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 چکیده

ها و مراکز درماني موجب مي شود که اين مراکزز بزا اسزتهادز ان معزابج موجزود  زاماا را بزا         بهبود کارايي بيمارستان

ه دهعا. اهميت اين مسئله در دورز کعوني که با کمبود شايا معزابج رو بزه رو مزي باشزي      کيهيت بهتري به بيماران ارائ

ان اين رو مه  ترين مسايلي که هموارز توجه مسزئويين بيمارسزتاني را بزه اعزوان يززي ان      . اهميت بيشتري يافته است

مزاني  نييهزه اي اسزت ت زت     اجزاي اصلي نظام بهااشتي به  ود معطوف داشته است در مورد مسايل مايي مراکزز در 

اعوان کسوراا که به طور معمول توسط اين سانمان ها پس ان رسياگي به اسعاد مايي  ان سر جمج مبزاي  در واسزتي   

 در و درمزاني  مراکزز  و بيمارسزتان هزا   کارايي توان مي مربوطه کسوراا ميزان ان تر دقيق و بهتر درک با. شود کسر مي

 نمود. جلوگيري مايي معابج رفت هار ان و بخشياز ارتيا را ها مراقبت ائهار و مايي تامين ترکيب نهايت

هزاي ت زت پوشزا دانشزعاز الزوم       بررسي ميزان و الل کسوراا بيمزه اي در بيمارسزتان   پژوهش: هدف كلی

 پزشزي قزوين قبل و بعا ان اجراي طرح ت ول سالمت و ارائه راهزارهاي املياتي جهت کاها آن

گذشته وها حاضر ان نوع کاربردي بودز و ان دسته مطايعاا توصيهي مي باشا که به صورا پژ: خالصه روش كار

هاي قبزل   و با هاف بررسي ميزان کسوراا در سال 5931هاي دانشعاز الوم پزشزي قزوين در سال  در بيمارستان نعر

 و بعا ان اجرايي شان طرح ت ول سالمت انجام گرفت.

درصا    20/8  ي اماا درمان مهيدرصا  ب31/7 ياجتماا نيتام مهيدها که ب يپژوها نشان م يها افتهي :نتایج

ان مباي  ارسايي به سانمان هاي  درصا 64/3 زي)رز( ن يعيامااد امام  م تهيکم مهيدرصا و ب 85/8 حمسل يروهاين مهيب

 عز،  يا مربزو  بزه هتل  در بيمارستان هاي مورد مطايعه بيشترين کسورامي شونا همچعين کسوراا شامل  بيمه گر را

 .پزشک معايج بودز است تيزيو کسوراا نيز نيو کمتربودز حق ايعمل جراح و کسوراا دارويي 

 بيمه کسوراا  بيمارستان : كلمات كليدی


