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Abstract
Background and Objectives: Hospital deductions are one of the main concerns of hospital
managers in cost management and also one of the most controversial issues between insurance
companies and hospitals. The objective of the present study was to analyze the major causes of
hospital inpatient medical records deductions.
Material and Methods: This study was a mixed-method research that was done in four-step in
2017. In the first step, systematic review of the main causes of deductions in hospital inpatient
medical records was done. In the second and three steps, a questionnaire was designed from the
results of the first step to interview the experts in this field. In the final step, after summarizing
the results of the three steps, the final causes of hospital inpatient medical records deductions
were determined using Delphi technique.
Results: Additional requests for encoding in surgical procedures by surgeons and
anesthesiologists, sending documents with the signature of the surgeon assistant without his
presence in operation, lack of interaction with insurance and its follow-up and a tendency to
reform of deductions, employing people with the unrelated specialties in the relevant unit, lack
of continuing and comprehensive training for staff, additional request at drugs and supplies
fees, incomplete documentation, lack of documentation for full-time physicians and differences
in the implementation of guidelines by the insurers were the most important causes of inpatient
medical records deductions
Conclusion: Given that human error is one of the main reasons for inpatient medical records
deductions, justifying physicians and training staff for completing medical records on the
principles of proper documentation and quality of data recording and ensuring uniformity of
policies and enforcement of insurance guidelines seem essential.
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چکیده

زمینه و اهداف :کسورات بیمارستانی یکی از دغدغههای اصلی مدیران بیمارستانی در مدیریت هزینهها و نیز یکیی از میوارد االت
بیمهگر و بیمارستانهاست .مطالعهی حاضر با هد تحلیل علل کسورات پروندههای بستری بیمارستانی انجام گرفته است.
مواد و روشها :ایس مطالعه از نوع چند روشی است که طی  4مرحله در سال  ۱۳۹۶به انجام رسید .در مرحلهی اول با مرور نظاممند متون ،علیل کسیورات در
صورتحسابهای بستری شناسایی شد .در مرحلهی دوم و سوم از علل بهدستآمده ،پرسشنامهای جهت مصاحبه بیا کارشناسیان و صیاح نظران در اییس زمینیه
طراحی و سپس مصاحبه انجام گردید .در گام آالر پس از جمعبندی نتایج  ۳مرحلهی قبل ،علل نهایی کسورات با فس دلفی تعییس گردید.
یافتهها :اضافه درالواستی پزشکان جراح و بیهوشی در کدگذاری ،ارسال مستندات با امضای کمک جراح بدون حضیور در عمیل ،نبیود تعامیل بیا بیمیهها و
جلسات پیگیری و اص ح کسورات ،به کارگیری افراد با تخصص نامرتبط در واحد مربوطه ،نبود آموز مداوم و جامع کادر ،اضافه درالواستی در قیمیت دارو و
لوازم ،ارسال ناقص مستندات ،عدم ارائهی مستندات مربوط به پزشکان تماموقت جغرافیایی و تفاوت در اجیرای شییوهنامهها از طیر بیمیهها از مهمتیریس علیل
کسورات بودند.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه دلیل عمدهی کسورات ناشی از الطاهای انسانی است؛ لذا توجیه اصولی پزشکان ،آموز کادر مسئول تکمیل پروندهها در رابطیه
با اصول مستندسازی صحیح و چگونگی ثبت اط عات و یکسانسازی شیوهنامهها و اجرای هماهنگ بخشنامهها توسط بیمهها ضروری به نظر میرسد.
برانگییز بییس سیازمانهای

کلیدواژهها :پروندههای پزشکی ،بیمارستان ،بیماران بستری ،کسور ،بازپرداالت
نحوه استناد به اين مقاله :ایمانی ع ،دشمنگیر ل ،موسیالرضائی مت .تحلیل علل کسورات پروندههای بستری .تصویر س مت۱۳۹۹ .؛ .۱8۹-۱72 :)2(۱۱

 .1دپارتمان گروه آموزشی اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ،پژوهشکده مدیریت سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دپارتمان گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
تبریز ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران ()Email: m.mousarrezaei@gmail.com
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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در برنامهریزی برای تخصیص منابع و اعتبارات بیه بخیش
بهداشت و درمان کشور ،بیمارستانها بخش عمیدهای از آن را
بییه الییود االتصییا داده و بییه عنییوان بزر تییریس مراکییز
ارائهکنندهی مراقبتهای بهداشتی و درمانی به اقشار جامعیه و
همچنیس بیمهشدگان سازمانهای بیمهگر محسیوب میگردنید
( .)۱به دلیل افزایش هزینهی ارائهی الدمات درمیانی ،امیروزه
بیمارسییتانهییا جییزس سییازمانهای مهییم و پرهزینییه محسییوب
میگردند ( )2به طوری که بر طبق مطالعات قبلی بییس  ۵۰تیا
 8۰درصد منابع بهداشتی بخش دولتی در کشیورهای در حیال
توسعه توسط بیمارستانها مصر میشود ( .)۳بیمارستانهای
ایییران حییدود  2درصیید از تولییید ناالییالص ملییی را بییه الییود
االتصا دادهاند (.)4
امروزه بیمارسیتانها بیا مشیک ت میالی فراوانیی از قبییل
تأالیر در پرداالت مطالبات بیمارستانها از سوی سیازمانهای
بیمهگر و نیز کسر مبالغی تحت عنوان کسیورات کیه یکیی از
مهمتریس مشک ت میالی در سیسیتم سی مت اییران و نییز از
نگرانیهییای اساسییی مییدیران بیمارسییتانی در کنتییرل هزینییهها
است ،روبرو هستند (.)۵
یکی از عوامل تعییسکننده در تعییس مقدار مبلغ بازپرداالتی
صورتحسییابهای بیمارسییتانها ،مستندسییازی پرونییدههای
ارسالی جهت دریافت ایس مطالبات به سازمانهای بیمه اسیت
که باید به گونهای باشد که پروندهی بیمار تمام شواهد مربوط
به کل الدمات ارائهشیده بیه بیمیار را در هنگیام تیرالیص در
برداشته و نیز نشاندهندهی الزم بودن ایس الدمات برای بیمیار
و مناس وضعیت وی باشد .نقص در ایس مستندات بیه طیور
مستقیم بر میزان بازپرداالت تأثیر دارد (.)۶
کسورات بیمارستانی با کاهش توان میالی بیمارسیتانها از
طریق هیدر دادن مبلیغ قابیل تیوجهی از منیابع و درآمیدهای
بیمارستانی ،بار مالی هنگفتی را با افزایش هزینههای پرداالیت
از جی به بیماران تحمیل میکنند (.)7
در ایران ،مطالعات متعددی دربارهی کسورات انجام شیده
است .فاتحی پیکانی در پژوهشی میزان کسیورات اعمیالی بیر
صورتحساب هیای ارسیالی بیمارسیتان فیروزآبیادی را ۱۱2
میلیون ریال و صورتحساب های ارسالی بیمارسیتان سیینا را
 ۱8۵میلیون ریال اع م کرده و همچنیس کدگذاری غلط اعمال
جراحی ،رعایت نکیردن مقیررات عمیومی تعرفیه ،اشیتباه در
محاسبه ،نقص مدارک پرونده ،اضافه قیمت و تفاوت تعرفیهی
عادی و گلوبال را به عنوان دالیل عمده کسیورات ککیر کیرده
اسیییت ( .)8در مطالعیییهی کریمیییی و همکیییاران نییییز در
صورتحسابهای بیمارستان سیدالشهداس اصیفهان ،بیاالتریس
فراوانی و علیل کسیورات پرونیدههای بسیتری را مربیوط بیه
پروندههای تیأمیس اجتمیاعی ( 74درصید) و بیا علیت اضیافه
درالواستی ککیر نمیوده اسیت ( .)۹عسیگری و همکیاران در
تصویر سالمت1399 ،؛ 189-172 :)2(11

بیمارستانهای آموزشی علیوم پزشیکی ییزد هیم علیل عمیده
کسورات را مربوط به حقالعمل جراح ،حقالع ج و دارو ککر
کردهاند ( .)۱۰در بررسی انجامشده در دانشگاه علوم پزشیکی
تبریز نسبت به کسورات اعمالشده در واحدهای ارائهدهندهی
الدمت در سال  ۱۳87مییزان کسیورات حیدود  ۱۰درصید و
رقمیی معیادل  4۰میلییارد رییال اعی م شیده اسییت ( .)۱۱در
مطالعهای دیگر که توسط موسیزاده و همکاران بیر روی ییک
بیمارستان آموزشی شهر تبریز در ششماههی دوم سیال ۱۳۹۳
انجام گرفت ،مییزان کسیورات را رقمیی معیادل ۱۹۳۳۳۳۱۱۱
ریال ککر نموده که از هر  4پرونده یک پرونده مشمول کسیور
گردیده اسیت ( )۱2و نهایتیا در مطالعیهی موسییالرضیائی و
همکییاران در تبریییز در سییال  ۹۶علییت عمییدهی کسییورات
اشتباهات انسانی بیان شده است (.)۵
در کشییورهای الییارجی مسییئلهی کسییورات بییا عنییوان
بازپرداالت نادرست هزینههای صورتحسابهای درمیانی از
طییر شییرکتها و سییازمانهای بیمییهگر از اهمیییت زیییادی
برالوردار است .به عنوان مثال در گزارشی که مرکیز الیدمات
مدیکیر و مدیکیید ( )Medicare & Medicaidآمریکیا در
سال  2۰۱8منتشر کرده اسیت ،مییزان پرداالتهیای نادرسیت
(کسورات) را حدود  ۹/۵درصد کل مبلغ پرداالتشیده بیرای
صییورتحسییابهای ارسییالی (سییی و شییش میلیییون دالر از
مجمییوع سیصیید و نییود میلیییون دالر کییل پرداالتییی بییرای
صورتحسابها) ککر کرده است (.)۱۳
با درک بهتر و دقیقتر از علل کسیورات میتیوان کیارآیی
بیمارستان و درنهایت کیفیت مراقبت درمانی را ارتقا بخشید و
همچنیس از به هدر رفتس منیابع میالی بیمارسیتان کیه پشیتیبان
اصلی در ارائهی الدمات و بقای آنها اسیت ،جلیوگیری کیرد
( .)۱4وجه تمایز مطالعهی ما با مطالعات قبلی در ایس است که
در مطالعهی ما ع وه بیر رویکیرد مطالعیات قبلیی کیه در آن
رو هییای جمییعآوری اط عییات تنهییا براسییاد مسییتندات
پروندهها و فایلهیای الکترونیکیی اسیت ،ابیزار مطالعیهی میا
براساد مرور نظاممند جمعآوری گردییده و سیپس بیا انجیام
مصاحبه و استفاده از فیس دلفیی ،نظیرات صیاح نظران را در
مورد دالیل اصلی کسیورات پرونیدههای بسیتری بیمارسیتانی
جویا شدیم .هد ایس مطالعه تحلیل علل عمیدهی کسیورات
پروندههای بستری بیمارستانی بود .امید است نتایج ایس مطالعه
مدیران و مسئولیس مربوطه را جهت مدیریت صحیح و بهینهی
منابع مالی و جلوگیری از هدر رفت آن ،یاری نماید.

مواد و روشها
ایس مطالعه از نوع چند روشی است که در  4مرحلیه و در
سال  ۱۳۹۶در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انجام رسیید .در
ایس مطالعه ،پژوهشگران ابتدا اقدام به انجام یک مرور نظاممند
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به منظور شناسایی علل کسورات صورتحسیابهای بسیتری
بیمارستانی نمودند .سپس فهرستی از اط عاتی از قبییل نیوع،
سال و مکان مطالعه از آن استخراج گردید و نتایج در جیداول
ال صهسازی شده ،گزار گردید .استفاده از ایس نوع مطالعیه
برای شناسایی علل کسورات بیه اییس دلییل بیود کیه در آن از
تمامی دانش موجود در منابع علمی معتبر استفاده و اط عیات
جامعی را نصی محققیس ساالت (.)۵
در مرحلهی دوم ،سؤاالت مصاحبهی نیمهسیاالتاریافته کیه
شامل  ۹سؤال مرتبط با علل کسورات بهدسیتآمیده از میرور
نظاممند بود ،تیدویس گردیید .در مرحلیهی سیوم محققییس بیا
اسییتفاده از ایییس پرسییشنامییه اقییدام بییه انجییام مصییاحبه بییا
صاح نظران و افراد دالیل در کسورات پروندهها کردنید کیه
جدول  .۱مشارکتکنندگان در مصاحبه
بیمه تأمیس اجتماعی
مشارکتکنندگان
کارشناد ناظر
بیمارستان
کارشناد درآمد
مجموع

در ایس میان با توجه به تکراری بودن پاسی های مصیاحبهها و
اشباع اط عاتی تعداد  ۱۰مصاحبهی نیمهسیاالتاریافته برگیزار
شد.
مشییارکتکنندگان ایییس بخییش از مطالعییه شییامل افییراد
صاح نظر در زمینیهی علیوم میدیریت و اقتصیاد سی مت و
ع قهمند به موضوع کسورات بیمارستانی و نییز کارشیناد در
زمینهی واحید درآمید بیمارسیتان ییا کارشیناد سیازمانهای
بیمهای (ناظر بیمارستانی) که حداقل  ۵سال سابقه اشیتغال در
واحد مربوطه را داشته و تمایل به شرکت در مصاحبه داشیتند،
بودند و رو نمونیهگیری اییس افیراد مبتنیی بیر هید بیود
(جدول .)۱

بیمه س مت

بیمه نیروهای مسلح

4

2

۱

بیمارستان امام رضا
(ع)
_

_

_

_
 ۱۰نفر

۱

هدایت محتوای جلسات مصاحبه بر مبنای پرسیشنامیهی
تهیهشده توسط محققیس انجام گرفت (پیوست  .)۱بیه طیوری
که محققیس ابتدا متغیرهای اصلی مربوط به موضوع تحقییق را
با توجه به میرور تحقیقیات قبلیی انتخیاب نمودنید و سیپس
سؤاالت مصاحبه را از آنها بر مبنای هد مطالعیه اسیتخراج
نمودند .سؤاالت از لحاظ شکل به صیورت سیؤاالت نیمیهباز
بودند که به تأیید  ۳نفر از اساتید متخصص علیوم میدیریت و
اقتصاد و  7نفر از کارشناسان ناظر بیمارستانی و آشنا با مبحث
کسورات رسیده بود.
در راستای تجزیه و تحلیل متون مرتبط بیا علیل و عوامیل
کسورات پرونیدهای بسیتری بیمارسیتانی بدیسصیورت اقیدام
صورت گرفت که ابتدا متس مصاحبهها چنیدیس بیار الوانیده و
بازنگری شد تا یک درک کلیی از مصیاحبهها حاصیل گیردد،
سپس دادههای پیادهسازیشده جهت تحلییل بیا رو تحلییل
محتوا وارد نرمافزار گردید .نرمافزار مورد استفاده مکس کیودا
 (MAXQDAورژن  ۱۰بود.

بیمارستان بیمارستان
شمس
شهریار
_
_
۱

۱

در مرحلهی چهارم ،کسورات مربوط به پزشکان ،کسورات
مربوط به بیمارستان و کسورات مربوط به سازمانهای بیمیهگر
در قال پرسشنامه تنظیم شده و در جداولی که هیر علیت از
جنبیییهی اهمییییت آن بیییا اسیییتفاده از مقییییاد لیکیییرت
(( ۱ )Likert scaleنامناس تریس حالت) و ( ۹مناسی تریس
حالت) درجهبندیشده بود ،وارد شد (جدول  )2و بیا ارائیهی
آن به صیاح نظران علیل کسیورات بیا فیس دلفیی اسیتخراج
گردید .رو دلفی به عنوان روشی اثربخش برای دستیابی بیه
اجماع یا پیشبینی رویدادهای آینده شناالته شده است .منظور
از اجماع در دلفی ،توافق مشارکتکنندگان دربیارهی نظیرات،
گزینییهها یییا مفییاهیمی اسییت کییه بییه صییورت نمییره (امتیییاز)
درجهبندی شدهاند .همچنیس ایس رو بیه صیورت ییک فیس
تسهیل گروهی که از طریق توالی از پرسشنامهها در صدد بیه
دست آوردن نظر البرگان است ،تعریف شده است (.)۱۵
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جدول  .2پرسشنامهی دلفی (راند )۱
علل کسورات مربوط به پزشکان
۱

کدگذاری نادرست پزشکان جراح به دلیل آشنا نبودن آنها با کتاب تعرفهگذاری یا
الودتفسیری آنان

2

عمل نکردن پزشکان جراح در کدگذاری اعمال جراحی بر طبق کتاب تعرفهگذاری

۳

اضافه درالواستی پزشکان در کدگذاری اعمال جراحی

4

اضافه درالواستی پزشکان در کدهای تعدیلی بیهوشی و زمان بیهوشی

۵

تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم ارائهی مستندات مربوطه به سازمان بیمهگر

۶

تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم حضور آنها در بیمارستان

7

نبود برنامهای منسجم جهت توجیه پزشکان در مورد کدگذاری صحیح بر طبق کتاب
تعرفهگذاری

8

تأکید بر رویهی قبلی کدگذاری توسط پزشکان جراح و بیهوشی

۹

نبود قرارداد پزشک با بیمه تکمیلی در بیمارستانهای بخش الصوصی و دولتی

اهمیت
۹ 8 7 ۶ ۵ 4 ۳ 2 ۱

محل ثبت نظرات تکمیلی در الصو علل کسورات مربوط به پزشکان:
.....................................................................................................................................................................................................

اهمیت
علل کسورات مربوط به بیمارستانها
۱۰

آشنا نبودن کادر واحد درآمد و مدارک پزشکی با قوانیس و بخشنامههای بیمهای

۱۱

نبود آموز مداوم در جهت بروز نمودن اط عات کارکنان واحد درآمد
متناس نبودن مدرک تحصیلی کارکنان شاغل در واحد مدارک پزشکی یا واحد درآمد با
تصدیگری آن شغل
نبود سیستم تشویق و تنبیه مالی برای کادر مشمول مستندسازی
ارتباطات ضعیف و عدم وجود تعامل رسمی و سازنده از طر بیمارستانها با سازمانهای
بیمهگر

۱۵

اضافه قیمت در مورد دارو و لوازم مصرفی

۱۶
۱7

اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی توسط کادر بخشهای بستری
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل
اضافه قیمت در مورد تخت و الدمات پرستاری بدون توجه به درجه ارز یابی بیمارستان
(هتلینگ)
نبود سیستم  HISدر بیمارستان و عدم پیروی کادر واحد درآمد از تعرفههای بیمهای (قبل از
طرح تحول س مت)
عدم تعمیم کسورات به کارانه پزشکان مسب کسور

۱2
۱۳
۱4

۱8
۱۹
2۰
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۹ 8 7 ۶ ۵ 4 ۳ 2 ۱

ایمانی و همکاران

2۱

اشتباه در محاسبه ارقام صورتحسابها و نبود دقت کافی در هنگام تنظیم صورتحسابها

22

ارسال صورتحساب فاقد مشخصات
بودن مشخصات صورتحساب ارسالی

2۳

مغایرت یا مخدو

24

ارسال صورتحساب فاقد تاری و یا تاری مخدو

2۵

ارسال صورتحسابهای تاری گذشته یا تاری آینده

2۶

عدم حضور پزشک کمک جراح در جریان عمل و ارسال مستندات عمل با امضای کمک
جراح

27

اشتباه در محاسبه تخت روز بستری (اشتباه در محاسبه تاری بستری و ترالیص بیمار)

28

فاقد مهر یا امضاس پزشک

2۹

فاقد ضمایم مثبته (رادیولوژی ،پاتولوژی ،آزمایش و)...

۳۰

فاقد کپی دفترچه

۳۱

عدم تطابق امضای پزشک با نمونه امضای معرفیشده

۳2

عدم تطابق امضای مسئول فنی با نمونه امضای معرفیشده

۳۳

فاقد مهر بیمارستان

۳4

فاقد دستور پزشک ()order

۳۵

فاقد استحقاق درمان

۳۶

نبود جلسات منظم با کادر پزشکی جهت اص ح نقطه نواقص و تمرکز روی ضعفهای
حاصل از مطالعات کیفی مدارک پزشکی

۳7

ارسال صورتحساب فاقد تأیید کارشناد بیمه

۳8

درالواست دوباره به صورت انفرادی برای موارد

۳۹

ارسال صورتحساب مربوط به سایر سازمانهای بیمهگر

محل ثبت نظرات تکمیلی در الصو علل کسورات مربوط به بیمارستانها:
...................................................................................................................................................................................................
اهمیت
علل کسورات مربوط به سازمانهای بیمهگر

۹ 8 7 ۶ ۵ 4 ۳ 2 ۱

4۰

متفاوت بودن صندوقهای سازمانهای بیمهگر

4۱

کسورات هتلینگ به دلیل نداشتس اندیکاسیون بستری در بخشهای ویژه (کسورات شورای
علمی)

42

اعمال مربوط به عوارض عمل یک در همان بستری (کسورات شورای علمی)
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4۳

شیوهنامهی یکسان ولی اجرای متفاوت سازمانهای بیمهگر
قیمتهای لوازم مصرفی و دارو از سوی سازمانهای بیمهگر با

44

عدم تنظیم و یا تناس
قیمتهای بازار

4۵

تعهدات متفاوت سازمانهای بیمهگر

4۶

اعمال سلیقهی متفاوت کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای سازمانهای بیمهگر

47

االت فات شخصی کارشناد رسیدگی سازمان بیمهگر با کارشناسان واحد درآمد بیمارستان
مربوطه

48

نبود تعرفهی یکسان برای دارو و لوازم در سازمانهای بیمهگر

4۹

عدم تمایل مدیران سازمانهای بیمهای به برقراری تعامل الوب با مسئولیس مراکز بیمارستانی

۵۰

دقت بیشتر کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای بعضی سازمانهای بیمهگر

محل ثبت نظرات تکمیلی در الصو علل کسورات مربوط به سازمانهای بیمهگر:
....................................................................................................................................................................................................

ارزیابی روایی پرسشنامهی طراحیشدهی دلفی
برای بررسی روایی محتیوایی در اینجیا از ضیری نسیبت
روایی محتوا ( (Content Validity Ratioاستفاده گردیید.
برای تعییس  CVRاز پانل البرگان درالواست گردیید تیا هیر
آیتم را براساد طیف سهقسمتی (ضروری است ،مفیید اسیت
ولی ضروری نیست و ضرورتی ندارد) بررسی نماینید و پیس
از دریافت پاس های اعضای پانل ،دادههای مربوط به نظیرات
هر عضیو پانیل در نرمافیزار اکسیل ) )Excelواردشیده و بیا
استفاده از محاسبات ریاضی و آماری بر اساد شاالص نسبت
روایی محتوایی الوشه ) )Lawsheبا در نظیر گیرفتس تعیداد
افراد در پانل البرگان ( 2۵نفر) مییزان  ۰/۹۱ ،CVRمحاسیبه
گردید که نسبت به حداقل مقدار روایی برای ایس تعداد افیراد

در آزمونهای یکطرفهی موردنظر الوشه که  ۰/۳7بیود (،)۱۶
اعتبار محتوای ایس پرسشنامه تایید گردید.
 .1دور اول دلفی
در ابتدای پرسشنامهی طراحیشده (جدول  ،)2ع وه بیر
معرفی پژوهش ،صیفحهای تحیت عنیوان مشخصیات فیردی
پاس دهندگان ،بیرای ثبیت ویژگیهیای شخصیی و شیغلی و
همچنیس نحیوهی تمیاد بیا آنهیا در نظیر گرفتیه شیده بیود
(پیوست .)2
افراد شرکتکننده در دلفی 2۵ ،نفر از صاح نظران بودند
که از کارشناسان ناظر بیمارستانی با حداقل  ۵سال سابقه و نیز
واحد درآمد ییا امیور میالی بیمارسیتانها بیا حیداقل  ۳سیال
سابقهی کار در واحدهای مالی به رو نمونیهگیری متجیانس
انتخاب شده بودند (جدول .)۳

جدول  .۳توزیع شرکتکنندگان در دلفی از نظر شغل ،تحصی ت و جنس
مشارکتکنندگان
بیمه س مت
بیمه تأمیس اجتماعی
بیمه نیروهای مسلح
بیمه کمیته امداد
کارشناد واحد درآمد
جمع

مرد
2
4
۱
۰
4
۱۱
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جنسیت

زن
۵
8
۰
۱
_
۱4

دیپلم
_
_
_
_
۱
۱

تحصیالت
لیسانس
۵
۵
_
۱
۳
۱4

فوقلیسانس
2
7
۱
_
_
۱۰

جمع
7
۱2
۱
۱
4
2۵

ایمانی و همکاران

در دور اول دلفی ،پژوهشگران با مراجعه به بیمارستانها و
ادارات بیمهای محل الدمت صاح نظران انتخیابی ،اقیدام بیه
معرفی پژوهش نموده و پس از دادن مهلیت ییک هفتیهای بیه
صاح نظران برای پاس به پرسشنامه و پیگیریهیای میداوم
گییروه پییژوهش دور اول دلفییی بییا جمییعآوری تعییداد 2۵
پرسشنامه از  2۵نفر مشارکتکننده به پایان رسید .با توجه به
اینکییه مقیییاد مورداسییتفاده در ایییس مطالعییه ،یییک مقیییاد ۹
درجهای (لیکرت) بود ،لذا نقطه  ۵به عنوان نقطیهی بیطیر
انتخاب شد و علل با میانه امتیاز پاییستر از  4حذ  ،علیل بیا
میانه امتیاز باالی  7پذیر و علل با میانه امتیاز  4تا  7به دور

دوم دلفی وارد شدند ( .)۱7سپس تمامی پرسشنامهها تحلییل
شدند و براساد نتایج تحلیل ،پرسیشنامیهای بیرای ورود بیه
دور دوم دلفی طراحی گردید.
 .2دور دوم دلفی
در ایس مرحله ،آن دسته از عوامل کسورات که امتییاز الزم
را کس کرده بودند ،در قال یک پرسیشنامیهی جدیید کیه
حاوی میانه نمرات صاح نظران و نیز نمرهی هر صیاح نظر
در دور اول بود ،تنظیمشده و مجددا بیه همیان صیاح نظران
ارائه گردید (جدول  )4تا دربارهی باقی ماندن یا الیروج آن از
علل نهایی تصمیمگیری نمایند.

جدول  .4پرسشنامهی دلفی راند 2

۱
2
۳
4
۵
۶
7
8
۹
۱۰
۱۱
۱2
۱۳
۱4
۱۵
۱۶
۱7
۱8
۱۹
2۰
2۱

کدگذاری نادرست پزشکان جراح به دلیل آشنا نبودن آنها با کتاب
تعرفه گذاری یا الودتفسیری آنان
متناس نبودن مدرک تحصیلی کارکنان شاغل در واحد مدارک
پزشکی یا درآمد با تصدیگری آن شغل
تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم ارائهی مستندات مربوطه
به سازمان بیمهگر
نبود سیستم تشویق و تنبیه مالی برای کادر مشمول مستندسازی
ارتباطات ضعیف و عدم وجود تعامل رسمی و سازنده از طر
بیمارستان بیمهگر
اضافه قیمت در مورد دارو و لوازم مصرفی
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی توسط کادر
بخشهای بستری
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل
عدم حضور پزشک کمک جراح در جریان عمل و ارسال مستندات
عمل با امضای کمک جراح
فاقد ضمایم مثبته (رادیولوژی ،پاتولوژی ،آزمایش و)...
فاقد دستور پزشک ()Order
کسورات هتلینگ به دلیل نداشتس اندیکاسیون بستری در بخشهای
ویژه (کسورات شورای علمی)
اعمال مربوط به عوارض عمل اول در همان بستری (کسورات
شورای علمی)
شیوهنامهی یکسان ولی اجرای متفاوت سازمانهای بیمهگر
فاقد مهر بیمارستان
عدم تنظیم و یا تناس قیمتها یا لوازم مصرفی و دارو از سوی
سازمانهای بیمهگر باقیمتهای بازار
تعهدات متفاوت سازمانهای بیمهگر
دقت بیشتر کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای بعضی سازمانهای
بیمهگر
عدم تطابق امضای پزشک با نمونه امضای معرفیشده
تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم حضور آنها در بیمارستان
اعمال سلیقهی متفاوت کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای
سازمانهای بیمهگر

امتیاز شما در
دور اول

میانه امتیاز اعضای
مشارکتکننده در دور قبلی

امتیاز مجدد
شما از  ۱تا ۹
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22
2۳
24
2۵
2۶

نبود جلسات منظم با کادر پزشکی جهت اص ح نقطه نواقص و
تمرکز روی ضعفهای حاصل از مطالعات کیفی مدارک پزشکی
اشتباه در محاسبه تخت روز بستری (اشتباه در محاسبهی تاری
بستری و ترالیص بیمار)
آشنا نبودن کادر واحد درآمد و مدارک پزشکی با قوانیس و
بخشنامههای بیمهای
فاقد مهر یا امضاس پزشک
االت فات شخصی کارشناد رسیدگی سازمان بیمهگر با کارشناسان
واحد درآمد بیمارستان مربوطه

در آالییر بییا اسییتفاده از آزمییون آمییاری ویلکاکسیییون
( )Wilcoxon Signed Ranks Testمیانیه امتییازات در
طی راندهای اول و دوم مقایسه و مؤلفههای نهایی حاصیل از
آن دو تدویس گردید (جدول  .)۵سپس بیا حیذ تعیدادی از
عوامل به دلیل عدم کس نمرهی قابلقبول در حداقل یکیی از
جنبههای مورد بررسی و رسیدن به نقطهی اشباع (میزان تغیییر

امتیاز در  2دور متوالی کمتیر از  ۱۵درصید باشید اجمیاع بیر
موضوع موردبررسی اتفاق میافتد) ( ،)۱7موارد باقیمانیده بیه
عنوان عوامل نهیایی کسیورات شناسیایی شیدند .نهایتیا علیل
کسییورات بهدسییتآمییده بییا ایییس تکنیییک در یییک جییدول
مرت سازی شده و سپس براساد میانه امتیازات (از بیشتر بیه
کمتر) اولویتبندی گردید.

جدول  .۵مؤلفههای نهایی حاصل از مجموع  2راند
میانه امتیاز اعضای
مشارکتکننده در راند ۱
دلفی
۱
2
۳
4
۵
۶
7
8
۹
۱۰
۱۱
۱2
۱۳
۱4
۱۵

کدگذاری نادرست پزشکان جراح به دلیل آشنا نبودن آنها
با کتاب تعرفهگذاری یا الودتفسیری آنان
متناس نبودن مدرک تحصیلی کارکنان شاغل در واحد
مدارک پزشکی یا درآمد با تصدیگری آن شغل
تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم ارائهی مستندات
مربوطه به سازمان بیمهگر
نبود سیستم تشویق و تنبیه مالی برای کادر مشمول
مستندسازی
ارتباطات ضعیف و عدم وجود تعامل رسمی و سازنده از
طر بیمارستانها با سازمانهای بیمهگر
اضافه قیمت در مورد دارو و لوازم مصرفی
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی توسط
کادر بخشهای بستری
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل
عدم حضور پزشک کمک جراح در جریان عمل و ارسال
مستندات عمل با امضای کمک جراح
فاقد ضمایم مثبته (رادیولوژی ،پاتولوژی ،آزمایش و)...
فاقد دستور پزشک ()Order
کسورات هتلینگ به دلیل نداشتس اندیکاسیون بستری در
بخشهای ویژه (کسورات شورای علمی)
اعمال مربوط به عوارض عمل اول در همان بستری
(کسورات شورای علمی)
شیوهنامه یکسان ولی اجرای متفاوت سازمانهای بیمهگر
فاقد مهر بیمارستان
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میانه امتیاز اعضای
مشارکتکننده در راند 2
دلفی

پذیر
پذیر

یا عدم
سنجه

ایمانی و همکاران

۱۶
۱7
۱8
۱۹
2۰
2۱
22
2۳
24
2۵
2۶

عدم تنظیم و یا تناس قیمتهای لوازم مصرفی و دارو از
سوی سازمانهای بیمهگر باقیمتهای بازار
تعهدات متفاوت سازمانهای بیمهگر
دقت بیشتر کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای بعضی
سازمانهای بیمهگر
عدم تطابق امضای پزشک با نمونه امضای معرفیشده
تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم حضور آنها در
بیمارستان
اعمال سلیقه متفاوت کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای
سازمانهای بیمهگر
نبود جلسات منظم با کادر پزشکی جهت اص ح نقطه
نواقص و تمرکز روی ضعفهای حاصل از مطالعات کیفی
مدارک پزشکی
اشتباه در محاسبه تخت روز بستری (اشتباه در محاسبهی
تاری بستری و ترالیص بیمار)
آشنا نبودن کادر واحد درآمد و مدارک پزشکی با قوانیس و
بخشنامههای بیمهای
فاقد مهر یا امضاس پزشک
االت فات شخصی کارشناد رسیدگی سازمان بیمهگر با
کارشناسان واحد درآمد بیمارستان مربوطه

یافتهها
 .۱يافتههای مرور نظاممند مطالعات در رابطهه بها علهل
کسورات
مهمتریس علل اصلی کسورات در بررسی نظاممند که قیب
به آن اشاره شد ،آمده است (.)۵
 .۲يافتههای مصاحبههای نیمهساختاريافته در رابطهه بها
علل کسورات

در ایس مرحله و پس از تحلیل نتایج مصاحبه ۱۹ ،موضیوع
اصلی و  4۵زیرموضوع به دست آمد .در مورد علل کسیورات
مربییوط بییه پزشییکان میتییوان بییه  4موضییوع اصییلی و ۱۰
زیرموضوع و در مورد بیمارستانها به  ۱۰موضوع اصلی و ۱۶
زیرموضوع و در مورد سازمانهای بیمهگر به  ۵موضوع اصلی
و  ۱۹زیرموضوع اشاره کرد (جدول .)۶

جدول  .۶عوامل زمینهساز کسور حاصل از فس دلفی
سطوح

موضوعات
کدگذاری غلط

پزشکان

عدم حضور پزشکان
عدم توجیه پزشکان
در کدگذاری
بیتوجهی به
کسورات
عامل انسانی

سازمانهای

عدم هماهنگی
بیمهها

زير موضوعات
عدم آشنایی پزشکان با تعرفه ،نداشتس مهارت کدگذاری در پزشکان بعد از طرح تحول یا به عبارتی
مشکل کدنویسی پزشکان ،تمایل پزشکان به اعمال کای جراحی و بیهوشی حداکثری و زمان بیشتر
(تمایل به دریافت پول بیشتر با اعمال کد حداکثر).
کسر کای دوم به دلیل نبود پزشکان در بیمارستان و نیز عدم ارسال مدارک مربوط به کای دوم به بیمهها.
الودتفسیری پزشکان و نبود جلسات توجیهی برای تکمیل پروندهها و نیز کدگذاری ،تأکید بر رویههای
قبلی.
مشکل پزشکان با برالی بیمههای تجاری و اثر آن بر کمیت (در الصوصی) ،زیادهالواهی پزشکان به
دلیل حذ زیرمیزی و رومیزی ،عدم تعمیم کسورات به کارانهی پزشکان.
عامل دالیل در تفاوت کسورات بیمهها ،اعمال سلیقهی کارشناسان در بعضی بیمهها ،حجم باالی
مراجعیس در بیمهی تأمیس اجتماعی ،کمبود کارشناد رسیدگی.
شیوهنامهی یکسان ولی اجرای متفاوت بیمهها ،الدمات الارج از تعهد ،متفاوت بودن شرط پذیر دو
کا برای پزشکان در بیمهها ،متفاوت بودن فرآیند رسیدگی به صورتحسابها در بیمههای پایه ،تغییر با
تأالیر در حذ بخشنامههای قبلی.
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بیمهگر

ضعف ارتباطات
عدم تعادل با بازار
مصر بیرون
فقدان توانمندی الزم
در کارشناسان ناظر
بیمه
مشک ت مربوط به
طرح تحول س مت
ضعف در تعامل و
ارتباط
کمبود نیروی انسانی

بیمارستانها

نبود آموز

الزم

ضعف کنترل و
نظارت
نبود سیستم تنبه و
تشویق
مستندسازی اشتباه و
الطاهای انسانی
محدودیت یا ضعف
دستگاههای اط عاتی
بار مراجعیس زیاد
بیمارستانی
مشک ت مطالباتی
بیمارستانها

تعامل کم در ردههای باال و ارتباطات محدود ،عدم شرکت نیروهای صفی در جلسات تعام ت و نیز
نبود تمایل برای پیگیری رفع کسورات ،شفا نبودن روابط با بیمارستانها.
عدم تنظیم قیمتها با بازار.
نبود آموز

و عدم تمایل برای آموز  ،نبود آموز

آکادمیکی در بیمهها.

افزایش کسورات به دلیل افزایش تعرفهها و به الصو افزایش کا ،عدم توانایی طرح تحول در حل
تفاوت تعهدات بیمهها ،سردرگمی در ابتدای کار با کتاب ارز های نسبی ۵ ،برابر بودن تعرفه نظام
پزشکی به وزارت بهداشت ،جزئی شدن کدها بعد از طرح و االتصا تعرفهی الا به هر کد ،عدم
قبولی تعرفهها توسط هیئتوزیران.
نداشتس ارتباط مطلوب منسجم با بیمهها.
به کارگیری نیروی انسانی با مدرک غیرمرتبط در واحد درآمد
نبود کارگاههای توجیهی و آموز الزم برای منشیهای بخشها و کادر درمان در جهت تکمیل
پروندهها.
عدم کنترل و نظارت بر آشنایی کادر با دستورالعملها و بخشنامهها.
نبود دستگاههای تشویقی برای ترغی کارکنان به کنترل کسورات و کاهش آن و نیز نبود دستگاههای
جریمهای به صورت مالی یا غیرمالی برای پرسنلی که مسب کسور هستند.
نبود دقت کافی در پرسنل کنترلکنندهی مدارک پزشکی و عدم توجه و پیگیریهای الزم در ایس مورد.
اضافه قیمت در صورتحساب به دلیل نداشتس سیستم  HISو یا نداشتس آشنایی و آگاهی الزم پرسنل
برای کار با ایس سیستم (اضافه درالواست و اضافه قیمت در مورد دارو و لوازم).
مشکل در مقولهی پذیر

بیمار به دلیل حجم زیاد و مراجعهی باالی بیمار در بیمارستانهای دولتی.

تأالیر در پرداالت مطالبات بیمارستانها با تأثیر بر توان مالی بیمارستانها ،اثر بر کمیت الدمت و
دسترسی بیمار به الدمت.

الف .کدگذاری غلط اعمال جراحی
در میان علل کسورات مربوط به پزشکان ،عمدهتریس علت
کسور از جان افراد مشارکتکننده در مصیاحبهها کدگیذاری
غلط و درالواست اشتباه میباشید .عیدم آشینایی پزشیکان بیا
تعرفههای اع مشده و حتی نداشتس مهارت در کدگذاری یا به
عبارتی مشکل در کدنویسی پزشیکان کسیورات فراوانیی را از
جان پزشکان بر بیمارستانها اعمال کرده است .بعد از طیرح
تحول س مت و چند برابر شدن تعرفهها ،اییس کسیورات نییز
چندیس برابر شده است .نظر مشارکتکنندهی شماره  2در ایس
مورد چنیس است« :در مراکز دولتی متأسفانه در کتابها ننوشته
که ایس نمیتواند و یا با ایس کید قابیل گیزار نیسیت چیرا
هست ،ما بعضی کدها را داریم که نوشته ،ولی تو همهی کدها
باز شفا سازی را نداریم .جراح هم میآید و میگوید که ایس
عمل را انجام دادهام ،اییس کید تعلیق میگییرد بیه قیول شیما
بعضیها میآیند به چند تا کد هم ضمیمه میکنند که ایس هیم
با آن کدها درالواست بشود .باز میگویم آن به میزان شفافیت
و شفا سازی مرکز بستگی دارد .ایسها اگر مشخص میشید،
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جراحها هم به الودشان اجازه نمیدادنید کیه بیاینید ایسهیا را
درالواست بکنند؛ چون میزان کیدی کیه بیه آن عمیل مسیتقل
میدهد ،نسبت بیه قبیل چنید برابیر شیده ،نییازی نیسیت کیه
جبرانسازی بشود .حاال اگر زیرمیزی را از ایس طرییق جبیران
کند ،یک چیزی هست که باالالره برای ییک آپانیدکتومی الزم
است که پریتوئس بر بخورد و به آن دسترسی پیدا بکنید ییا
مث برای عملهای قل کد اسیترنوتومی ییا پریکیاردیوتومی
واج است ،باید آن را انجام بدهد تا بیه قلی برسید یعنیی
نیازی نیست .به نظر ایس کد چیز قابلی نیست کیه بخواهید آن
را درالواست بکند ،ولی جراحها میآیند ایس کار را میکنند».
ب .ضعف در تعامل و ارتباط
در مورد علل کسورات مربوط به بیمارستانها نییز عوامیل
زیادی دالیل هستند .ازجمله مهمتیریس اییس علیل کیه توسیط
مشارکتکنندگان نییز میورد تأکیید بیود ،ضیعف در تعامیل و
ارتباط آنها با سازمانهای بیمهگر بیود .ارتبیاط ضیعیف بییس
بیمارستان و سازمان بیمهگر به مجهول ماندن عوامل زمینهسیاز
کسور کمک میکند .نظر مشارکتکنندهی شماره  ۹در ارتبیاط

ایمانی و همکاران

کسورات ،اجرای متفاوت و با تأالیر شیوهنامهها و بخشنامهها
از طر بیمهها و تفاوت قیمتهای مصیوب بیمیهها بیا بیازار
مصر وجود دارند که سب کسور میگردند (جدول .)۶
 .3یافتههای بخش دلفی
در مرحلهی اول از تعداد  2۵پرسشنامیهای کیه بیه افیراد
داده شده بود ،همگی پاس داده بودنید و مییزان پاسی گیویی
 ۱۰۰درصد بود .در اییس مرحلیه  ۱8میورد از عوامیل حیذ
شدند و  ۶میورد از آنهیا از جنبیهی اهمییت میورد پیذیر
صاح نظران قرار گرفتند و مستقیما انتخاب شیدند و حیدود
 2۶مورد باقیمانده که امتیاز بیس  4تا  7کس نموده بودند بیه
دور دوم دلفی راه یافتند .نتایج مرحلهی اول دلفیی در جیدول
شمارهی  7آمده است.

با مشک ت موجود در ایس الصو چنیس است« :تعامیل کیم
است ،الیلی کم میشود تعامل کیرد؛ چیون سیازمانهای بیمیه
برای الودشان یک سری بخشنامه و قوانیس دارند ،نمیتواننید
در االتییار یییک سییازمان دیگییر یییا بیمارسییتان قییرار بدهنیید و
بیمارستانها هم یه سری بخشنامههایی دارند کیه نمیتواننید
در االتیار ما قرار بدهند و به الاطر آن فکر مییکنم زییاد حیل
نشود».
ج .عدم هماهنگی سازمانهای بیمهای
در مورد عوامل مربوط به سازمانهای بیمهگر نییز عیواملی
از قبیل نبود آموز اصولی و آکادمیکی برای کارشناسان بیمه
و بعضا اعمال سلیقهی شخصی آنها در رسیدگی به پروندهها،
نبود تعامل با بیمارستانها و رغبت بیه تشیکیل جلسیات حیل
جدول  .7نتایج تحلیل پرسشنامهها در دور اول دلفی
دستگاههای مرتبط با کسورات

عوامل کسور

پذیرفتهشده

پذیرفتهنشده

پزشکان
بیمارستان
سازمانهای بیمهای
مجموع

۹
۳۰
۱۱
۵۰

4
2
۰
۶

2
۱۳
۳
۱8

بییرای دور دوم مطالعییه ،از  2۶مییورد بهدسییت آمییده ،در
مجموع  ۱۶عامل مربوط به کسورات ،پذیر و  ۱۰عامل نییز
به علیت عیدم کسی نمیرهی قابیلقبول در حیداقل یکیی از

ورود به دور
بعدی دلفی
۳
۱۵
8
2۶

جنبههای موردبررسی و رسیدن به نقطهی اشباع (تغیییر امتییاز
کمتر از  ۱۵درصد) از ورود به جمع عوامیل نهیایی کسیورات
باز ماندند (جدول .)8

جدول  .8نتایج تحلیل پرسشنامهها در دور دوم دلفی
دستگاههای مرتبط با کسورات

عوامل کسور

پذیرفتهشده

پذیرفتهنشده

پزشکان
بیمارستان
سازمانهای بیمهای
مجموع

۳
۱۵
8
2۶

۳
۱۰
۳
۱۶

۰
۵
۵
۱۰

بییا اسییتفاده از آزمییون آمییاری Wilcoxon Signed
 ،Ranks Testمیییانگیس امتیییازات در دور رانیید اول و دوم
مقایسه گردید( :جدول )۹
 .۱آزمون فرض:
 : H۰میانه امتیازات اعضیای مشیارکتکننده در رانید دوم
دلفی بیشتر از راند اول نیست.

ورود به جمع
عوامل نهایی در
دور دوم دلفی
۳
۱۰
۳
۱۶

 : H۱میانه امتیازات اعضیای مشیارکتکننده در رانید دوم
دلفی بیشتر از راند اول است.
 .2آماره آزمون|Z|=|-۱/۱۹۹| =۱/۱۹۹ :
 .۳ناحیهی بحرانیZ- ۰/۰۵ =۱/۶4۵ IV :
تصمیمگیری|Z|=۱/۱۹۹< Z -۰/۰۵ =۱/۶4۵ :
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جدول شماره  .۹تحلیل میانه امتیازات در دو راند اول و دوم با آزمون ویلکاکسون
مجموع رتبهها

رتبه میانه

4۵/۵۰

۶/۵۰

۹۰/۵۰

۱۰/۰۶

تعداد
a

رتبههای منفی

b

رتبههای مثبت

7
۹

c

۱۰

2۶

 2میانه – میانه۱

رابطهها
کل
 2a.میانه < میانه۱
b.میانه > 2میانه۱
 2c.میانه = میانه۱

جدول شماره  .۱۰معیار تصمیمگیری
میانه_ ۱میانه2
a

-۱/۱۹۹
۰/2۳۱

Z
تعییس سطح معناداری ( )Asym sigدو رابطه
برمبنای رتبههای منفی a. a.
تست ویلکاکسون b.

با استفاده از فرضیهی  H۱مشخص گردیید کیه مییانگیس
امتیازات اعضای شرکتکننده در راند دوم دلفی بیشتر از رانید
اول نیسییت؛ بنییابرایس در رانیید دوم متوقییف گردییید .مجمییوع
عوامل انتخابشیده در رانید اول دلفیی  ۶و در رانید دوم ۱۶
مورد بود که در مجموع  22عامل به عنوان علیل اصیلی تأییید

شدند( .جدول  )۱۰در نهاییت عوامیل بهدسیتآمده بیه دلییل
قرابت مفهومی و مشابه بودن ادغام گردیده و ک  ۱7مورد بیه
عنوان عوامل اصلی کسورات پروندههای بسیتری بیمارسیتانی
تعییس و نهایی گردیدند (جدول .)۱۱

جدول  .۱۱علل نهایی کسورات منتج از پرسشنامهی دلفی
کدگذاری ناصحیح و اضافه درالواستی پزشکان و نبود برنامهای منسجم جهت توجیه آنها در کدگذاری بر طبق کتاب تعرفه
۱
اضافه درالواستی پزشکان در کدهای تعدیلی بیهوشی و زمان بیهوشی
2
عدم حضور پزشک کمک جراح در جریان عمل و ارسال مستندات عمل با امضای کمک جراح
۳
عدم تعمیم کسورات به کارانهی پزشکان مسب کسور
4
نبود جلسات منظم با کادر پزشکی جهت اص ح نقطه نواقص و تمرکز روی ضعفهای حاصل از مطالعات کیفی مدارک پزشکی
۵
متناس نبودن مدرک تحصیلی پرسنل شاغل در واحد مدارک پزشکی یا درآمد با تصدیگری آن شغل
۶
نبود آموز مداوم و بروز نبودن کادر واحد درآمد و مدارک پزشکی با بخشنامههای بیمهای
7
نبود سیستم تشویق و تنبیه مالی برای کادر مشمول مستندسازی
8
اضافه درالواستی در تعداد دارو و لوازم مصرفی توسط کادر بخشهای بستری
۹
 ۱۰عدم تنظیم یا تناس قیمتهای لوازم مصرفی و دارو از سوی سازمانهای بیمهگر با قیمتهای بازار
 ۱۱فاقد ضمایم مثبته (رادیولوژی ،پاتولوژی ،آزمایش و)...
 ۱2ارتباطات ضعیف و عدم وجود تعامل رسمی و سازنده از طر بیمارستانها با سازمانهای بیمهگر
 ۱۳شیوهنامهی یکسان ولی اجرای متفاوت سازمانهای بیمهگر
 ۱4فاقد مهر بیمارستان
 ۱۵فاقد مهر یا امضای پزشک
 ۱۶دقت بیشتر کارشناسان واحد رسیدگی بیمهای بعضی سازمانهای بیمهگر
 ۱7تماموقت جغرافیایی پزشکان به دلیل عدم ارائه مستندات مربوطه به سازمان بیمهگر و حضور در بیمارستان
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ایمانی و همکاران

بحث
هیید ایییس مطالعییه تحلیییل علییل عمییدهی کسییورات
پروندههای بستری بیمارستانی بود.
نتایج مطالعه نشان داد که یکی از عوامل اصیلی کسیورات
پروندههای بستری در میان پزشکان (جراح و کمیک جیراح و
بیهوشی) اضافه درالواستی میباشد .ایس اضافه درالواسیتی در
مدتزمان جراحی و نیز سیاعات بیهوشیی ،حضیور ییا عیدم
حضور کمک جراح و نیز به صورت کدگیذاری غلیط اعمیال
جراحی از شایعتریس کسورات در اکثر پروندههای بیمارستانی
اسییت ( .)۱8اضییافه درالواسییتی در کدگییذاری زمییانی اتفییاق
میافتد که کد درالواستی توسط جراح با شرح عمیل موجیود
در بر عمل جراحی مطابقت نداشته یا بیه اییس صیورت کیه
پزشک جراح کدهای مربوط به یک پروسیجر (بخشهیایی از
آن عمل) را که الزمهی آن عمل میباشد ،به صورت جداگانیه
و اضافه درالواست مینماید که در هر دو توسیط کارشناسیان
بیمه مشمول کسیور میگیردد .در مصیاحبههای انجامشیده بیا
کارشناسان بیمه و نیز درآمد بیمارستانها نیز اضافه درالواستی
پزشکان به عنوان عمدهتریس نوع کسورات ککر گردیده اسیت.
با توجه به دیدگاه یکیی از مشیارکتکنندگان در مصیاحبه در
ایس تحقیق ،نبود جلسات توجیهی برای پزشکان و عدم وجود
وحدت رویه در کدگذاری و شفا سازی کیدینگ جراحیی و
نیز عدم تأثیر کسورات در کارانهی پرداالتیی بیمارسیتانها بیه
پزشکان باعث میشود که پزشکان در کدگذاری اقدام به الیود
تفسیری نموده و تأکید بر ادامهی روندهای قبلی داشته باشند.
در مطالعیییییهی صیییییفدری و همکیییییاران ( )۱۹بیییییر
صورتحسیابها و اسیناد بیمیاران بسیتری بیمیههای تیأمیس
اجتمیاعی و الیدمات درمیانی بیمارسیتانهای دانشیگاه علیوم
پزشکی تهران بر روی  ۱۵بیمارستان تحت نظر اییس دانشیگاه
در سال  ،۱۳۹۰حقالعمیل جراحیی ( 8/7درصید) و بیهوشیی
( 4/۵درصد) به عنوان مهمتریس عوامل کسورات ککر گردییده
بود که نتیجه مطالعهی ما بیا اییس مطالعیه همخیوانی دارد .در
مطالعهای دیگر توسط جنتی و همکیاران ( )2۰کیه بیا عنیوان
بررسی کسورات بیمارستان شمس تبریز در  ۳ماههی اول سال
 ۱۳۹2در تبریییز انجییام شیید ،بیشییتریس کسییورات ،مربییوط بییه
حقالزحمهی بیهوشی با علت اضافه درالواستی بوده است کیه
ایس مطالعه نیز با نتایج مطالعهی ما همخوانی دارد.
عسگری و همکاران نیز در مطالعهی الود نشان دادند کیه
بیشتریس میزان کسورات در بیمارسیتانهای میورد مطالعهشیان
مربییوط بییه حییقالعمییل جراحییی ( 28/4درصیید از مبییالغ
درالواستی) بود کیه در اییس میورد ،نتیجیهی اییس مطالعیه بیا
مطالعهی ما سازگار است (.)۱۰
در مطالعهی کرمی و همکاران نیز درالواست قیمت اضافه
برای الدمات ،درالواست بییش از انیدازهی دارو ،درالواسیت
بیش از اندازهی مشاوره ،درالواست اضیافه  kبیرای جراحیی،

درالواست زمان بیش از اندازهی بیهوشی ،درالواست اضافه k
ی بیهوشی ،درالواست کدهای تعدیلی اضافه بیهوشی ،اضیافه
زدن درصد کدهای جراحی مشترک یک ناحیه ،بیشتریس علیل
کسییورات اعمالشییده توسییط سییازمان تییأمیس اجتمییاعی در
بیمارسییتانهای آموزشییی کاشییان در سییال  ۱۳۹۰را تشییکیل
میدادند ( )۱۱کیه علیل بیانشیده بیا نتیایج مطالعیهی حاضیر
همخوانی دارد .توکلی و همکیاران در پیژوهش الیود کیه در
بیمارستانهای آموزشی اصفهان در سال  ۱۳8۵انجیام گردیید،
بیشتریس میزان کسیورات اعمالشیده از طیر بیمیه الیدمات
درمانی را مربوط به دارو ،هزینهی ش تخت و کمتریس میزان
را مربوط به مشاوره اع م کردهاند ( )2۱که نتایج اییس مطالعیه
با مطالعهی ما همخوانی ندارد.
موارد دیگری که باعیث کسیورات بیشیتر در پرونیدههای
بستری شده و بیشتر شیرکتکنندگان در مصیاحبه نییز بیر آن
تأکید داشتهاند ،کسورات مربوط به عدم مستندسیازی صیحیح
اسییت کییه ناشییی از الطاهییا و اشییتباهات انسییانی پرسیینل
کنترلکنندهی مدارک پزشکی است .بهکارگیری افراد کارآمد و
دارای تحصییی ت مییرتبط بییا شییغل در واحیید درآمیید در
بیمارستانها امری نادر است ،ولی افرادی را نیز میتوان یافیت
که به دلیل داشتس تجربهی الزم در ایس مورد از پیس وظیایف
محوله به الوبی برآمدهاند.
کمبود نیروی انسانی و بهکارگیری افراد ناکارآمید و دارای
تحصی ت نامرتبط با شغل در واحد درآمد بیمارستانها و نییز
نبود آموز های الزم بیرای منشییهای بخیش و ک دهیای
توجیهی حتی برای پرسنل درمان جهیت تکمییل پرونیدهها و
رفع نقایص مربوط به مستندسیازی صیحیح کمیی و کیفیی و
عدم دقت کیافی آنهیا در کنتیرل میدارک پزشیکی از جملیه
عواملی است که چالشهایی را بیرای بیمارسیتانها بیه وجیود
آورده و الییود بیمارسییتانها بییا قصییور در آن مسییب کسییور
میگردند (.)22
شکیبا در پژوهشی در سال  ۱۳82کیه بیا عنیوان «بررسیی
مبلغ کسورات بیمه الدمات درمانی در بیمارستان شهید مکتبی
سبزوار» انجام داد ،یکی از مهمتریس علیل کسیورات را کامیل
نبودن و نقص اوراق ارسالی پروندهها به سازمان بیمیهگر بییان
نموده است ( )2۳که در ایس مورد ،ایس مطالعه با مطالعیهی میا
همخییوانی دارد .در بررسییی و مقایسییهی علییل کسییورات
بستریشدگان بیمه تأمیس اجتماعی در بیمارسیتانهای بیاهنر و
ارجمنیید کرمییان توسییط معلمییی و همکییاران در سییال ،۱۳۹۰
بیشتریس و کمتریس میزان کسورات مربوط بیه هزینیهی دارو و
لوازم بود و علل ایس کسورات در بیمارستان باهنر به ترتی به
علت نقص مدارک پرونده ،اشیتباه در محاسیبهی هزینیه و در
بیمارستان ارجمند ناشی از اضافه درالواستی و نقص میدارک
پرونده بوده است ( )۱8که ایس مطالعه نیز بیا مطالعیهی میا در
ایییس مییورد همخییوانی دارد .نصیییری راد و همکییاران نیییز در
Depiction of Health, 2019; 11(2): 172-189

تحلیل علل کسورات پروندهای بستری

مطالعهی الود در سال  ۱۳8۹با عنیوان «بررسیی مشیک ت و
مسائل موجود بیس سازمانهای بیمیهگر پاییه و بیمارسیتانهای
دانشگاهی» بهتفصیل بیان داشتند که آموزشی بودن بیمارستان،
نداشتس تجربهی کافی کارکنان مراقبتی برای تکمییل پرونیدهی
بیماران و نییز ورود دانشیجویان جدیید بیه طیور سیالیانه کیه
موج نیاز مداوم به آموز مستندسیازی پرونیده میشیود و
استخدام کارکنان واحد درآمد به صورت نیروی طرح انسیانی
و آشنایی کم آنها با قوانیس بیمهای از عوامل زمینهسیاز ایجیاد
کسور میباشد ( )22که نتیجهی ایس مطالعه نیز با مطالعهی میا
همخوانی دارد .سیف ربیعی و همکیاران در مطالعیهای تحیت
عنییوان «بررسییی وضییعیت ثبییت اط عییات در پرونییدههای
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان» در سال
 ۱۳88نشان دادنید کیه در اییس بیمارسیتانها پرونیدهها دارای
نواقص جدی میباشند که عواملی از قبیل ازدحام باال و تعیدد
بیماران ،عدم احساد مسئولیت توسط دانشجویان و کارورزان
و مهمتر از همه نبیود آمیوز کیافی از دالییل عیدم رعاییت
اصول صحیح پروندهنویسی است ( )24که ایس مطالعه نییز بیا
نتایج مطالعهی حاضر همخوانی دارد.
در سوی دیگر ،به نقل از مشارکتکنندگان در مصیاحبهها،
ناهماهنگ بودن سازمانهای بیمهگر اغل در میواردی باعیث
سردرگمی مراکز بیمارستانی طر قرارداد شده و کسوراتی را
سب میگردد .از جمله اییس میوارد میتیوان بیه :شییوهنامهی
یکسان ولی اجرای متفاوت بیمهها ،الدمات الارج از تعهد در
بیمهها ،متفاوت بودن شرط پذیر کای دو برای پزشیکان در
بیمهها ،متفاوت بودن فرآیند رسییدگی بیه صیورتحسیابها
الصوصییا در بیمییههای پایییه و تغییییر بییا تییأالیر در حییذ
بخشنامههای قبلی اشاره کرد .همچنیس تعامل کم و ارتباطیات
محییدود در ردههییای بییاال ،عییدم شییرکت نیروهییای صییفی در
جلسات تعام ت و نبود تمایل برای برگزاری جلساتی جهیت
پیگیری رفع کسیورات از طیر بیمارسیتان و شیفا نبیودن
روابط با بیمارستانها را نیز در ایس میان نباید نادیده گرفت .در
مطالعهی نصیری راد و همکیاران در سیال  ۱۳8۹ناهمیاهنگی
سازمانهای بیمهگر با یکدیگر و سلیقهای بودن کار کارشناسان
بیمه و تفاوت در رسیدگیشان به پروندهها ،عدم وجود ارتباط
مناس و تعامل سازندهی کارکنان واحد درآمد بیا نماینیدگان
بیمییه ،پییاییس بییودن تعرفییهها نسییبت بییه بخییش الصوصییی و
بیتوجهی واحد درآمد نسبت به برطر کردن مشک ت اسناد
از عمده مشک ت بیس بیمارستانها و بیمهها یاد شده ( )22که
زمینهساز کسورات در صورتحسابها میشوند که ایس نتایج
با نتایج مطالعهی ما کام همخوانی دارد.
از محدودیتهای مطالعه میتوان بیه حجیم بیاالی کیاری
کارشناسان شرکتکننده در مصاحبهها و نیز پانل دلفیی و نییز
کمبود مطالعات انجامگرفته پیرامون موضیوع تحقییق و ییافتس
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کلیدواژهی مناس برای کسورات در مطالعات الارجی در ایس
مطالعه جهت بررسی پیشینهی تحقیق اشاره کرد.
پیشنهاد میشود مطالعهی دیگیری جهیت بررسیی تعیییس
عوامل کسورات پنهان پروندههای بستری بیمارستانی انجیام و
نیز میزان تأثیر کسورات بر گیرد میالی بیمارسیتانها میورد
مطالعه قیرار گییرد تیا بیا انجیام چنییس پژوهشهیایی تمیامی
گلوگاههای کسورات شناساییشده و در جهت رفع علل آنهیا
گامهای اساسی برداشته شود.

نتیجهگیری

کاهش الطاهای انسانی از طریق توجیه اصولی پزشکان در
کدگذاری اعمال ،آموز به پرسنل در مستندسازی صیحیح و
ثبییت دقیییق و بییروز اط عییات و نیییز تطبیییق نرمافزارهییا و
سیسییتمهای  HISبیمارسییتانی بییا سییاز و کارهییای بیمییهای و
یکسانسیازی فرآینییدهای رسییدگی و نیییز شییوهنامهها و نیییز
اجییرای هماهنییگ آن از طییر سییازمانهای بیمییهای و نهایتییا
افزایش تعام ت بیس سازمانی در کاهش کسورات بسیار میؤثر
میباشد .پیشنهاد گروه پژوهشی تمرکز مدیران و کارشناسان و
تمییامی کینفعییان در بیمارسییتان بییر علییل عمییدهی کسییورات
ککرشده در اییس تحقییق هسیت تیا شیاهد کیاهش کسیورات
صورتحسابها و نارضایتی بیمارستانها از پرداالت مطالبات
آنها باشیم.

پیامدهای عملی پژوهش

نتایج تحقیق حاضر به عنوان مبنایی برای االیذ تصیمیمات
مبتنی بر شواهد در زمینیهی کسیورات بیمارسیتانی در االتییار
مدیران بیمارستان ،سازمانهای بیمهای ،سیاستگذاران س مت
و پژوهشگران ایس حوزه قرار داده و ت شی جدید در راسیتای
بسییط و توسییعهی دانییش کسییورات بیمارسییتانی و توجییه بییه
جنبههایی که در مطالعات پیشیس کمتر به آن پرداالته شده بود،
میباشد.

مالحظات اخالقی

در مصییاحبه بییا مشییارکتکنندگان ،توضیییح در الصییو
اهدا پژوهش در هر مرحله به صورت کتبیی و شیفاهی بیه
آنان ارائه گردید .همچنییس حقیوق مشیارکتکنندگان از قبییل
حق کنارهگیری از پژوهش در هر زمان ،حیق مطالبیهی نتیایج
پژوهش برای مشارکتکنندگان ،حفظ محرمانه بودن اط عات
و مشخصات افیراد شیرکتکننده در مطالعیه موردتوجیه قیرار
گرفت.

تضاد منافع

نویسندگان ایس مقاله اع م میدارنید کیه هی گونیه تضیاد
منافعی ندارند.

ایمانی و همکاران

بخشی از پایاننامه با عنوان «بررسی مییزان و علیل کسیورات
 و۱۳۹۵  و۱۳۹4 بیمارستانهای منتخ شیهر تبرییز در سیال
ارائییهی راهکارهییای مناسیی » در مقطییع کارشناسییی ارشیید
دانشییکده مییدیریت و اط عرسییانی پزشییکی دانشییگاه علییوم
۵/4/۶۰78  و بییا کیید اال ی ق۱۳۹4 پزشییکی تبریییز در سییال
.میباشد
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فایلهای پیوستی

 .8میزان آشنایی کادر واحد درآمید و میدارک پزشیکی بیا
قوانیس و آییسنامیههای پرداالیت سیازمانهای بیمیهای چقیدر
است و چه تأثیری بر کسورات پروندههای بیمارستانی دارد
 .۹به نظر شما تعامیل مییان کارشناسیان واحید درآمید و
بیمییهای چقییدر میتوانیید در کییاهش کسییورات بیمارسییتانی
تأثیرگذار باشد
با تشکر از شما

پیوست  .1سؤاالت مصاحبه
لطفا الودتان را معرفی کنید و پست سیازمانی الودتیان را
بفرمایید و بگویید چند سال سابقهی کار دارید
 .۱به نظر شما بیشتریس میزان کسورات اعمالشده مربیوط
به کدام سازمان بیمهگر میباشد
چه عواملی بر تفاوت میان کسورات سیازمانهای بیمیهای
مختلف تأثیرگذار میباشد یعنیی شیما چیه عیواملی را میؤثر
میدانید
 .2به نظر شما چه عواملی بر اعمال کسورات بیمارسیتانی
تأثیرگذار است یک سیری عیواملی را کیه فکیر میکنیید بیر
اعمال کسورات بیمارستانی مؤثر است ،ککر کنید.
 .۳به نظر شما کسورات بیمارستانی تا چیه حید در تیداوم
دسترسی و ارائهی الدمت به گیرندگان نقش دارد چه تأثیری
میتواند در توان مالی بیمارستانها داشته باشد
 .4تأثیر کسورات بر روی کیفیت و کمیت ارائهی الیدمت
توسط ارائهکنندگان الدمات را چگونه ارزیابی میکنید
 .۵به نظر شما راهکارهای کاهش کسورات چیست
 .۶چه چالشهایی در مسیر ایس راهکارها وجود دارد
 .7به نظر شما اجرای طرح تحول چیه تیأثیری بیر مییزان
کسورات بیمارستانی داشته است لطفا دالیل هر یک از موارد
ککرشده را توضیح دهید.
تصویر سالمت1399 ،؛ 189-172 :)2(11

پیوست  .2پرسشنامهی دلفی 1
صاح نظر گرامی :با س م و عرض ادب
ایس تحقیق با هد «بررسیی مییزان و علیل کسیورات در
بیمارستانهای منتخ شهر تبریز و ارائهی راهکارهای کیاهش
کسورات» انجام شده و مشارکت شما در اییس تحقییق جهیت
ارتقای س مت بسیار مغتنم الواهد بیود .الزم بیه ککیر اسیت
شرکت جنابعالی /سرکار عالی در تکمیل پرسشنامهی حاضیر
کییام االتیییاری میباشیید .ب یه ع ی وه اط عییات موجییود در
پرسشنامه کام محرمانه بوده و تنها در راستای تحقیق حاضر
مورد استفاده قرار الواهد گرفت.
الزم به ککر است که بازهی زمانی ایس تحقییق مربیوط بیه
زمان قبل از طرح تحول س مت میباشد .بدیهی است چنانچه
تغییری در هر یک از عوامل تأثیرگذار ناشیی از طیرح تحیول
س مت به وجود آمیده باشید ،در صیورت امکیان در قسیمت
نظرات تکمیلی با ککر مصادیق ککیر نماییید .جهیت سینجش

ایمانی و همکاران

درجه اهمیت هر علت در یک مقیاد  ۹بخشی آورده شده که
عدد  ۱نشاندهندهی کمتریس اهمیت و عدد  ۹منعکسکننیدهی
بیشتریس اهمیت میباشد .در صورت تمایل ،نتایج ایس پژوهش
در االتیار افراد مشارکتکننده در پژوهش قرار الواهد گرفت.
با سپاد از همکاری صمیمانهتان
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