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 بیمارستان ها به عنوان بزرگترین مرکز ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه و همچنین بیمه شدگان سازمان های بیمه
گرمحسوب می شوند و بخش عمده منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می دهند.
 افزایش روز افزون هزینه های خدمات درمانی ،بیمارستان ها را به صورت یکی از سازمان های مهم و در عین حال پرهزینه در آورده

است .در طی سالیان اخیر ،در اغلب کشورهای جهان هزینه ارا ئه خدمات در بیمارستان ها به شدت افزایش یافته و این مساله موجب
توجه خاص به کاهش هزینه های بیمارستانی گردیده است .

 از مهم ترین مسائلی که همواره توجه ،دقت و کوشش مدیران بیمارستان ها را به خود معطوف داشته ،تسلط و کنترل وضعیت مالی
بیمارستان و تأمین منابع مورد نیاز جهت اداره ی بیمارستان می باشد.
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ازجمله منابع درآمدی بیمارستان ها با توجه به قانون بیمه همگانی ،ارایه و فروش خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش
سازمان های بیمه گر می باشد.

سازمان های اصلی بیمه گر کشور شامل بیمه تامین اجتماعی ،بیمه سالمت ،بیمه درمانی نیروهای مسلح و بیمه کمیته امداد
امام خمینی (ره ) هستند .اماآنچه مسلم است بیمارستان ها در برخی جهات با این سازمان ها مشکل دارند .مهمترین دلیل
این امر هزینه هایی است که تحت عنوان كسورات معموالً هرماه توسط این سازمان ها پس از رسیدگی به اسنادمالی
بیمارستان ها از سرمبالغ درخواستی کسر می شود.

در حقیقت کسورات به معنای تفاوت ریالی میان آنچه که در قبال ارائه خدمت (بر اساس تعرفه های مصوب) باید وصول
شود وآنچه که عمال وصول میشود تعریف شده است.

فرایند تبدیل خدمت به درآمد شامل مراحل انجام خدمت ،ثبت خدمت،ارسال مستندات ودر نهایت وصول درآمد
است.بدیهی است که کسورات در هرکدام از مراحل فوق می تواند اتفاق افتد .بعضی مواقع ممکن است در بیش از یک
مرحله ویا تمامی مراحل به صورت همزمان کسورات ظاهر شوند.
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 کسورات بیمارستانی عالوه براینکه مبالغ قابل توجهی از منابع و درآمدهای بیمارستانی را هدرداده و توان مالی بیمارستان را کاهش
میدهند ،از طرفی بار مالی فزاینده ای را به بیمار تحمیل مینماید.
 مدیران بیمارستان ها با آگاهی از علل کسورات بیمه ای باید اقدامات الزم را برای کاهش آن به کار گیرند .بررسی علت کسورات و
یافتن راهکار مناسب برای کاهش آن امری ضروری است.

 مهمترین علل کسورات پرونده های بستری شدگان شامل کدگذاری غلط اعمال جراحی و اضافه درخواست در  Kاعمال جراحی ،اضافه
درخواستی در هزینه های اتاق عمل ،اضافه درخواستی حق الزحمه بیهوشی و رعایت نکردن مقررات عمومی تعرفه ،اشتباه در محاسبه،
اضافه قیمت و تفاوت تعرفه های عادی وگلوبال ،نقص مدارك و پرونده بیمار نظیر نداشتن دستور پزشک ،نداشتن جواب آزمایش،

نداشتن جواب رادیولوژی ،نداشتن دستور مشاوره ،عدم مهر و امضای پزشک و مخدوش بودن نسخ می باشد.

تاثیر مدیریت کیفیت بر کاهش کسورات بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر

نام مجله :فصلنامه بیمارستان
سال چاپ1395 :

نویسنده:علی محمد مصدق راد
استاد یار گروه علوم مدیریت واقتصاد بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف از مطالعه

هدف از این پژوهش کاهش کسورات بخش اعمال جراحی بیمارستان ولی عصربا استفاده از مدل مدیریت کیفیت ده
.
مرحله ای مصدق راد بوده است.

 تامین منابع مالی مورد نیاز ،کنترل درامد و هزینه ها ،جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش کارایی بیمارستان ها امری اجتناب ناپذیر
است.

 اکثر پژوهش های انجام شده در کشور در زمینه کسورات صورتحساب ها به تعیین میزان کسورات اعمال شده توسط بیمه ها وعلل آن
پرداختند با توجه به تعداد خدمات تخصصی ارائه شده در بخش اعمال جراحی و درآمد زا بودن آن ،کسورات زیادی متوجه این بخش می
شود.کسورات بخش اعمال جراحی بیمارستان ولی عصر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران باال است.
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 این پژوهش کاربردی با استفاده ازروش اقدام پژوهشی مشارکتی Participatory Action Researchانجام شده است.
 در این نوع پژوهش مشارکتی پژوهشگر از جایگاه مشاهده گر محض خارج شده و همراه با سایر افراد حاضر در محیط پژوهش وکسانی
که با مشکل مواجه هستند ،مساله را شناسایی کرده ،با کمک هم راه کارهایی را پیدا کرده ،ارزیابی می کنند وبه اجرا در می آورند.
 جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان و بیماران بخش اعمال جراحی بیمارستان ولی عصر (عج) بوده است.
 بخش اعمال جراحی بیمارستان ولی عصر شامل  16اتاق عمل در گروه های گوش ،حلق وبینی ،جراح عمومی ،پالستیک ،زنان ونازایی،
توراکس ،جراحی اعصاب و برونکوسکوپی است.
 برای انجام این پژوهش،گروه بهبود کیفیت بخش اعمال جراحی شامل مدیر بیمارستان ،سرپرستار اتاق عمل ،مسئول دفتر حاکمیت
بالینی ،مسئول درامد بیمارستان ،رئیس اتاق عمل و دو نفر از کارشناسان واحد درامد تشکیل شد.
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 در این مطالعه نمونه گیری صورت نگرفته و اطالعات مربوط به کسورات جراحی تمامی پرونده های بیماران بخش اعمال جراحی در
محاسبات وارد شد.
 به طور کلی  26جلسه برای شناسایی فرایند های کاری ،استانداردسازی فرآیندها ،تعیین علل کسورات ،برنامه ریزی وانجام مداخالت
اصالحی تشکیل شد.
 اهداف فرآیندهای کاری تعیین شده وبرنامه عملیاتی برای دستیابی به آنها نوشته شد.سپس مداخالت الزم برای کاهش کسورات از جملهه
ایجاد واحد کنترل کیفی ،انتخاب مسئول کنترل کیفی به عنوان پاسخ گو نسبت به کسورات جراحی ،برگزاری برنامه های آموزشهی بهرای
کارکنان بخش وتعامل هرچه بیشتر با بیمه به اجرا درآمد.
 نتایج ایجاد چنین واحدی عبارت بودند از رسیدگی به روز پرونده ها،ثبت به موقع در نرم افزار،گزارش علل کسورات ،برگزاری کالس ههای
آموزشی و شناسایی کدهای در عدم تعهد سازمان های بیمه گر.
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 مداخله در نیمه اول سال  1393انجام شد .در نهایت داده های مربوط به کسورات جراحی سال 1393جمهع آوری و بها داده ههای مشهابه
دوره زمانی سال قبل مقایسه شد.
 از انجایی که کسورات بخش اعمال جراحی به علت وسعت دامنه فعالیت ها همیشه مورد توجه سازمان های بیمه بوده است برای نزدیهک
شدن به این مهم  ،کسورات از  6/9درصد در شش ماهه اول سال  1392به  3/9درصد در شش ماه اول سال  93بها توجهه بهه امکانهات و
محدودیت های بیمارستان تعیین شد.
 کسورات جراحی شامل کسورات وارد شده به جراحی ،بیهوشی ،لوازم مصرفی وداروها وکمک جراح واتاق عمهل مهی باشهد .بها اسهتفاده از
نموودار استخوان ماهی علل موثر بر عملکردفرایند مربوطه گروه بندی شد.
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 میزان کسورات در شش ماهه اول سال  92برابربا 1586822665ریهال و در شهش ماههه اول سهال  93مبلهغ  1411858842ریهال
بود.این در حالی است که درآمد این بخش در شش ماه اول سال  92برابر با  22897873958ریال ودر شش ماهه اول سال  93مبلغ
 37154180062ریال بوده است .میزان کسورات شش ماهه اول سال  93نسبت به مدت زمان مشابه سال قبهل مبلهغ 174963822
ریال کاهش داشته است.
 با این وجود این میزان کاهش باید در مقایسه با درآمد افزایش یافته در بخش مورد مقایسه قرار گیرد.از آنجایی کهه درامهد بخهش در
این مدت  14256306104ریال افزایش داشته است می توان نتیجه گرفت که مدل مدیریت کیفیت توانسهت  44/9درصهد کسهورات
بخش اعمال جراحی را کاهش دهد .
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 اجرای یک مدل مناسب مدیریت کیفیت می تواند در کاهش کسورات صورتحساب ها و افزایش درآمد های بیمارستانی موثر باشد .در
مدل مدیریت کیفیت استرتژیک تاکید بر این است که کار درست باید به درستی انجام شود .
 اقدام پژوهی به عنوان یک روش پژوهش از قابلیت باالیی برای بهبود فرآیند های کاری وارتقای بهره وری برخوردار است .مشارکت
کارکنان در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ضروری است.
 این پژوهش در بخش اعمال جراحی بیمارستان ولی عصر تهران انجام شد .بنابراین ،نتایج قابل تعمیم به سایربیمارستان ها نمی تواند
باشد .پیشنهاد میشودپژوهش های مشابه در سایر بیمارستان های کشور اجرا شودتا با ارتقای فرایندهای کاری مرتبط موجب کاهش

هزینه های غیرضروری شود.
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محدودیت:
از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به مقاومت برخی از کارکنان نسبت به تغییر اشاره کرد .آموزش کارکنان و
توجیه تغییر و بیان منافع آن برای کارکنان نقش بسزایی در همکاری آنها در برنامه های تغییر سازمانی دارد.همچنین
تغییرات مدیریتی در بیمارستان ها وتغییرات اعمال شده از طرف وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی از عوامل محدود
کننده بود.

A qualitative study of DRG coding practice in
hospitals under the Thai Universal Coverage
Scheme
وبیت
در بیمارستان های تحت پوشش جهانی تایلند
DRG یک مطالعه کیفی از برنامه نویسی

Author :Krit Pongpirul
وبیتty
Journal: BMC Health Services Research 2011

هدف از مطالعه

هدف از این مطالعه ،مشخص ساختن ساختار و روند برنامه نویسی بیمارستان و توصیف نقش کارکنان کلیدی
اطالعات ارائه شده برای
بیمارستان و دیگر پویایی های مرتبط در بیمارستان های تایلندی است که بر کیفیت .
بازپرداخت های مراقبت های بیمارستانی تأثیر می گذارد.

 DRG طرح طبقه بندی بیماران بستری است ،طبقه بندی بیمارانی که از نظر تشهخیص و درمهان پزشهکی
مرتبط هستند و از نظر آماری طول مدت اقامت یکسان یا مشابه دارند.
DRG نوعی طبقه بندی است تا تمام بیمارانی را که دارای هزینه بیمارستانی یکسان مهی باشهند در یهک
گروه قرار دهند .استفاده از DR Gمی تواند منجر به برنامه نویسی شود.
 هیات پزشکان کلیه تشخیصهای اصلی احتمالی را به  25طبقه تشخیص اصلی طبی و جراحی تقسیم کرده
است که طبقات تشخیص اصلی MDCنامیده می شوند.

 هر یک از گروههای طبقه بندی تشخیص وابسته با توجه به موارد زیر مشخص می گردد:
1ه تعیین دقیق و درست کد ICDبا توجه به تشخیص صحیح و مناسب در دوره ی درمان و اقدامات انجام شده
در طی مراقبت از بیمار  2ه سن بیمار 3ه جنس بیمار 4ه وضعیت بیمار در هنگام ترخیص.
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 در طرح پوشش جامع بیمه بهداشتی تایلندی ،ارائه دهندگان بیمارستان ها برای مراقبت های بستری خود از روش پیشنهادی مبتنهی بهر
گروه های تشخیصی وابسته استفاده می کنند که برای آن ها کیفیت تشخیص و روش های انجام شده بسیار مهم است.
 استفاده از  ،DDDبا این حال ،می تواند منجر به تنظیمات برنامه نویسی یا دستکاری ها شود ،زیرا بیمارستان ها ممکن است بیشتر بها توجهه
به تشخیص و کدهای دستورالعمل گزارش دهند که بازپرداخت بیشتر می شود.
 این ممکن است قابل قبول باشد اگر کدینگ نشان دهنده شرایط واقعی بیمار است که ممکن است منابع بیمارستانی بیشتری مصرف کند.
با این حال ،ممکن است که برخی از تغییرات در شیوه های برنامه ریزی بیمارستان بر نیازهای بیمار تمرکز نکنند.
 این پدیده "خزش" DR Gنامیده می شود ،که به عنوان "عمدی " تعریف شده است :تغییر در ترکیب پرونده گزارش شده بیمارسهتان بهه
منظور بهبود بازپرداخت.
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 طبق  ،BCMAفرایند برنامه نویسی شامل دو مرحله عمده می شود .اولین گام پس از تخلیه بیمار زمانی است که پزشک مسئول تشهخیص و
تمام فعالیت های بالینی را با یک استاندارد مقایسه می کند که فرم خالصه تخلیه نامیده می شود .از اطالعات مراقبت ههای بهالینی واقعهی و
پرونده پزشکی استفاده می شود تا خالصه ای کامل و دقیق ارائه می دهد  .در مرحله دوم ،کدنویسی انجام می شود که با توجه به اطالعهات
مربوط در خالصه تخلیه تعیین میگردد.
 برنامه نویسان ممکن است بخواهند به عقب برگردند و به سوابق پزشکی نگاه کنند یا در صورت شک و تردید با پزشک صحبت کنند.
 مانند سایر حرفه های بهداشتی ،اکثر آنها معموال در بیمارستان های بزرگ در مناطق شهری کار می کنند .بیمارسهتان هها بهرای کدنویسهی
معتبر باید برخی از کارکنان را برای شرکت در کارگاه ها اعزام کنند تا مهارت های الزم را جهت برنامه نویسی ایده ال کسب کنند.
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 این پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاری کیفی می باشد که با  43نفر از اعضای 10بیمارستان تایلندی انجام شد.که طیف وسیعی از
اندازه بیمارستان (کوچک متوسط بزرگ) محل (شهری وروستایی) و نوع (خصوصی وعمومی) در نظر داشت.
 یک نامه کتبی و راهنمای مصاحبه به منظور دسترسی به مدیران بیمارستان جهت مصاحبه با کارکنان فرستاده شد .مصاحبه نیمه ساختار
یافته به صورت شخصی انجام شد.
 دور اول مصاحبه با  3نفراز افراد کلیدی که با پرونده های برنامه نویسی داده ها ،واحد مالی و فرایند های سیاست آشنا بودندکه توسط مدیر
بیمارستان شناسایی شده بودند آغاز شد.
 از کدنویسان داده ها و سایر مسئولین خواسته شد تا فرایند برنامه نویسی ،جنبه های فنی و سایر مشکالت مهم را توضیح دهند .کارکنان
مالی در مورد وضعیت مالی بیمارستان و میزان تأثیر این بودجه بازپرداخت خاص نسبت به سایر منابع درآمد مورد سئوال قرار گرفتند.از مدیر
بیمارستان یا یک عضو از هیئت مدیره در مورد تغییرات اخیر در سیاست بیمارستان ،مدیریت و مقررات مربوط به برنامه ریزی بیمارستان
خواسته شد تا توضیحات الزم را بیان نماید .سپس از هر مصاحبه شونده خواسته شد تا کارمندان دیگر را که ممکن است کمک کننده باشند
را شناسایی کنند .
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 مصاحبه ها هر زمان که ممکن بود ضبط می شد .هر واحد اطالعات مصاحبه یک کد برای نشان دادن ویژگی های پاسخ دهنده و
بیمارستان اختصاص داده شد.

 فرایند برنامه نویسی با پیش کشیدن مسائل و پرسش های پیشین از اهداف مطالعه ،مسائل مطرح شده توسط پاسخ دهندگان و همچنین
موضوعاتی که در داده ها دوباره تکرار شده بود با دستیارهای تحقیقاتی که در کارهای میدانی مشارکت داشتند ،مورد بحث قرار گرفت.
 طرح کدگذاری شامل  99کدهای خاص سازمان یافته در موضوعات مختلف بود .نسخه نهایی طرح کدگذاری برای کد کردن تمام رونوشت
ها استفاده شده است.
 برای کمک به تجزیه و تحلیل داده های کیفی نرم افزار Atlas.ti 6مورد استفاده قرار گرفت.
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 تمرینات کدگذاری بیمارستان دارای اجزای ساختاری و فرآیند است .جزء ساختاری شامل منابع انسانی ،کمیته بیمارستان ،زیرساخت های
فناوری اطالعات و مولفه فرآیند شامل تمام فعالیت ها از ترخیص بیمار تا ارائه تشخیص و کدهای پرونده است.

 حداقل هشت رشته تخصص بهداشتی در فرایند برنامه ریزی دخیل هستند :آمار پزشکی ،پرستار ،پزشک ،کارکنان بهداشت عمومی /
پزشکان عمومی ،کارکنان پیراپزشکی  ،فناوری اطالعات ،کارکنان مالی  /حسابداری .
 برنامه نویسی شامل هفت مرحله عمده است  )1 :خالصه شدن تخلیه )2 ،بررسی کامل بودن )3 ،تشخیص و کدگذاری پرونده )4 ،بررسی
کد ) 5 ،چالش نسبی وزن )6 ،گزارش کدگذاری ،و  )7حسابرسی داخلی.
 عملکرد کدگذاری بیمارستان ها می تواند تحت تاثیر عوامل زیر باشد :دینامیک داخلی ،زمینه مدیریتی ،منابع و ظرفیت ،و عوامل خارجی.
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 با کنار گذاشتن مسئله خزش ،DRGمشخص است که کد نویسی برای کیفیت داده ها ضروری است.نتایج نشان می دهد که فرصت
هایی از قبیل انجام کارگاه های بیشتر برای افزایش در دسترس بودن برنامه نویسان نیمه وقت وهچنین افزایش بیشتر تعداد آمارگیران
پزشکی برای بهبود وجود دارد .
 با وجود مشکالت در مقایسه سیستم های  DRGدر سراسر کشور ،یک فرض معمول این است که ارائه دهندگان بیمارستان ها باید قادر به
ارائه تشخیص ونحوه ی کدگذاری با کیفیت قابل قبول باشند .
 این مطالعه کیفی هر دو ساختار و اجزای فرآیند تمرین برنامه نویسی بیمارستان را توضیح داد .با توجه به تعدادی از عوامل ،در برابر این
فرضیه مطرح شد که بیمارستان ها با پزشکان و گواهینامه های معتبر تجهیز شده اند و بنابراین قادر به ارائه تشخیص و کد های پرونده با
کیفیت باال هستند.

Final Conclusion

 با توجه به کمبود منابع بیمارستانی ،کسورات بیمارستانی از عواملی هستند که مشکالت محدودیت منابع را در بیمارستان مضاعف
می نماید.
 هدف از بازبینی اسناد ارائه شده توسط بیمارستان های طرف قرارداد ،جلوگیری از استفاده نابجا  ،مکرر و غیرضروری از نظام بیمه ای
می باشد .لذا ضروری است که مشخص شود اوال،کدام صورتحساب لزوم به غربالگری داشته و دوما ،در چه مواردی باید بررسی دقیق
نیز صورت گیرد و چه مواردی نیاز به انضمام مدارك بیشتر دارد .هنگامی که اشتباه محاسباتی کشف می شود هدف نهایی دو جنبه
دارد :اول جلوگیری از ضرر وزیان به سیستم و مورد دوم ،ایجاد انگیزه در فراهم آوردن بهبود خدمت.
 در راستای اصالح وارتقای نظام درآمد در بیمارستان ها  ،بررسی فرایند ثبت خدمات انجام شده برای بیماران در سیستم نرم افزاری
بیمارستان ،ترخیص،ارسال مستندات به بیمه ها وکسورات بیمه ای اعمال شده توسط سازمان های بیمه گر،چگونگی چینش
ومدیریت نیروها در بخش های پذیرش،ترخیص ،وبیمه گری بسیار حائز اهمیت است.
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