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بررسي و مقايسه علل كسورات بستري شدگان بيمه شده
تامين اجتماعي در بيمارستان باهنر و ارجمند استان كرمان
سميه معلمي ،1احمدرضا شمس آبادي  ،2زهرا مشكاني ،3عباس علي كياني ،4علي كاظمي كرياني
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مقدمه :به دليل افزايش روز افزون هزينههاي خدمات بهداش��تي درماني وكندي رش��د اقتصاد كش��ورهاي در حال توس��عه،
بيمارس��تان به يكي از س��ازمانهاي مهم و پر هزينه تبديل ش��ده اس��ت .بخش اعظمي از درآمدهاي اختصاصي بيمارس��تان از طريق
عقد قرارداد با ش��ركتهاي بيمه اي و ارائه خدمات به افراد بيمه ش��ده تامين ميگردد اما همه ساله مبالغ قابل توجهي از درآمدهاي
بيمارس��تانها و مراكز آموزشي درماني به عنوان كسورات كسرمي گردد .هدف از انجام اين مطالعه بررسي داليل كسورات بستري
شدگان بيمه تامين اجتماعي در بيمارستانهاي باهنر و ارجمند است.
روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي -تحليلي است .در اين پژوهش به منظور گردآوري اطالعات در سال  1390با توجه
به جداول طراحي ش��ده ،پژوهشگران شخصا به واحد درآمد بيمارس��تان باهنر كرمان و در مورد بيمارستان ارجمند به سازمان تامين
اجتماعي كرمان مراجعه و صورتحسابها مورد بررسي قرار گرفتند .نهايتا دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 17تحليل شدند.
يافتهها :بيشترين و كمترين علل كسورات مربوط به هزينه دارو و لوازم بود و علل اين كسورات در بيمارستان باهنر به ترتيب به علت
نقص مدارك پرونده ،اشتباه در محاسبه هزينه و در بيمارستان ارجمند ناشي از اضافه درخواستي و نقص مدارك پرونده بوده است.
بحث و نتيجه گيري :براس��اس نتايج بدست آمده علل كسورات هزينه بس��تري شدگان بيمه تامين اجتماعي شامل كدگذاري غلط
اعمال جراحي ،اش��تباه در محاسبه ،اضافه درخواس��تي ،نقص مدارك ،اضافه قيمت ميباشد .مهمترين علل كسورات نقص مدارك
بيمه اي موجود در پروندههاي بيماران بس��تري و عدم رعايت آيين نامهها و بخش نامههاي ابالغي از س��وي سازمانهاي بيمه اي بوده
است .لذا پيش��نهاد ميگردد صورتحسابهاي بيمارستاني در هنگام ترخيص بيمار توسط كارشناس رسيدگي به اسناد پزشكي دقيق
بررسي شود.
كليدواژهها :كسورات ،بيمه تامين اجتماعي ،بيمارستان،كرمان

 -1دانش��جوي كارشناسي ارشد اقتصاد س�لامت ،مركز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سالمت،پژوهشكده آينده پژوهشي در سالمت ،دانشگاه
علوم پزشكي كرمان،كرمان ،ايران.
 -2دانشجوي كارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت ،گروه فناوري اطالعات سالمت  ،دانشگاه علوم پزشكي تهران.تهران.ايران.
 -3دانش��جوي كارشناسي ارشد اقتصاد س�لامت ،مركز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سالمت،پژوهشكده آينده پژوهشي در سالمت ،دانشگاه
علوم پزشكي كرمان،كرمان ،ايران( .نويسنده مسئول) Z_moshkani@yahoo.com
 -3كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه امير كبير ،مركز تحقيقات سياستگزاري سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز،فارس ،ايران.
 -4دانشجوي دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،گروه علوم مديريت و علوم اقتصاد ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
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بيمارستان به عنوان يكي از س��ازمانهاي پيچيده اجتماعي ،نقش
مهمي در ارائه خدمات بهداش��تي درماني مورد نياز جامعه داشته
و از ديدگاه اقتصادي بس��يار حائز اهميت اس��ت .چرا كه س��هم
عمده اي از بودجه بخش بهداش��ت و درمان ( 50-80درصد) به
آموزش نيروي تحصيل كرده و متخصصين اين بخش اختصاص
مييابد .با درك بهتر و دقيق تر هزينههاي مربوط به فعاليتهاي
مختل��ف ،مديران ميتوانن��د كارايي بخشها و بيمارس��تان را به
عنوان يك كل و يك مجموعه اعتدال بخشند(.)1
ام��روزه بيمههاي اجتماع��ي در جهان به دليل كم��ك به ايجاد
عدالت اجتماعي و امنيت عمومي از اهميت شاياني برخوردارند.
در اين ميان بيمه اجتماعي س�لامتي به خاطر نياز حياتي و فوري
انسان به مقوله سالمتي اهميت دو چنداني دارد.كشور ما تركيبي
از بيمهها را جهت تحت پوش��ش قرار دادن افراد جامعه استفاده
ميكند ك��ه ميتوان به بيمههاي تامي��ن اجتماعي ،بيمه خدمات
درماني ،بيمه درماني نيروهاي مس��لح اش��اره كرد .بيمارستانهاي
كش��ور جهت افزايش تقاضاي افراد ب��ا بيمهها قرارداد ميبندند.
به اي��ن صورت كه بخش��ي از هزينهه��اي بيماران را با ارس��ال
صورتحس��اب از س��ازمان بيمه گر دريافت ميدارن��د .بنابراين
بخش وس��يعي از درآمد بيمارس��تان از طريق صورتحس��ابهاي
ارسالي بدست ميآيد (.)2
بازپرداخت هزينههاي بيمارس��تان توس��ط ادارات بيم��ه نياز به
مس��تند سازيهاي دقيق دارد .س��ازمانهاي بيمه گر به دليل درج
خدمات اضافي و غيرضروري يا فاقد مستندسازي مناسب توسط
بيمارستانها ،در بازپرداختهاي خود كسوري را اعمال ميكنند
كه موجبات نارضايتي بيمارس��تانها را فراهم ميآورد.كسورات
بيمه هر س��اله باعث هدر رفت مبالغ قابل توجهي از بيمارس��تان
ميگ��ردد كه اي��ن امر موجب تضعي��ف توان مالي بيمارس��تان
ميگردد (.)3
به ط��ور كلي كس��ورات به دالي��ل متعددي بوج��ود ميآيد كه
عمده داليل كس��ورات بستري ش��دگان عبارتند از كدگذاري
غل��ط اعمال جراح��ي ،رعايت نكردن مق��ررات عمومي تعرفه،
اش��تباه در محاس��به ،اضافه درخواس��تي ،نقص مدارك ،اضافه
قيمت .در صورت وجود كس��ورات بايد زمان و وقت بيش��تري
صرف رس��يدگي به صورتحسابهاي ارس��الي شود.كه به تبع آن
هزينه پرس��نلي افزايش خواهد يافت .بنابراين بيمارستان ديرتر به
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درآمدهاي مورد انتظار خود ميرس��د .زيرا بيمارس��تان انتظار
دريافت اصل مبلغ مندرج در صورتحساب را دارد .در حالي كه
اصل مبلغ به علت كسورات پرداخت نميگردد (.)4
هدف از بازبيني اس��ناد ارائه ش��ده توس��ط بيمارستانهاي طرف
ق��رارداد ،جلوگيري از اس��تفاده نابجا ،مك��رر و غيرضروري از
نظام بيمه اي ميباش��د .لذا ضروري اس��ت كه مش��خص ش��ود
اوال،كدام صورتحساب لزوم به غربالگري داشته و دوما ،در چه
مواردي بايد بررسي دقيق نيز صورت گيرد و چه مواردي نياز به
انضمام مدارك بيشتر دارد .هنگامي كه اشتباه محاسباتي كشف
ميش��ود هدف نهايي دو جنب��ه دارد :اول جلوگيري از ضرر و
زيان به سيستم و مورد دوم ،ايجاد انگيزه در فراهم آوردن بهبود
خدم��ت( .)5به همين علت اس��ت كه بايد گروههاي بازرس��ي
اختي��ار كافي ب��راي كنترل صورتحس��ابهاي غير منطقي داش��ته
باش��ند .به دليل اهميت كاهش كس��ورات از دي��دگاه اقتصادي
براي س��ازمان بيمه گر و موسسات طرف قرار داد ،در اين مقاله
بر آن شديم به بررسي و تحقيق بررسي و مقايسه علل كسورات
بستري شدگان بيمه شده تامين اجتماعي در دو بيمارستان باهنر
و ارجمند استان كرمان بپردازيم.
روش بررسي:

پژوه��ش حاض��ر از ن��وع مطالع��ات توصيف��ي تحليلي اس��ت.
جامع��ه پژوهش در اين مطالعه ش��امل كليه پروندههاي بس��تري
شدگان تامين اجتماعي بيمارس��تان باهنر و ارجمند ميباشد كه
صورتحس��ابهاي مالي آنها براي س��ازمان تامين اجتماعي ارسال
ش��ده است .اين جامعه شامل  5000مورد پرونده بستري شدگان
بيمه تامين اجتماعي بوده است .در اين پژوهش طبق نمونه گيري
تصادفي س��اده  1500پرونده از بخشهاي مختلف بيمارس��تان
باهن��ر و  1000م��ورد از پروندهه��اي بيمارس��تان ارجمند مورد
بررس��ي قرار گرفتند .همچنين اطالعات مورد نياز از طريق تهيه
ف��رم هايي كه در قالب جداولي طراحي ش��ده بود ،جمع آوري
و جهت تهيه اين فرمها پژوهش��گران ش��خصا ب��ه واحد درآمد
بيمارستانها مراجعه كرده و به بررسي صورتحسابها پرداخته و
اطالعات مورد نياز را كس��ب كردند .دادهها با كمك نرم افزار
 SPSS 17م��ورد تحليل قرار گرفتند .جهت جمع آوري دادهها
از ابزارهاي زير استفاده شده است:
ا -فرم جمع آوري اطالعات :اين فرمها در قالب جداولي طراحي
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شده اند و شامل اطالعات مربوط به كسورات سازمانهاي بيمه و
علل كسورات مربوطه ميباشند.
 -2پرونده بيماران بستري
 -3فرم تعديالت اداره امور بيمارستان
 -4فرم صورتحساب بستري شدگان
يافتهها:

بررس��ي قرار گرفتند عبارت بودند از :كسورات مربوط به هزينه
تخت روز ،اتاق عمل ،ويزيت ،حق العمل ،بيهوش��ي ،آزمايش،
راديولوژي و س��ي تي اسكن ،فيزيوتراپي ،دارو و ساير خدمات
در صورتحسابهاي بيمارستانهاي باهنر و ارجمند كرمان در سال
.1390
يافتهها حاكي از آن اس��ت كه در هر دو بيمارستان مورد مطالعه،
بيش��تر موارد هزينهها از مجموع هزينههاي درخواس��تي مربوط
به حق العمل پزش��ك جراح بوده اس��ت .كمتري��ن مورد هزينه
از مجموع هزينههاي درخواس��تي مربوط به هزين��ه فيزيوتراپي
در بيمارس��تان باهنر و هزينه ويزيت و مشاوره پزشك معالج در
بيمارستان ارجمند ميباشد .تحليل يافته مربوط به علل كسورات
صورتحساب هاي هزينه بستري شدگان بيمه تامين اجتماعي در
بيمارستانهاي مورد مطالعه نشان داد كه بيشترين و كمترين علل
كس��ورات به ترتيب مربوط به كدگ��ذاري غلط اعمال جراحي
و اضافه قيمت در هر دو بيمارس��تان بوده اس��ت .ساير يافتههاي
پژوهش نش��ان داد ك��ه در مجموع كس��ورات اعمال ش��ده بر
روي پروندهه��ا مربوط به هزينه تخت روز و خدمات پرس��تاري
بيش��تر مربوط به اشتباه در محاس��به ( )%69/6و كمتر مربوط به
كدگذاري غلط اعم��ال جراحي( )%1/09در بيمارس��تان باهنر
و اش��تباه در محاس��به ( )% 54/49و عدم رعايت مقررات تعرفه
( )%2/009در بيمارستان ارجمند بوده است.
ديگر يافتهه��ا بيانگر اين نكته بودند كه در مجموع بيش��ترين و
ِ
كسورات مربوط به هزينه ويزيت پزشك معالج به
كمترين علل

جدول  : 1بررسي مبلغ كسورات اعمال شده بر روي پروندههاي
بستري شدگان بيمه تامين اجتماعي در بيمارستان باهنر و ارجمند
1390
بيمارستانها

اقالم كسورات

تخت روز و خدمات پرستاري
ويزيت و مشاور پزشك معالج
حق العمل پزشك جراح
اتاق عمل
بيهوشي
آزمايشگاه
فيزيوتراپي
دارو ولوازم مصرفي
سي تي اسكن و راديولوژي
ساير خدمات
جمع

بيمارستان شهيد

بيمارستان

باهنر

ارجمند

(درصد)

(درصد)

0/36
4/5
32/66
16/63
9/88
0/82
0/13
18/58
2/12
14/27
100

3/69
0/44
43/77
20/02
10/3
2/36
2/39
9/34
4/14
3/46
100

يافتههاي حاصل از جداول نشان ميدهد كه بيشترين و كمترين علل
ِ
كسورات مربوط به هزينه حق العمل جراح به ترتيب كدگذاري
غلط اعمال جراحي ( )%92/44و اضافه درخواس��تي()%0/40
در بيمارس��تان باهنر و نقص مدارك پرونده ()%50/15و اشتباه
در محاس��به ( )%21/30در مورد بيمارستان ارجمند بوده است.
همچنين يافتهها نش��ان داد كه بيشترين و كمترين علل كسورات
بيهوش��ي به ترتيب اضافه درخواس��تي( )%54/49و اش��تباه در
محاس��به( )%7/03در بيمارس��تان باهنر و عدم رعايت مقررات
عموم��ي تعرف��ه ( ، )%72/9نق��ص مدارك پرون��ده ()%2/16
در بيمارس��تان ارجمند بوده اس��ت .طبق يافتههاي بدست آمده
در بيمارس��تان باهنر در مجموع كس��ورات اعمال ش��ده مربوط
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از آنجايي كه هدف پژوهش��گران مقايس��ه علل كس��ورات بين
بيمارستانهاي خصوصي و دولتي بوده است از بين بيمارستانهاي
دولتي بيمارس��تان آموزش��ي دكتر باهنر و از ميان بيمارستانهاي
خصوصي بيمارس��تان دكتر ارجمند مورد بررسي و مقايسه قرار
گرفتند.
عللي ك��ه در اين پژوهش در زمينه كس��ورات م��ورد مطالعه و

ترتيب مربوط به اش��تباه در محاسبه ( )%58/03و نقص مدارك
پرونده ( )%6/7در بيمارستان باهنر و اشتباه در محاسبه()%69/6
و اضافه درخواستي ( )%12/79در بيمارستان ارجمند بوده است.
ِ
كس��ورات مربوط به هزينه اتاق عمل
بيش��ترين و كمترين علل
به كدگ��ذاري غل��ط اعمال جراح��ي ( )%56/60و اش��تباه در
محاس��به ( )%8/04در بيمارستان باهنر و كدگذاري غلط اعمال
جراحي( )%77/7و اضافه قيمت ( )%2/23در بيمارستان ارجمند
مربوط بوده است.
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به هزينه آزمايش��گاه ،بيش��تر به اضافه قيمت ( )%43/73و كمتر
مربوط ب��ه اضافه درخواس��تي( )%5/99و در مورد بيمارس��تان
ارجمند ،بيش��تر به اضافه درخواس��تي( )%74/48و كمتر به عدم
رعاي��ت مقررات عموم��ي تعرفه ( )%5/99مربوط بوده اس��ت.
ديگر يافتهها نش��ان داد كه بيش��ترين و كمترين علل كس��ورات
مرب��وط ب��ه بخشهاي راديولوژي و س��ي تي اس��كن به ترتيب
نقص مدارك پرونده( )%78/25و اضافه درخواس��تي()%68/6
در بيمارستان باهنر و كدگذاري غلط اعمال جراحي()%63/27
و اضافه درخواس��تي( )%9/22در بيمارستان ارجمند بوده است.
همچني��ن يافتهه��ا حاكي از آن اس��ت كه بيش��ترين و كمترين
علل كس��ورات مربوط ب��ه هزينه دارو و لوازم ب��ه ترتيب نقص
م��دارك پرون��ده ( ،)%43/65اش��تباه در محاس��به ()%11/51
در بيمارس��تان باهن��ر و اضاف��ه درخواس��تي( )%57/96و نقص
مدارك پرون��ده ( )%2/47در بيمارس��تان ارجمند كرمان بوده
اس��ت .ديگ��ر يافتهها نش��ان داد ك��ه بيش��ترين و كمترين علل
كس��ورات مربوط به هزينه فيزيوتراپ��ي به ترتيب نقص مدارك
پرونده( )%83/05و اضافه درخواس��تي( )%5/92در بيمارستان
باهن��ر و كدگذاري غلط اعمال جراحي ()%87/04و اش��تباه در
محاسبه ( )%2/06در مورد بيمارستان ارجمند ميباشد .همچنين

بيش��ترين و كمترين علل كس��ورات مربوط به س��اير خدمات به
ترتي��ب نقص مدارك پرونده ( ، )%57/76اش��تباه در محاس��به
( )%6/77در بيمارس��تان باهنر و اش��تباه در محاسبه ()%55/91
و نقص مدارك پرونده ( )%7/95در مورد بيمارس��تان ارجمند
بوده اس��ت .يافتههاي حاصل از جداول آماري نش��ان دادند كه
بيش��ترين و كمتري��ن هزينههاي درمان به ترتي��ب مربوط به حق
العمل پزش��ك جراح ،ويزيت و مش��اوره پزش��ك معالج بوده
است .الزم به ذكر است كه بيشترين و كمترين درصد كسورات
اعمال ش��ده نس��بت به هزينههاي درخواستي به ترتيب مربوط به
دارو و لوازم ،تخت روز و خدمات پرستاري در بيمارستان باهنر
ميباشد.
يافتههاي بدست آمده از جداول آماري بيمارستان ارجمند نشان
داد كه بيش��ترين و كمترين هزينههاي درمان به ترتيب مربوط به
حق العمل پزش��ك جراح ،ويزيت و مش��اوره پزش��ك معالج و
همچنين بيشترين و كمترين كسورات اعمال شده مربوط به حق
العمل پزش��ك جراح در ويزيت و مشاوره پزشك معالج بوده و
در ضمن بيشترين و كمترين درصد كسورات اعمال شده نسبت
به هزينههاي درخواستي به ترتيب تخت روز و خدمات پرستاري
در ويزيت و مشاوره پزشك معالج بوده است.
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مطالعه حاضر به بررس��ي علل كس��ورات در بيمه شدگان تامين
اجتماعي در بيمارستانهاي باهنر و ارجمند كرمان پرداخته است.
براساس نتايج بدس��ت آمده علل كسورات بستري شدگان بيمه
تامين اجتماعي ش��امل كدگذاري غلط اعمال جراحي ،اش��تباه
در محاس��به ،اضافه درخواس��تي ،نقص م��دارك ،اضافه قيمت
ميباش��د .يافتههاي حاص��ل از پژوهش با توجه ب��ه مطالعات و
بررسي هايي كه انجام ش��ده در بسياري از موارد ميتواند ناشي
از موارد زير باشد:
• عدم بررس��ي دقيق صورتحس��ابهاي بيمارس��تاني توس��ط
كارشناس رسيدگي به اسناد پزشكي
• عدم تشكيل كالس هاي آموزشي و توجيهي براي كارمنداني
كه عملكرد غلط آنها به نحوي باعث بروز كس��ورات شده
است
• كمبود دانش و اطالعات كاركنان مربوطه در زمينه پروندههاي
بيماران
• عدم آموزش ضوابط مربوط به چگونگي همكاري بيمارستان
با كارشناسان ناظر سازمانهاي بيمه گر
• عدم آموزش ضوابط مربوط به جمع آوري اطالعات ،ليست
نويسي و ارسال نسخ به سازمانهاي بيمه گر
• عدم آموزش مقررات مربوط به تعرفه خدمات تش��خيصي –
درماني
• عدم كالس ه��اي توجيهي در زمينه مصوبات هيات وزيران،
وزارت بهداش��ت و بخ��ش نامههاي داخلي س��ازمان هاي
بيمهگر
مراك��ز درمان��ي تحت پوش��ش بيم��ه مديك��ر و مديكيد پس
از اج��راي برنامهه��اي آموزش��ي توانس��تند كس��ورات مربوط
ب��ه اضاف��ه در خواس��تي را از  1/10درص��د ب��ه 2/5درصد در
طي س��ال ه��اي  2004و  2005كاهش دهند .ب��ا انجام آموزش
مستندسازي ،عدم مستندس��ازي و مستندسازي ناكافي به ترتيب
ب��ه  0/7و 1/1درصد كاه��ش يافت و بدين وس��يله از پرداخت
 9/5ميلي��ون دالر به بيمه جهت كس��ورات جلوگي��ري به عمل
آمد .ميزان كس��ورات قب��ل از اجراي آم��وزش  9/13درصد و
بعد از اجراي برنامه آموزش��ي  9/6درصد گزارش ش��د كه اين
نش��ان دهنده تاثي��ر آموزش بر ميزان كس��ورات بيم��ه اي بوده
است(.)6

در مطالع��ه ي عس��كري و هم��كاران ك��ه براي بررس��ي علل
كس��ورات صورتحس��ابهاي پروندههاي بيماران بس��تري شده
تحت پوش��ش بيمه س��ازمان تامين اجتماعي در بيمارس��تانهاي
آموزش��ي دانش��گاه علوم پزش��كي يزد در نيمه اول سال 1387
انجام ش��د ،بيش��ترين ميزان كس��ورات در بيمارس��تانهاي مورد
مطالع��ه حق المل ج��راح ،حق العالج و دارو بوده اس��ت و حق
العمل كمك جراح بيمارستانهاي مورد مطالعه كسوري نداشته
است .مهمترين علل كسورات نقص مدارك بيمه اي موجود در
پروندههاي بيماران بس��تري و ع��دم رعايت آيين نامهها و بخش
نامههاي ابالغي از سوي س��ازمانهاي بيمه اي بوده است .نقص
مدارك بيمهاي در مطالعه حاض��ر يكي از مولفههاي تاثيرگذار
در كس��ورات صورتحس��ابها ميباش��د .بنابراين يافتههاي اين
مطالعه بخش��ي از نتايج بررس��ي ما را تاييد ميكند .البته مطالعه
حاضر به دليل بررسي حق العمل پزشكان ،اتاق عمل ،بيهوشي و
س��اير موارد مطالعه جامع تري از عوامل موثر در كسورات ارائه
نموده است (.)5
در مطالعه اي كه در انگليس توس��ط ناكوجيما انجام ش��د دليل
اصلي كس��ورات بيمه اي به اين علت بود كه كاركنان اقداماتي
انج��ام ميدادند كه آن را ثبت نميكردند و يا برخي از اقداماتي
را ثبت مينمودند كه س��ازمانهاي بيمه گ��ر در قبال آن مبلغي
را پرداخ��ت نميكردند و همچنين بيش��تر پزش��كان چون هزينه
خدمات تجويز ش��ده را نميدانس��تند س��ازمانهاي بيمه گر در
قب��ال آن خدمت مبلغ��ي پرداخ��ت نمينمود .بنابراي��ن بعد از
برگزاري دورههاي آموزش��ي اين مش��كالت برطرف شد .عدم
ثب��ت خدمات به دليل مش��غله زياد كاري از مواردي اس��ت كه
در اكثر بيمارس��تانها اتف��اق ميافتد و اين موض��وع هزينههاي
زي��ادي را به بيمارس��تان تحميل مينماي��د .بنابراين توجه به اين
امر در پيشگيري از اتالف هزينه موثر خواهد بود .مطالعه حاضر
دليل كس��ورات حق العمل پزشكان را كدگذاري غلط و اضافه
درخواستي پزشكان بيان نموده است .به همين دليل نتايج مطالعه
مورد بررسي با مطالعه حاضر همسو نميباشد (.)7
در مطالع��ه اي هس��يا و هم��كاران ب��ه بررس��ي ارزيابي صحت
كدگذاري فعاليتها در بخ��ش اورولوژي پرداختند .جامعه مورد
پژوه��ش در اين مطالع��ه  1109بيمار م��ورد پذيرش در بخش
اورولوژي بوده كه  788بيمار از ميان آنها به عنوان نمونه انتخاب
و طي يكس��ال مورد بررس��ي ق��رار گرفتند و در بررس��ي نتايج
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دريافتن��د كه براي  149نفر آنه��ا در هنگام ترخيص كدگذاري
غلط و براي بعضي كدگذاري انجام نشده بود .كدگذاري غلط
از جمله قابل اجتنابترين مولفه در پيش��گيري از كس��ورات و
هدر رفت منابع مالي اس��ت .در مطالعه حاضر نيز بيشترين علت
كس��ورات در بخ��ش راديول��وژي مربوط به كدگ��ذاري غلط
ميباشد كه از اين نظر با مطالعه مورد بررسي همسو ميباشد (.)8
بر اس��اس مطالعه صفدري و همكاران تحت عنوان ميزان وعلل
كس��ورات اعمال ش��ده به صورتحس��ابهاي بيمارس��تانهاي
دانش��گاه علوم پزش��كي تهران ،بيشترين كس��ور اعمال شده در
اس��ناد بس��تري به ترتيب به آزمايش ،ل��وازم ،دارو ،اقامت ،حق
العمل و بيهوش��ي و در اسناد سرپايي به ويزيت ،آزمايش و دارو
مربوط ميباش��د كه بخش عمده آن ناشي از نقص مستندسازي
اس��ت و همچنين بخش عمده كسورات در اثر آشنا نبودن كادر
درماني ب��ا الزامات مستندس��ازي س��ازمانهاي بيم��ه اي ايجاد
ميش��ود .لذا جهت كاهش كس��ورات بكارگيري مكانيس��مي
چند جانبه ش��امل آموزش اصول مستندس��ازي به كادر درماني،
نظ��ارت بر حس��ن اجراي كنت��رل پروندهه��ا در واحد مدارك
پزش��كي و تش��كيل كميته اي از سوي دانش��گاه به منظور تبيين
واج��راي مس��تمر فعاليتهاي مربوط��ه ضروري ميباش��د .در
نظر گرفتن اس��ناد بس��تري و سرپايي در بررس��ي علل كسورات
از جمل��ه محاس��ن مطالعه مورد بررس��ي اس��ت .مطالعه حاضر
ه��م موارد ذكر ش��ده را در بررس��يهاي خ��ود در نظر گرفته
اس��ت و مقايس��ه اين موارد در دو بيمارستان خصوصي و دولتي
ميتواند نتيجه گيري و راه حلهاي كاراتري را به همراه داش��ته
باشد (.)9
در مطالع��ه اي كه ن��ادر خالصي و همكاران تح��ت عنوان تاثير
برنام��ه آموزش��ي كاركنان بر ميزان كس��ورات بيم��ه اي مركز
آموزش��ي – درمان��ي فيروزگ��ر در س��ال  1386-1387انج��ام
دادند به اين نتيجه رس��يدند كه آموزش كاركنان باعث كاهش
خطاهاي اسناد بيمه اي و در نهايت كاهش ميزان كسورات بيمه
اي در مركز آموزش��ي درماني فيروزگر گردي��د .اجراي برنامه
آموزش��ي مدون و مس��تمر به منظور توانمندس��ازي كاركنان از
راهكارهايي اس��ت كه در اين پژوهش جهت كاس��تن از ميزان
كسورات بيمهاي پيشنهاد شده است .با توجه به اينكه طبق مطالعه
حاضر،كدگذاريهاي غلط اعم��ال ،نقص مدارك پروندههاي
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بيمه ،اشتباه در محاسبه از عوامل كسورات بوده است ،در مطالعه
حاضر ني��ز آموزش كاركن��ان از جمله پيش��نهادات در كاهش
كس��ورات بيان شده است .بنابراين مطالعه مورد بررسي و مطالعه
حاضر از ديدگه نتيجهگيري همسو هستند (.)10
از دي��دگاه هزينهاي كدگذاري غلط اعمال جراحي از مهمترين
علل كس��ورات ب��وده و مس��تلزم توجه ج��دي بيمارس��تان در
هنگام تنظيم صورت بها ميباش��د .پايي��ن بودن مهارت الزم در
كدگذاري و اس��تخراج كدهاي عمل جراحي از كتاب تعرفه و
يا انگيزه ايجاد درآمدي براي بيمارس��تان و پزش��ك ،اختصاص
کد با ارزش باالتر توس��ط پزش��کان ،منجر به ايجاد كس��ورات
به داليل مذكور ش��ده است .اگر بيمارس��تانها در هنگام تنظيم
صورتحس��اب مقررات تعرفه را رعايت نكنند هنگام رس��يدگي
به صورتحس��ابها مبالغ اضافه كسر ميش��ود .نداشتن مقررات
عمومي تعرفه ،دقت نكردن در هنگام تنظيم صورتحس��ابها و
يا به تأخير انداختن بخش��نامهها و مقررات تصويب ش��ده منجر
به ايجاد كس��ورات به دليل فوق ميگردد .اش��تباه در محاس��به
اش��تباهاتي هستند كه در هنگام محاسبه قيمت خدمات به منظور
تنظيم صوتحس��اب هزينه انجام ميگيرد .عمده اين اش��تباهات
عبارتند از :اشتباه در محاسبه تاريخ بستري بيمار ،اشتباه در تاريخ
ترخيص ،اش��تباه در محاسبه ارقام صورتحسابها ،عدم دقت در
هنگام تنظيم صورتحس��ابها و نداشتن مهارت كافي از عوامل
ايجاد كننده كس��ورات به دليل اشتباه در محاسبه تعداد روزهاي
بستري است.كس��ورات به دليل اضافه درخواستي به اشكال زير
اتفاق ميافتد:
• بيم��ار به صورت س��رپايي تحت درمان ق��رار گرفته(كمتر از
 6س��اعت) و براي وي معرفي نامه بيمارس��تاني صادر ش��ده
اما هنگام تنظيم صورتحسابها ،يك روز هزينه تخت روز
درخواست شده است.
• خدمت انجام نش��ده كه در صورتحس��ابها ذكر نشده مانند
ويزيت ،مشاوره و ...
• تعداد خدمت اضافه درخواست شده
• تع��داد اقالم دارويي يا لوازم مصرف��ي در بخش و اتاق عمل
اضافه نوشته شده است.
• زمان بيهوشي كه بيش از زمان مصرف شده كه در صورتحسابها
گزارش شده
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 درصد مبلغ كل صورتحساب تنظيمي60 بيمه اي كه ش��امل
از طرف بيمارستان را پرداخت نمايند و حداكثر ظرف مدت
س��ه ماه پس از باز بيني صورتحس��ابها و تعيين كسورات
.مربوط مابه التفاوت آنرا نيز پرداخت نمايند
 وج��ود نداش��تن ضوابط مش��خص و دقيق در نح��وه اعمال-2
 سليقه،كسورات از طرف سازمانهاي بيمه اي و در مواردي
اي عمل كردن سازمانهاي بيمه در تعيين كسورات مربوط
پرداخت نكردن هزينه برخي خدمات سرپايي توسط سازمان-3
بيمه
پرداخت نشدن غير موجه بدهيهاي سازمان بيمه بر بيمارستان-4
در موعد مقرر
متاسفانه نبود سيستم منس��جمي جهت بررسي و نظارت بر روند
درآم��د قابل وص��ول كاهش اين كس��ورات را دس��ت نايافتني
 بر اين اساس ضرورت تشكيل كميته كاهش كسورات.مينمايد
.بيمارستاني نه تنها الزم بلكه ضروري به نظر ميرسد

• عوامل زير از علل كس��ورات نقص مدارك پرونده بيمار بيان
:شده است
 برگه دارو، برگه بيهوش��ي،• اوراق پرون��ده مانند ش��رح عمل
و ل��وازم مصرفي در پرونده موجود نيس��ت ي��ا اگر موجود
باش��د مندرجات آن كامل نيس��ت و به امضا و مهر پزشكان
.و مسئولين نرسيده است
• جواب يا برگ گزارش��ات مربوط ب��ه خدمات پاراكلينيكي
.انجام شده براي بيمار در پرونده بيمار موجود نيست
• كس��ورات اضافه قيمت مربوط به محاسبه هزينه خدمات ارائه
.شده به بيماران بيش از قيمت تعيين شده در تعرفه ميباشد
– از آنجايي كه عمده ترين مش��كل در ارائه خدمات بهداشتي
درماني مسئله اقتصادي آن است لذا ميتوان مشكل بيمارستان با
.سازمانهاي تامين اجتماعي را به صورت زير تعريف كرد
پرداخت نش��دن به موقع صورتحس��اب بيمارس��تان از طرف-1
سازمانهاي بيمه اي براساس ضوابط موجود در سازمانهاي
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... بررسي و مقايسه علل كسورات بستري شدگان بيمه شده تامين اجتماعي در بيمارستان باهنر و
Survey and comparison on the causes of deduction in admitted social insurance: Bahonar and Arjmand
hospital in Kerman

Abstract
Introduction: today the fast increase in health service expenses and meanwhile slow economic advances in
developing countries has turned hospitals to one of the most important and expensive organizations. A major
part of private income units will be provided by signing contract with insurance companies and providing
services to insured people, but annually large amount of money from hospitals and educational health centers
will be taken as deduction. Unfortunately lack of an integrated system for investigating and supervising the
receivable income process will vanish the hope of these deductions. So the necessity of conducting a committee
for deceasing the hospital deduction is obligatory.
Method: This is an analytical-descriptive and cross- sectional study. Because of gathering data, we used the
designed table and researchers referred to income unit and organizations of Bahonar and arjmand hospital
respectively. We used SPSS17 software for analyzing data.
Results: The study showed that in Bahonar hospital the highest and lowest deductions were related to the cost
of medicines and supplies and it was due to incomplete records, mistake in calculating respectively and in
Arjmand hospital it was due to adding the request and incomplete records.
Conclusion: Based on the results of social insurance deductions, the cost of those inpatient surgical corrections
coding error in the calculation of excess demand, evidence of failure, added to the price. The main causes
of defects deductions, insurance documents in inpatient cases of non-compliance with regulations have been
notified. It is recommended by the experts to handle the patient at discharge, hospital bills, medical records
should be reviewed carefully.
Keywords: Deductions, Social insurance, hospital, Kerman
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