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مقایسه



چکیده

نظام واحدهايترینپرهزینهوتریناز مهمبیمارستانها یکی.استآناقتصاديمسئلهسالمت،خدماتارائهدرمشکلترینعمده  :زمینه

واقتصاددرايویژهاهمیتوحساسیتسالمت،خدماتدهندهارائهاصلیاز سازمانهايیکیبعنوانشده ومحسوبدر هر کشوريسالمت

  .استمهمبسیارمدیریتیدقیقگیریهايتصمیمدربیمارستانهادرآمد و هزینهمالی،تامینمنابعتحلیلتجزیهوشناختبنابراین.دارندبهداشت

  .است 1391گیالن در سال هزینه بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکیدرآمد و وضعیت مقایسه ،هدف این مطالعه:هدف

شده انجام1391سالاطالعاتبر اساسوگیالنپزشکیعلومدانشگاهبیمارستان22در که این پژوهش، یک مطالعه توصیفی است :روش

همچنین  .استگرفتهقراراستفادهموردهادادهجهت گردآوري چک لیستی است که پس از بررسی روایی محتويابزار جمع آوري داده ها .است

  .ددسته بندي و تجزیه و تحلیل شده انشدهتعیینداده هاي گردآوري شده بر اساس اهداف

از محل مبالغ دریافتی از سازمانهاي  %82.39و از درآمد بیمارستانهاي مورد مطالعه از محل درآمدهاي نقدي %17.61طور متوسط به :یافته ها

به خدمات ارائه شده به مصدومین حوادث ترافیکی اختصاص دارد که از طریق وزارت بهداشت به  %8.84بیمه گر  می باشد که از این میزان 

میرات و نگهداري، تغذیه، سهم هزینه هاي پرسنلی، انرژي، تع. نیز مشمول کسورات بیمه اي شده است% 2.31بیمارستانها پرداخت گردیده و 

،  %3.26،  %1.35،  %0.88، % 71.09دارو، تجهیزات و مواد مصرفی و همچنین سایر هزینه ها از کل هزینه هاي عملیاتی بیمارستانها به ترتیب 

عتبارات عمومی و از طریق ا %25.37از هزینه هاي عملیاتی این مراکز با درآمد عملیاتی و  %58.37در ضمن . می باشد %5.18و  18.24%

  . کسري منابع مالی مواجه می باشند% 16.26با مجموعدراختصاصی پوشش داده شده و بیمارستانها

که این  از بیمارستانهاي مورد مطالعه با کسري منابع مالی مواجه بوده و زیان ده می باشند% 85نتایج بدست آمده، با توجه به  :نتیجه گیري

درآمدنسبتضمندر. امر لزوم پرداختن به مدیریت هزینه و درآمد و جلوگیري از اتالف منابع در این مراکز را بیش از پیش نمایان می سازد

که است می باشد که این امر نشان دهنده اینپایینکم، بسیاربسترتعداددارايوکوچکهايبیمارستانعملیاتیهايهزینهکلبهخالص

طوربه .گرددخوددارياین گونه بیمارستانهااندازيراهواحداثازبنابراین منطقی است. نیستندصرفهبهمقروناقتصادينظرازاین مراکز

هابیمارستانبنابراین مسئولین. دارداختصاصپرسنلیهايهزینهبهمطالعهموردهايبیمارستانعملیاتیهايهزینهاز %70ازبیشمتوسط

مبالغبیمارستانها ،درآمديمنبعترینهمچنین اصلی .نماینداستفادهپرسنلوريبهرهارتقايوکاراییافزایشبرايمختلفیهايروشباید از

ایندرآمدحداکثريوصولوايبیمهکسوراتکاهشجهتدراساسیگامهايبنابراین الزم است. باشدمیگربیمههاياز سازماندریافتی

تر، باالتر می باشد محروممناطقدرواقعهايبیمارستاندرکلدرآمدبهبیمارانازمستقیمدریافتیمبالغدر ضمن نسبت.شودمراکز برداشته

  .می باشدمناطقایندرايبیمهکاملپوششنبودبدلیلکه

بیمارستان، درآمد، هزینه، کسورات :کلمات کلیدي


