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 .5کارشناسی ارشد ،مهندسی پزشکی ،معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2گروه کنترل دارو و مواد خوراکی ،مرکز تحقیقات غذا و دارو ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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چکيده
هدف :یکی از روشهای بازپرداخت هزینههای بیمارستانی از سوی بیمه ،نظام پرداخت گلوبال میباشد که صحت تعرفه برآوردی بیمه در زمینه دارو
و لوازم مصرفی نسبت به هزینههای واقعی برای این موارد ،مورد سؤال است .هدف از این مطالعه مقایسه هزینه های دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی
گلوبال با تعرفه بیمه می باشد.
روشها :این مطالعه گذشتهنگر و از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد که در آن به مقایسه میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی در عملهای جراحی
گلوبال دو بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهر تبریز ،با تعرفه گلوبال برای این موارد پرداخته است .در این پژوهش اطالعات مربوط به هشت عمل
جراحی رایج زنان ،در محدوده زمانی سهماهه اول سال  6931با بررسی  923پرونده ،مورد بررسی قرار گرفت .از نرمافزار  SPSSبرای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شد.
نتایج :مجموع هزینه دارو و لوازم مصرفی در اعمال جراحی سزارین ،میومکتومی ،زایمان ،هیسترکتومی و سقط به طور معناداری بیشتر و در عمل
جراحی حاملگی نابجا به طور معناداری کمتر از تعرفه گلوبال برای این موارد میباشد ()P-Value>0/30؛ در اعمال جراحی سیستکتومی و کورتاژ
تفاوت آماری معناداری در هزینههای دارو و لوازم مصرفی با تعرفه گلوبال مشاهده نشد ( .(P-Value<3/30با مقایسه دو بیمارستان ،هزینه دارو و لوازم
مصرفی بیمارستان  Aدر اعمال جراحی سزارین ،زایمان و میومکتومی به طور معناداری بیشتر از بیمارستان  Bاست (.)P-Value<3/30
نتيجهگيری :به نظر میرسد تعرفه دارو و لوازم مصرفی در اعمال جراحی گلوبال ،متناسب با هزینههای واقعی مربوطه در بیمارستانها نمیباشد و
نیازمند بازنگری جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیمارستانهای دولتی میباشد.
کليدواژهها :بخش زنان و زایمان ،بیمارستان ،جراحی گلوبال ،بیمه.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله31/83/80 :

اصالح نهایی31/61/16 :

پذیرش مقاله31/61/15 :

ارجاع :آقازاده شیدا ،نعمتی محبوب ،ابراهیم شریفنیا ،همیشهکار هادی .مقایسه هزینه دارو و لوازم مصرفی مورداستفاده در اعمال جراحی گلوبال شایع دو بیمارستان زنان تبریز و مقایسه هزینه
کلی دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی مورد مطالعه با تعرفه گلوبال .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین6931 .؛ (.49-55 :9)1

 .]6در چنین شرایطی ،از آنجا که بیمارستانها و مراکز درمانی نقش

مقدمه:
در کشورهای در حال توسعه ،بیمارستان حدود  03تا  03درصد

عمدهای در ارتقاء سالمت جامعه دارند ،الزم است عالوه بر ارایه خدمات

بودجه بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهد .این در حالی

با کیفیت به بیماران ،هزینه خدمات نیز کنترل شود  Jacksonدر

است که در کشورهای توسعه یافته ،سهم هزینههای بیمارستانها از

مطالعهای بیان میدارد در اختیار داشتن منابع هزینهای مناسب و

بودجه بهداشت و درمان در بخش دولتی ،از  03درصد تجاوز نمیکند [،2

محاسبه وزنهای هزینهای هر گروه بیماری یا اقدام درمانی ضروری است

نویسنده مسئول:
هادی همیشه کار
دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
تلفن+898545514499 :

پست الکترونیکیHamishehkar@tbzmed.ac.ir :
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بیمارستان آموزشی-درمانی شهر تبریز

آقازاده و همکاران

هزینه فایده دارو و لوازم مصرفی در دو بیمارستان تبریز

[ .]9از طرفی افزایش هزینههای درمان در سالهای اخیر ،سازمانهای

های غیرگلوبال و واقعی به طور معناداری بزرگتر از هزینههای گلوبال

ذیربط را بر آن داشته که جنبههای مالی خدمات و مصارف بخش

بودند [.]6

در حال توسعه ،بحث چندانی در مورد نظامهای پرداخت وجود نداشت.

تا  33میالدی جایگزین سیستمهای قبلی شد .سیستم گروههای

اما امروزه شناخت روزافزونی از دیگر شیوههای بالقوه پرداخت و ترکیبی از

تشخیصی مرتبط از جمله سیستمهای مبتنی بر پرداخت آیندهنگر نظیر

شیوههای پرداخت وجود دارد و بعضی از کشورها برای دستیابی به طیف

گلوبال است که در این راستا مطالعهای توسط  Skeieو همکارانش انجام

وسیعی از اهداف خود ،اصالحاتی در نظامهای پرداخت به عملآوردهاند

شده که بیان میدارد تفاوت آماری معناداری بین هزینه پرداخت گذشته

[ .]0سازمانهای بیمهگر یکی از مبادی بازگشت هزینه به بیمارستان

نگرو هزینه گلوبال این بیماران وجود ندارد و هزینه گلوبال باالتر از هزینه

هستند که در سالهای اخیر اصالحاتی در ارایه بازپرداخت بیمه انجام

مبتنی بر پرداخت گذشتهنگر (واقعی) بیمارستان میباشد.]0[ .

دادهاند.

 Averillو همکارانش در تحقیقی ،به وجود آمدن نظامی که

درگذشته روش پرداخت هزینههای درمانی بیمهشدگان بیشتر به

براساس آن بتوان بیمارستانها را از لحاظ محدوده مصرف منابع و

صورت نظام کارانه بود ،یعنی به ازای هر خدمت که به بیمار ارایه

مقیاسهای پیامد مقایسه نمود و همچنین اساسی برای برنامهریزی و

میگردید ،صرف نظر از اینکه آیا بیمار نیاز به آن خدمت داشته یا خیر،

مدیریت داخلی و پرداخت سرانه باشد را ضروری دانسته است [ .]3با

هزینهای معادل ارزش آن خدمت به بیمارستان پرداخت میگردید.

توجه به مطالعات انجام شده در خصوص روشهای پرداخت بیمارستانی و

منظور از نظام کارانه ،نظام پرداخت گذشتهنگر با توصیف شرح داده شده

با توجه نتایج مطالعات مربوط به نظام پرداخت گلوبال ،این مطالعه با هدف

میباشد .از آنجا که نظام پرداخت کارانه در عمل دارای نارساییهای

مقایسه هزینههای دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی گلوبال با تعرفه بیمه

زیادی بود ،در سال  61مطالعهای انجام شد تا تعرفهای برای پرداخت

انجام شده است.

هزینه اعمال جراحی شایع به صورت گلوبال تعیین گردد .مبنای پرداختی
هزینههای درمانی این نظام براساس درمان هر مورد بیمار است ،نه ارایه
خدمت خاص [.]0

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع گذشتهنگر و توصیفی-تحلیلی است .اطالعات

بنا به مصوبه  09شورای عالی بیمه خدمات درمانی ،با عنوان

مربوط به پرونده بیماران از طریق سیستم اطالعات بیمارستان Hospital

تعرفههای سرجمع (گلوبال) اعمال شایع جراحی ،به تفکیک درجه

) Information System (HISبوده و اطالعات مربوط به هزینه اعمال

ارزشیابی حاصل شده از انواع بیمارستانها ،تنظیم و جهت اجرا به کلیه

جراحی گلوبال مورد بررسی ،از بخشنامه سالیانه شورای عالی بیمه

بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی ابالغ شده است [.]1

استخراج شده است [ .]0پارامترهای مورد بررسی در پروندههای بیماران

با توجه به این که منابع مالی بیمارستانها برای ارایه خدمات به

شامل هزینه دارو و لوازم مصرفی میباشد .پروندهها مربوط به سه ماهه

بیماران محدود است و بخش اعظم هزینه درمان در بیمارستانها مربوط

اول سال ( 6931با تعرفههای گلوبال مربوط به سال  )6930بوده و برای

به اعمال جراحی و بستری بیماران میباشد .از این رو شایسته است هزینه

هر عمل جراحی  23بیمار از هر بیمارستان مورد مطالعه قرارگرفته است.

جراحی دست کم ،مقداری برابر مبلغ پرداختی بیمه باشد که بیمارستان

از آنجایی که برای چنین مطالعاتی امکان محاسبه حجم نمونه وجود

متضرر نگردد .لیکن مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در اغلب

ندارد ،معموال مطالعات مشابه انجام شده به صورت بازه زمانی انجام

موارد هزینه واقعی جراحی از تعرفه گلوبال بیشتر است [ .]0،6غالمزاده

میشوند ،مانند پروندههای یک ماه .از طرفی تعدادی از اعمال جراحی

نیکجو و همکارانش در مطالعهای با بررسی  90مورد عمل جراحی پیوند

مورد مطالعه مانند حاملگی نابجا و هیسترکتومی در طول سه ماه دارای

کلیه انجام شده در فاصله زمانی سالهای  6900-6903به این نتیجه

حداکثر  23پرونده بود و از آنجایی که هزینه و اقالم دارو و لوازم مصرفی

رسیدهاند که بین هزینه خدمات انجام شده توسط بیمارستان مورد

اعمال جراحی شایعتر مانند سزارین و زایمان طبیعی به صورت یکنواخت

مطالعه برای عمل پیوند کلیه به صورت غیر گلوبال و هزینه گلوبال

و تکرارشونده بود .بنابراین جهت سهولت کار  23پرونده از هرکدام به

پرداخت شده توسط بیمه ارتباط آماری معناداری وجود داشته و هزینه-

صورت رندم و با تولید اعداد تصادفی توسط ماشینحساب و مطابقت
آنها با دو رقم سمت راست پرونده بیماران انتخاب و بررسی گردید.

00

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره سوم؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 6931؛ صفحات 6-0

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 11:35 +0430 on Sunday July 22nd 2018

درمان را مورد تحلیل قرار دهند .تا همین اواخر در بسیاری از کشورهای

روش بازپرداخت آیندهنگر سیستم جدیدی است که در دهههای 03

آقازاده و همکاران

هزینه فایده دارو و لوازم مصرفی در دو بیمارستان تبریز

هشت مورد از اعمال جراحی شایع زنان شامل زایمان طبیعی ،سزارین،

 tتک نمونه دردادههای غیرپارامتریک ،پس از لگاریتم گرفتن از این اعداد

سیستکتومی ،میومکتومی ،هیسترکتومی ،حاملگی نابجا ،سقط و کورتاژ

و تبدیل آنها به دادههای پارامتریک ،از آزمون فوق استفاده گردید.

جهت بررسی در نظر گرفته شد تا هزینه دارو و لوازم مصرفی هر یک از
این اعمال بین دو بیمارستان تخصصی زنان تبریز مقایسه شود.

یافتهها:

میانگین برای مجموع پروندهها محاسبه شده و با تعرفه در نظر

زنان در دو بیمارستان آموزشی درمانی بررسی شده و مقایسه آن با تعرفه

گرفته شده توسط بیمه (مربوط به سال  )6930مقایسه شد .مطالعات

گلوبال آورده شده است .نتایج نشان میدهد در اعمال جراحی سزارین،

آماری به کمک نرمافزار  SPSSانجام و دادههای کمی به صورت میانگین

میومکتومی ،زایمان ،هیسترکتومی و سقط میانگین هزینه دارو و لوازم

 ±خطای استاندارد میانگین نمایش داده شد .از آزمون کولموگروف

مصرفی به طور معناداری بیشتر از تعرفه دارو و لوازم مصرفی گلوبال بوده

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در گروههای مورد

و در عمل جراحی حاملگی نابجا میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی به

بررسی استفاده گردید .از آنجایی که دادههای مربوط به چهار عمل

طور معناداری کمتر از تعرفه گلوبال میباشد (.)P-Value>3/30

جراحی میومکتومی ،سقط ،هیسترکتومی و زایمان از توزیع نرمال پیروی

همچنین میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی در اعمال جراحی

نکرده بودند ،جهت مقایسه بین دو گروه (دو بیمارستان) از آزمون آماری

سیستکتومی و کورتاژ نسبت به تعرفه پرداختی به صورت گلوبال ،توسط

غیر پارامتریک من-ویتنی استفاده شد .جهت مقایسه سایر دادههای

سازمان بیمهگر برای این موارد تفاوت معناداری ندارد ((P-Value<3/30

پارامتریک در بین دو گروه از  tمستقل استفاده گردید .جهت انجام آزمون
جدول -1ميانگين هزینههای دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی در مقایسه با تعرفه گلوبال
نوع عمل

میانگین روز

مبلغ

میانگین هزینه دارو

میانگین هزینه وسایل
مصرفی

میانگین مجموع
دارو لوازم

میانگین اختالف
هزینهها

P-Value

سزارین

2/0
2/0

گلوبال
هزینه کلی

901
6363

6603
6206

2631
2916±662

-213

3/320

میومکتومی

2/2
9/.

گلوبال
هزینه کلی

303
6920

6903
2992

2900
9113±099

-6962

3/332

9/.

گلوبال

169

6002

2020

2/0

هزینه کلی

6330

6612

2006±293

-992

3/660

زایمان طبیعی

6/0
6/6

گلوبال
هزینه کلی

266
036

002
031

623
336±00

-210

3/336

هیسترکتومی

0/6
0/2

گلوبال
هزینه کلی

396
6330

2999
0316

9263
0363±329

-2633

<3/36

کورتاژ

6/0
6/6

گلوبال
هزینه کلی

296
963

990
263

069
003±93

-61

3/100

سقط

6/0
2/6

گلوبال
هزینه کلی

206
061

931
900

019
6210±266

-636

3/332

حاملگی نابجا

9/3
2/1

گلوبال
هزینه کلی

6336
6626

6019
6306

2300
2260±693

603

<3/36

سیستکتومی

همان طور که در جدول  ،2نتایج میانگین مجموع دارو و لوازم

 )Valueو در اعمال جراحی هیسترکتومی ،سیستکتومی ،سقط ،حاملگی

مصرفی بخش و اتاق عمل دو بیمارستان مشاهده میشود ،میانگین هزینه

نابجا و کورتاژ میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی دو بیمارستان  Aو B

دارو و لوازم مصرفی بیمارستان  Aدر اعمال جراحی سزارین ،زایمان و

تفاوت معناداری ندارد.

میومکتومی به طور معناداری بیشتر از بیمارستان  Bاست (P->3/30
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عالوه بر این ،هزینه واقعی دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی به طور

در جدول  6میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی شایع

آقازاده و همکاران

هزینه فایده دارو و لوازم مصرفی در دو بیمارستان تبریز
جدول  -2نتایج ميزان همبستگی متغيرهای مستقل نسبت به متغير وابسته
نوع عمل جراحی

جمع لوازم
مصرفی

جمع دارو

اختالف هزینه
لوازم مصرفی

اختالف
هزینه دارو

اختالف هزینه لوازم
مصرفی و دارو

مجموع هزینه دارو و لوازم
مصرفی

P-Value

زایمان طبیعی

003

009

631

230

636

062

063

6201±602

696±06

<3/36

حاملگی نابجا

6669

392

6303

6631

206

-636

690

2212±602

2620±932

3/130

سیستکتومی

6063

6630

6263

363

669

906

010

9303±603

2120±002

3/993

میومکتومی

9230

6910

6623

326

6326

032

2623

0320±319

2230±236

<3/36

هیسترکتومی

9639

0993

2663

6196

-096

002

1

0362±096

0316±6161

3/362

کورتاژ

233

900

920

231

-690

26

-666

099±01

100±13

3/609

سقط

909

939

661

366

-63

-236

-266

6600±663

6963±090

3/266

بحث و نتيجهگيری:

استفاده شده ،نخهای مورد استفاده با توجه به احتمال معیوب نمودن آن

در این مطالعه تنها هزینههای مربوط به دارو و لوازم مصرفی

توسط دانشجو و  ،...منجر به افزایش هزینههای مربوطه گردیده است .از

بیمارستانها و تعرفه گلوبال مقایسه و بررسی شدند .هر چند که هزینه

طرفی ،از آنجا که سازمانهای بیمهگر در پرداخت هزینه دارو و لوازم

کل گلوبال عالوه بر دارو و لوازم مصرفی شامل هزینه جراح ،بیهوشی،

مصرفی بیماران ،عملهای جراحی را به صورت الپاروسکوپی در نظر

کمک جراح ،ویزیت ،مشاوره ،اتاق عمل ،نوارنگاری ،رادیولوژی ،سونوگرافی،

گرفتهاند ،لذا هزینههای لوازم استفاده شده به صورت الپاروسکوپی که

پاتولوژی ،آزمایش ،هزینه تخت و هتلینگ و سایر هزینهها ،میباشد .با

پرهزینهتر از شیوه رایج و قدیمی است پرداخت نمیگردد .این سیاست

مقایسه میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی هر دو بیمارستان با تعرفه

منجر به این شده است که یا عملهای جراحی الپاروسکوپی به عنوان

گلوبال برای این موارد مشاهده میشود ،استفاده از ملزومات مصرفی که

تکنیکهای جراحی کم تهاجمی و کم عارضه برای بیمار در

تحت پوشش بیمه نمیباشند و هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میکنند،

بیمارستانهای آموزشی درمانی که محلی برای آموزش پزشکی میباشد

مانند استفاده از  LMA Flexibleبه جای لوله تراشه ،استفاده داروهای

استفاده نگردد و یا در صورت استفاده ،هزینه باالیی برای مرکز در بر

گرانتر مانند  Cis Atracurium Besylateبه جای ،Atracurium

خواهد داشت.

 Enoxaparinبه جای  ،Heparinاستفاده از تکنیکهای ایجاد بیدردی

الزم به ذکر است در همه اعمال جراحی بهجز حاملگی نابجا هزینه

با ملزومات مصرفی گرانتر مانند استفاده از پمپ ضد درد و ست

دارو و لوازم مصرفی از تعرفه در نظر گرفته شده توسط سازمان بیمهگر

 ،Epiduralنخهای جراحی با برندهای گرانتر ،جوراب واریس و

بیشتر است .این امر نشانگر آن است که سازمان بیمهگر کلیه موارد مورد

مدت زمان طوالنی بستری در بیمارستان منجر به افزایش هزینه دارو و

استفاده در جراحیها را مدنظر قرار نداده است.

لوازم مصرفی تمام شده برای مراکز ،در مقایسه با تعرفه گلوبال پرداختی

در ادامه پژوهش با مقایسه میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی دو

توسط سازمانهای بیمهگر میباشد .البته ترجیح علمی و فنی استفاده از

بیمارستان و بررسی علت تفاوت این موارد ،مشاهده میشود بیماران

موارد فوق در این مقاله بحث نگردیده است ،لیکن با توجه به این که

جراحی شده در بیمارستان  Bبه طور متوسط مدت زمان کمتری در

اعمالی از جمله هیسترکتومی نوعی عمل جراحی با درد پس از عمل زیاد

بیمارستان بستری بودهاند (در همه اعمال جراحی به جز عملهای

است ،استفاده نکردن از پمپهای ضد درد جهت کاهش هزینههای اتاق

سیستکتومی و هیسترکتومی) ،طوالنی شدن مدت زمان بستری عالوه بر

عمل تشویق نمیشود ،بلکه به نظر میرسد سازمانهای بیمهگر بایستی

افزایش هزینه دارو و لوازم مصرفی ،منجر به افزایش سایر هزینههای بسته

استفاده از این وسیله را در تعرفه لوازم مصرفی لحاظ نمایند.

گلوبال از جمله هزینه تخت و هتلینگ و  ...شده است .در بررسی

با توجه به آموزشی بودن بیمارستانهای مورد بررسی ،استفاده از

پروندهها ،به نظر میرسد کم بودن هزینه دارویی بخش در بیمارستان B

ملزومات مصرفی جهت آموزش دانشجو ،مانند تعداد دستکشهای

به علت چابک بودن سیستم پذیرش و ترخیص بیماران است که منجر به
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سزارین

6000

6326

6231

016

099

090

316

2006±609

6000±06

<3/36
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هزینه فایده دارو و لوازم مصرفی در دو بیمارستان تبریز

مصرف منطقیتر داروها جهت عالمت درمانی (یبوست ،درد و  )...شده

بهجای  Atracuriumبرای بیماران هیسترکتومی شده سبب شد قضاوت

است .البته ممکن است علت تفاوت در تعداد روزهای بستری بدحالتر

در مورد صحت و عدم وجود اندیکاسیون صحیح امکانپذیر نباشد .نتایج

بودن بیماران بیمارستان  Aباشد ،هر چند نتیجه بررسی میدانی بیشتر بر

این مطالعه همراستا با نتایج  Skeieو همکارانش که در مرکز آموزشی

عادتی بودن مدت زمان بستری بیماران اشاره دارد .نتایج این مطالعه از

درمانی اسلو نروژ انجام شده است ،میباشد (.)0

نظر بیشتر بودن هزینههای اعمال جراحی نسبت به هزینه گاوبال آنها با

در مورد داروهای اتاق عمل ،جراحی میومکتومی به نظر میرسد

نتیجه مطالعات عرب و همکاران و غالمزاده نیکجو و هماران همخوانی

تکنیک بیهوشی در بیمارستان  Bبه صورت بیحسی موضعی است ،در

دارد (.)0،6

صورتی که در بیمارستان  Aتقریبا همه بیهوشیها به صورت عمومی

در مورد لوازم اتاق عمل (به عنوان مثال جراحی میومکتومی)

است که این مسأله باعث شده است به طور متوسط هر عمل جراحی

بیمارستان  Aتفاوت فاحش  033,333ریال را نسبت به بیمارستان B

میومکتومی در بیمارستان  Aحدود  6,333,333ریال بیشتر از

نشان میدهد .بررسی به عمل آمده نشان میدهد که دو بیمارستان از

بیمارستان  Bهزینه در برگیرد .تقریبا  60درصد بیماران هیسترکتومی

لحاظ تنوع اقالم استفاده شده در اتاق عمل تفاوت ملموسی ندارند بلکه

شده در یکی از بیمارستانها با روش بیحسی موضعی مورد عمل قرار

تعداد اقالم استفاده شده در عملهای جراحی به صورت معناداری باال

گرفتهاند ،در حالی که در بیمارستان دیگر اکثر موارد با بیهوشی عمومی

است .تعداد دستکش و نخ جراحی استفاده شده در اتاق عمل سزارین

عمل شدهاند .از آنجایی که عمل هیسترکتومی عملی است که معموال

بیمارستان  Aدو برابر بیمارستان  Bاست .میزان باالی نخ استفاده شده در

بین  2-0ساعت طول میکشد ،مصرف داروهای بیهوشی عمومی نیز باال

بیمارستان  Aممکن است به علت اشتباه روتین اپراتور داروخانه اتاق

است و این مسأله باعث شده که به طور میانگین هزینه داروی اتاق عمل

عمل در درج تعداد نخهای استفاده شده ،تعداد دستیاران و دانشجویان

در صورت استفاده از بیهوشی عمومی  033,333ریال بیشتر از بیحسی

حاضر در حین عمل با توجه به آموزشی بودن مرکز و یا به دلیل تکنیک

موضعی باشد .در این که روش بیهوشی انتخابی چگونه باشد ،الزم است

سوچور متفاوت در بین جراحان باشد .بررسی میدانی موضوع ،علت اول را

متخصصان مربوطه اظهارنظر نمایند ،ولی به نظر میرسد این مورد بیشتر

بیشتر محتمل دانست .نحوه درج دارو و ملزومات مصرفی به خصوص در

سلیقهای و وابسته به تبحر متخصص بیهوشی میباشد .در بیمارستان A

اتاق عمل هر دو بیمارستان آموزشی درمانی ،گاهی به صورت غیرواقعی و

درمانهای استفاده شده جهت عالمت درمانی اتفاقاتی مثل یبوست ،به

صرفا به طور روزمره مورد استفاده میباشد .نظارت نهادهای نظارتی در

طور پیشفرض برای همه بیماران سزارین انجام شده است ،بنابراین

اصالح این الگو کمککننده است.

داروهایی مانند  ،Bisacodylگلیسیرین و شربت Magnesium

در مورد لوازم مصرفی بخشهای بستری ،به طور میانگین در

 Hydroxideدر تمامی پروندهها برای بیماران درج شده است؛ در

بیمارستان  Aبرای هر بیمار  9/0عدد کیسه ادرار مصرف شده است ،در

صورتی که برای بیماران  Bاین داروها به صورت موردی (حدودا

صورتی که در بیمارستان  Bاین عدد یک میباشد .این نشان میدهد در

یک به ده) استفاده شده است.

بیمارستان  Aکیسههای ادرار به صورت یک بار مصرف میشود؛ در

در نهایت با بررسی صورتحساب بیماران به نظر میرسد نحوه ثبت

صورتی که به یک بار مصرف بودن کیسه ادرار تأکید نشده است .در

داروی مصرفی در بیمارستان  Aبا یک الگوی ثابت و کلیشهای ،بدون

صورتحساب بیماران هر دو بیمارستان در اکثر موارد جوراب واریس

توجه به مصرف واقعی ثبت میگردد .به عنوان مثال در صورت حساب

درجشده است و با توجه به اینکه بیماران به صورت پروفیلکتیک

اکثر بیمارانی که به صورت بیهوشی عمومی عمل شدهاند میزان

 Heparinدریافت میکنند و از لحاظ ریسک ترومبوز ورید عمقی

 Isofluraneبه میزان  633سیسی درج شده است که تقریبا طول عمل

متوسط میباشند ،اندیکاسیون ندارد .در بیمارستان  Aبرای حدود

جراحی  9ساعته را نشان میدهد؛ در صورتی که در بیمارستان  ،Bاوال

یکسوم بیماران شکمبند استفاده شده است که اندیکاسیون استفاده از

تعداد بیهوشیهای عمومی کمتر است ،ثانیا داروی استفاده شده در

آن در اعمالی نظیر میومکتومی مورد سؤال است .در برخی از بیماران

بیهوشی با دقت بیشتری درج شده است ( Isofluraneبه میزان مصرفی

سزارین بستری شده در بیمارستان  Aبه صورت موردی داروهای

 93-633سیسی در پرونده بیماران مشاهده میشود) .در مورد داروی

گرانتری استفاده شده است ،مانند آمپول  Clindamycinبه مبلغ

بخش ،در جراحی میومکتومی هر دو بیمارستان از لحاظ تنوع داروهای
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اقامت کمتر بیمار در بیمارستان و در نتیجه آن استفاده کمتر از دارو و

 033,333ریال) ،یا در بیمارستان  Bاستفاده از داروی Cisatracurium
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هزینه فایده دارو و لوازم مصرفی در دو بیمارستان تبریز

استفاده میکنند (به عنوان مثال  Heparinبهجای )Enoxaparin؛ ولی

روند ،اقالم فوق در دفترچه سرپایی بیماران درج شود تا هزینهای بر

در بیمارستان  Bداروهای کمتری استفاده میشود ،به عنوان مثال میزان

بیمارستان تحمیل نگردد؛ که البته مورد دوم در تضاد جزیی با

سرمهای استفاده شده کمتر است ( 033سیسی سرم در روز برای بیمار

دستورالعمل سازمانهای بیمه در رابطه با عدم ارجاع بیماران بستری به

استفاده شده است) و در صورت نبود نیاز تزریق سرم قطع شده است .در

صورت سرپایی میباشد .همان طور که اشاره شد ،جراحی هیسترکتومی

بیمارستان  Bآنتیبیوتیک به میزان کمتری استفاده شده است ،در

یک عمل جراحی با درد پس از عمل زیاد است .از آنجا که برای کنترل

بسیاری از موارد  20ساعت بعد از عمل قطع شده است؛ که این نشان

درد پمپ ضد درد نیاز است ،بنابراین توصیه میشود سازمانهای بیمهگر

میدهد بیمارستان  Bپایندی بیشتری نسبت به دستورالعمل استفاده از

استفاده از این وسیله را در تعرفه لوازم مصرفی لحاظ نمایند.

آنتیبیوتیک در پیشگیری قبل و بعد از اعمال جراحی دارد .در صورتی که
در بیمارستان  Aآنتیبیوتیک در تمام مدت بستری بیمار استفاده شده و
در نتیجه آن سرم بیشتری مصرف شده است.
از آنجا که بیمه از بابت زایمان طبیعی مقدار مشخصی به عنوان مبلغ
گلوبال به بیمارستان منظور مینماید و بیمارستان برای بیماران خاصی
ملزم به استفاده از داروهایی چون آمپول روگام و آنتیهپاتیت  Bمیباشد،
لذا پیشنهاد میشود این داروها به صورت مازاد و جدا از گلوبال در

تشکر و قدردانی:
بدینوسیله از زحمات واحدهای درآمد بیمارستانهای مورد بررسی،
اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و نظارت و
ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز قدردانی میشود.
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Original Article
Abstract
Aim: One of the recent reimbursement methods implemented by insurance organizations is
the global system, where the accuracy of estimated tariff by this organization, especially in the
field of drugs and medical consumables toward the real costs of the cases, is questioned. The
purpose of this study is comparing the drugs and medical consumables’ cost in global system
over the insurance tariff.
Methods: In this descriptive-analytical study the average cost of drugs and medical
consumables of two university tertiary affiliated with gynecological hospitals of Tabriz
university of medical science, were evaluated with global tariff; and reasons of different cost
of drugs and medical consumables between two hospitals was reviewed. In this research we
study 8 common gynecological surgeries for 320 patients in the first quarter of the year, and
the related information is extracted from hospital information system (HIS). We used Spss
software for statistical analysis.
Results: The total cost of drugs and medical consumables in caesarean, Myomectomy,
accouchement, Hysterectomy and abortion is significantly more than Global tariff, and in
ectopic pregnancy the total cost is significantly lesser than the Global tariff for the cases (PValue<0.05). In Cystectomy and curettage surgeries compared to Global tariff, there is no
statistically significant difference (P-Value>005). By comparing the two hospitals, it can be
investigated that, in caesarean, accouchement and Myomectomy surgeries the costs of "A"
hospital is statistically significantly more than "B" hospital (P-Value<0.05); and in
Hysterectomy, Cystectomy, abortion, ectopic pregnancy and curettage, there is no statistically
significant difference between the two hospitals.
Conclusion: It seems that, drugs and medical consumables tariff in global surgeries is not
commensurate with its real costs in governmental hospitals. Our findings show that, these
tariffs will need to be reviewed in order to avoid financial loss in governmental hospitals.
Key Words: Obstetrics and Gynecology Department, Hospital, Global Surgery, Insurance.
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