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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

  دانشکده بهداشت

  

MPHورهدپایان نامه 

  

  :ایان نامهپموضوع 

مقایسه صورتحساب اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی انجام شده 

  89در بیمارستان رازي قزوین سال 

  سعید آصف زادهدکتر جناب آقاي : استاد راهنما

  ممی خانیجهان آرا دکتر سرکار خانم : استاد مشاور

  سعید مخلوقیدکتر :  انشجود

  

  1391پاییز 

  



٢

  :چکیده

  

در  91-90تخت فعـال مـی باشـد و در سـال      215تخت ثابت و  256مین اجتماعی رازي قزوین که داراي أتحقیق در بیمارستان تاین 

  .انجام شده است MPHی دوره قالب پایان نامه تحصیل

صـادره از   بس صورتحساایسه اي بین میانگین هزینه تمام شده اعمال جراحی بر اساکه از عنوان پایان نامه مشخص است، مقهمانگونه 

وزیـران در آیـتم هـاي ریـز صورتحسـاب و جمـع کـل        ت محتـرم  أمصـوب هیـ   89و تعرفه گلوبـال سـال    89طرف بیمارستان در سال 

  .ظ فرانشیز دریافتی از بیماران صورت پذیرفته استصورتحساب و با لحا

نوع عمل جراحی گلوبال و در بیمـاران داراي بیمـه    60و در بیمارستان رازي در قالب  89تعداد کل جراحی گلوبال انجام شده در سال -

  .مورد جراحی بوده است 2435قرارداد بالغ بر پایه طرف 

  .نوع عمل جراحی بوده است 23تعداد کل انواع اعمال جراحی گلوبال معادل -

و بینـی و  ، گـوش و حلـق  يراحی زنان و زایمان، چشـم، ارولـوژ  جراحی عمومی، ج: اعمال جراحی گلوبال در شش گروه جراحی شامل-

  .ستتوپدي انجام شده ارا

یک نـوع عمـل جراحـی     چشم ،نوع عمل جراحی گلوبال 7نوع عمل جراحی گلوبال، جراحی زنان و زایمان  7در گروه جراحی عمومی -

نـوع عمـل جراحـی     2و در گروه ارتوپدي  گلوبال نوع عمل جراحی 4گوش و حلق و بینی  ،وع عمل جراحی گلوبالن2، ارولوژي گلوبال

  .گلوبال انجام شده است

درصـد   5/17نوع عمل جراحی معـادل   4درصد داراي سود دهی بوده و  5/82دل بیش از نوع جراحی معا 19نوع عمل جراحی،  23از -

  .ده بوده انداعمال جراحی زیان 

النه انجام و درصد رشد سا 79مت محاسبه شده سال یال جراحی گلوبال که بر اساس قاعممجموع به نظر می رسد قیمت تمام شده در 

ی گردد، نیاز به بازبینی داشته و مناسب است بر اسـاس عملکـرد جدیـد بیمارسـتانها، بـروز رسـانی گـردد و سیسـتم         و هر ساله ابالغ م

رکز بر آیتم هاي زیان ده و رفع مشکالت موجود بر عملکرد خود کنترل بیشـتري لحـاظ نمـوده تـا چـرخ      مدیریتی بیمارستانها نیز با تم

  .ردش درآیدادي بیمارستانها با سهولت بیشتري به گاقتص


