
درمانی قزوین  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  معاونت پژوهشی

  

  پایان نامهعنوان 

بررسی روند درآمدها و هزینه هاي  بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان در سال 

  1388تا  1386هاي 

  :پژوهشگر

  حسین فخاريسیددکتر

  

  :استاد راهنما

  ید آصف زادهدکتر سع

  1390اسفند 

  

  

  



  چکیده

امروزه بیمارستان ها نقش مهمی را در نظام سالمت  .بیمارستان ها مهمترین مراکز ارائه خدمت به بیماران می باشند:مقدمه 

روند هدف از این مطالعه بررسی .مایند ایفا می کنند و درصد بسیار زیادي از هزینه ها را به نظام سالمت کشورها تحمیل می ن

  .درآمدها و هزینه هاي بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان می باشد

 1388تا  1386در سال هاي  این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که به بررسی روند درآمد ها و هزینه ها :مواد و روش کار

د و هزینه جود در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان  در رابطه با درآمداده ها با استفاده از اسناد مالی مو.پرداخته است

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spss17.0با استفاده از نرم افزار  و پس از طبقه بندي بیمارستان جمع آوري شد

چنین میانگین مدت  بود هم %84.3نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین اشغال تخت در سال هاي مطالعه :یافته ها

درآمد بخش هاي بستري ، سرپایی ، داروخانه و تغذیه به ترتیب ساالنه .روز بود که روند نزولی را در پی گرفته بود 2.86اقامت 

، مواد غذایی دارو و مواد مصرفیهم چنین هزینه هاي پرسنلی ،.افزایش داشت% 12و % 13، %12، %23.5به طور میانگین 

افزایش را نشان داد و در نهایت هزینه هاي % 3و % 13.5، %27.5،% 23.5،% 27.5ترتیب ساالنه به طور میانگین  و انرژي به

  .هزینه ها را در بر داشتاز کل % 81.5پرسنلی به طور میانگین 

به هاي پرسنلیبه دلیل نسبت باالي هزینه به دلیل روند رو به رشد هزینه هاي پرسنلی و همچنین:بحث و نتیجه گیري

  .باید تدبیري اتخاذ گردد که با سیاستگذاري مناسب زمینه  کنترل  این هزینه را پایه ریزي نمود کل هزینه ها

  .بیمارستان ، مدیریت ، درآمد ، هزینه:کلید واژه

  


