جناب اقای دکتر کلهر

:استاد داور

جناب اقای دکتر خسروی زاده


