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  مقدمه

از خدمات و کاال ها ما از روش پرداخت مستقیم استفاده می کنیم، به بازار می رویم، کاالي مورد در هنگام خرید بسیاري 

 :زیرا. نیاز خود را تهیه و هزینه آن را پرداخت می کنیم اما در نظام سالمت چنین روشی پاسخگو نیست

از هر کاالیی و حتی غذا هم بتوان گذشت . مردم بهداشت را از سنخ دیگري نسبت به سایر کاال ها ارزیابی می کنند اوال

  . از یک فرد نمی توان خواست که از جانش به علت فقر مالی بگذرد

  . میزان هزینه غیر قابل پیش بینی است  ثانیا

  بیمار تا حد زیادي مجبور به پیروي از دستورات اوست،  پزشک است و خود ،تعیین کننده نهایی نیاز بیمار ثالثا

نظام هاي . به دالیلی که در باال ذکر شد براي تامین هزینه هاي نظام سالمت از نظام هاي پرداخت استفاده می شود

دهنده  پرداخت راه هایی هستند که از طریق آنها منابع مالی جمع شده در نهاد هایی مانند دولت یا بیمه ها به ارائه

  .منتقل می شود) …داروخانه ها، آزمایشگاه ها، مراکز فیزیوتراپی و ،پزشکان(خدمات 

  .شوند تقسیم می) Prospective(و آینده نگر ) Retrospective(به طور کلی نظام هاي پراخت به دو نوع گذشته نگر 

از میزان دقیق هزینه اي که دریافت خواهد کرد بی اطالع است و معموال  گذشته نگر، ارائه دهنده خدمت در روش هاي

  :مدتی بعد از ارائه خدمت هزینه آن دریافت می شود ، روش هاي زیر گذشته نگر محسوب می شود

  روش کارانه. الف

  روش روزانه. ب

حتی در مواردي هزینه را پیش از  آینده نگر، ارائه دهنده نه تنها از میزان دریافتی خود مطلع است بلکه  در روش هاي

نگر   روش هاي زیر آینده.ارائه خدمت دریافت می کند و در حقیقت خدمات ارائه شده توسط او، پیش خرید می شود

  محسوب می شود

  بودجه کلی. ج

  سرانه. د

  )DRG(موردي . ه

  حقوق. و

  پاداش. ز

جالب اینجاست که . در حال گذار، اشکال متنوعی دارد تامین مالی مراقبت سالمت در کشورهاي درحال توسعه و

به دالیلی، تعهد دولت به . فقیرترین کشورها، باالترین هزینه پرداخت مستقیم از جیب را به عنوان درصدي از درآمد دارند

ود، یک فاکتوري که اغلب نادیده گرفته می ش. تامین مالی خدمات سالمت در کشورهاي کم درآمد، پایین بوده است

کیفیت پایین خدمات عمومی و انگیزه پایین مستخدمین دولتی است که سرمایه گذاري هاي عمومی را تضعیف می کند 
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به عالوه، هزینه هاي بخش خصوصی چون پرداخت هاي غیررسمی و . و ارزش سرمایه گذاري ها را به مخاطره می اندازد

اخت هایی، میزان قابل توجهی از هزینه هاي بخش سالمت را این چنین پرد. پرداخت هاي مستقیم بیماران، عمومی است

در اغلب کشورها به خود اختصاص داده است و در اکثر موارد، غیرقانونی است، چون همه شهروندان، باید خدمات سالمت 

  .را به صورت رایگان دریافت نمایند

، مدل ابتکاري تامین مالی را منبعث از مکانیزم هاي جمع آوري درآمد یا فعالیت هاي انگیزشی OECDکشورهاي عضو 

در حمایت از توسعه بین المللی می دانند که فراتر از رویکردهاي سنتی صرفه هزینه توسط بخش دولتی و خصوصی 

  :مکانیزم هاي حمایتی عبارتند ازاین . است

میع جریان درآمدي بخش هاي دولتی و خصوصی در مقیاس باال و توسعه فعالیت رویکردها و روش هاي جدید براي تج

  هایی به منظور کسب مزایاي حاصله توسط کشورهاي همکار؛

اختصاص جریانات درآمدي جدید از قبیل جمع آوري منابع مالی حاصل از پرداخت هاي مستقیم، پیش پرداخت ها، 

  طرح مشارکت داوطلبانه به فعالیت هاي توسعه در یک دوره چند ساله؛ مالیات، اوراق قرضه، وجوه حاصل از فروش یا

مشوق هاي جدید از قبیل ضمانت هاي مالی، مسئولیت پذیري اجتماعی و دیگر مزایا و پاداش ها جهت رسیدگی به 

  شکست بازار و گسترش فعالیت هاي توسعه مداوم؛

   "خانه رشد"هاي تامین مالی  در حال ایجاد نظامکشورهاي درحال توسعه، خوشبختانه، تعداد فزاینده اي از 

)Home-grown (این کشورها، صرف نظر از . جهت گسترش و پیشرفت به سمت پوشش همگانی سالمت هستند

تفاوت هاي موجود در نوع حرکت خود، بر این باورند که حق برخورداري از خدمات مراقبت سالمت باید مبتنی بر 

  ه جاي وارد کردن ب. شهروندي و یا اقامت و نه براساس وضعیت اشتغال و مشارکت هاي مالی در نظر گرفته شود

 مدل هاي نامناسب تامین مالی از کشورهاي با درآمد باال، کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط باید به داستان هاي

  :در کشورهاي قابل مقایسه بنگرند؛ این کشورها در دو دسته زیر قرار گرفته اند "UHC"موفقیت آمیز 

 مثل( ت را از طریق درآمدهاي مالیاتی، تامین مالی می کننددسته اول، کشورهایی است که پوشش همگانی سالم

  ).سریالنکا، مالزي و برزیل

دسته دوم، کشورهایی هستند که حق بیمه ها را تنها از کارمندان رسمی جمع آوري می کنند و آن ها را تا جایی 

مثل ( ات سالمت فراهم سازندانباشت می کنند که توام با درآمدهاي مالیاتی، امکان دسترسی کل جمعیت را به خدم

  . )تایلند، مکزیک و قرقیزستان

، جمعیت کل، بواسطه نظامی پوشش داده می شود که اساسا از مالیات انگلستان، اسکاتلند، والز و ایرلند شمالیدر 

  . عمومی تامین مالی می گردد

. هاي خصوصی و عمومی است و حق بیمه اي بیمههاي عمومی، مالیات  عموماً از طریق مالیات آلماننظام درمانی منبع درآمد 

افراد و کارفرمایانشان، نرخ در این نظام، . تامین مالی مراقبت سالمت در آلمان، از یک مدل یارانه داخلی پیروي می کند
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ان همدرصد ثابتی را به صورت مستقیم به صندوق سالمت پرداخت می نمایند و یارانه هاي دولتی نیز به صورت مستقیم به 

 ، می کندسپس، صندوق برمبناي سرانه، منابع مالی را در بین طرح هاي بیمه اي توزیع . صندوق واریز خواهد شد

، منبع اصلی مالی مراقبت سالمت، به عبارتی. ، عموما بواسطه دولت مرکزي تامین مالی می شودسالمت ملی کانادانظام 

صورت انفرادي به شکل  مابقی آن از بیماران به. ها است ایالتهاي فدرال، نواحی و  اعمال مالیات از سوي دولت

  . شود تامین می (PHI) ي درمان خصوصی و بیمه (OPP) هاي از جیب پرداخت

نظام . ی شود، بواسطه مالیات، حق بیمه و پرداخت هاي مستقیم از جیب، تامین مالی منظام بهداشت و درمان ترکیه

بخش خصوصی کوچک است، اما به سرعت روبه رشد . و بیمه سالمت خصوصی است ه سالمت ملیترکیه، ترکیبی از بیم

  . م دولتی، جایگزین آن شده استتاست و به جاي رقابت با سیس

، یک نظام تامین مالی مختلط دارد خدمات عمومی مراقبت سالمت از طریق مالیات عمومی با بودجه هاي سالیانه مالزي

  .به وزارت بهداشت تامین مالی می شونداقتصاد تخصیص داده شده از وزارت 
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  انواع نظام هاي پرداختآشنایی با 

  )FFSیا  Fee for Service(روش کارانه . الف

 ،)…ویزیت، جراحی، آزمایش، رادیولوژي و (در روش پرداخت به ازاي خدمت، بر اساس تعداد خدمات ارائه شده به بیماران 

هاي پرداخت به بازار آزاد  هاي پرداخت است و نسبت به سایر نظام ترین روش این مدل از رایج. گیرد پرداخت انجام می

و مشوقی براي کار بیشتر و بهبود دسترسی شده به راحتی مستقر آن است که یاي این روش، از مزا. شباهت بیشتري دارد

تشویق انجام خدمات با تعرفه مناسب است اما تأکید مزیت دیگر، . در مناطق و جمعیت هاي غیر برخوردار است

  : تواند آثار زیر را به بار آورد ازحد بر این روش، می بیش

 اقبت هاي اولیهمرو  رنگ شدن پیشگیري کم - 

 کاهش کیفیت - 

 افزایش کمیت خدمات - 

 مراجعه مکرر به پزشکان متعدد براي یک مشکل توسط بیمار - 

 براي به حداکثر رساندن در آمد در زمان ثابت زمان ارائه خدمت کاهش - 

 )پیراپزشکان و سایر پرسنل(محول کردن خدمات به افرادي که حقوق کمتري می گیرند  - 

  )تر و درمان القایی آوري پیچیده تمایل به سمت خدمات با تعرفه باال و فن( بیمار ارائه خدمت غیرضروري به - 

تر قابل وصول هستند و  تر و بالطبع با درآمد باالتر در مراکز بزرگ در دسترسی؛ چون خدمات گران  فاصلهافزایش  - 

 . کوچ کنندتر  تر مناطق دورافتاده را ترك کنند و به مراکز بزرگ متخصصین براي درآمد بیشتر تمایل دارند هر چه سریع

 .کارانه است ترین روش پرداخت در ایران سیستم الزم به ذکر است شایع

  Daily chargeیا )  Per diem payment system(  )پرداخت بر اساس مدت اقامت( روش پرداخت روزانه  .ب

مستقل از نوع و تعداد خدمت، مبلغ ثابتی را  ،در این روش ارائه دهنده خدمات بستري به ازاي هر روز اقامت بیمار

مبنا معموال این است که کل هزینه . این مبلغ معموال با مذاکره با سییستم بیمه گر بدست می آید. دریافت می کند

این روش منحصراً براي بیماران بستري . بیمار در هر سال تقسیم می شود/بیمارستان در یک سال محاسبه و به تخت

  :تواند ایجاد کند آثار زیر را در نظام سالمت میو تفاده دارد قابلیت اس

 سود بیشتر، چون پرداخت به ازاي تعداد روز بستري استبراي کسب  هاي هرروز بستري کاهش هزینه - 

 طول مدت اقامت بیماران و امکان بستري غیرضروريافزایش  - 

 تعداد بیماران بستري و افزایشهاي سرپایی  مراقبتکاهش  - 

  فیت خدمات بستري کیکاهش  - 

  این روش به افزایش متوسط زمان اشغال تخت منجر می شود،  مشخصاً
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  )Global budget payment system(روش پرداخت بودجه کلی  .ج

براي این نظام پرداخت . به حساب آورد صاین روش را می توان پرداخت براي پوشش تمام هزینه ها در یک مدت زمان مشخ

یا حداقل  د در بلند مدت این روش پرداخت معموال منجر به کاهش هزینه ها.وجود یک سیستم ثبت اطالعات موثر الزم است

براي جلوگیري از افت خدمت باید سعی نمود بودجه را با توجه به شرایط انعطاف پذیر نمود و . عدم افزایش آنها می شود

  .رقابت را میان ارائه دهندگان خدمت بوجود آورد

  ) Per capita payment system(نظام پرداخت سرانه  .د

زمان - واحد پرداخت یه ازاي نفربه عبارت دیگر،  شود انه پرداخت میسر، تحت پوششجمعیت در این روش به ازاي تعداد 

در قبال این پرداخت وي . دشو مثالً به ازاي هر نفر تحت پوشش پزشک خانواده به وي پرداخت ثابتی انجام می. است

والً بخشی بر اساس بسته خدمتی موردتوافق است و چون معم درمانی و توان – موظف به ارائه خدمات پیشگیري

اشکال ساده و . کننده خدمت نیز باالتر است توجه وي به پیشگیري نیز بیشتر خواهد بود هاي درمان براي خود ارائه هزینه

در اشکال ساده از یک سرانه ثابت استفاده می شود اما در موارد پیچیده تر . پیچیده اي براي این نظام پرداخت وجود دارد

این روش معموالً با کاهش  .مانند سن و وضعیت سالمت جمعیت سرانه تغییر می یابد با توجه به ویژگی هاي دموگرافیک

شود بلکه حتی ممکن است پرداخت به  کننده خدمت نیز کاسته نمی که از دریافتی ارائه درحالی. هزینه در کل همراه است

  : توان موارد زیر را نام برد از آثار این روش می. وي افزایش یابد

 خدمات هزینه اثربخشو  انگیزه براي ارائه خدمات پیشگیريایجاد  - 

 بندي خدمات سازي براي نظام ارجاع و سطح زمینه - 

 ازحد خدمات  حذف انگیزه اقتصادي براي ارائه بیش - 

 خدمات احتمال افت کیفیت  - 

 با توجه به تجمیع بیماران و افراد سالم و ارائه سرانه ثابت براي همه آنها تجمیع ریسک  - 

در  .ماه پزشک خانواده خود را عوض کند 3توان این امکان را قرارداد که بیمار بتواند هر  لوگیري از این امر میبراي ج

 .شده است روش پرداخت سرانه براي طرح پزشک خانواده در نظر گرفتهایران، 

  ) Salary Payment system( روش پرداخت حقوق  .ه

و ) هفتگی یا ماهانه(در این روش مبلغ پرداختی بر اساس دوره زمانی . بناي این روش پرداخت بر پایه زمان است

کاري براي و  و ساز پذیرد شده صورت می نظر از تعداد بیماران ویزیت شده، حجم خدمات یا هزینه خدمات ارائه صرف

 ..بررسی کیفیت وجود ندارد

چون بین افراد پرتالش و کم تالش در . کنندگان خدمات است روش فقدان اثر انگیزشی آن براي ارائهعمده انتقاد به این  

   :اند از سایر آثار این روش عبارت. دریافت حقوق تفاوت معناداري وجود ندارد
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 انجام کار به میزان بسیار محدود توسط درمانگران - 

 - یت و کیفیت پایین خدماتکم 

 براي هر بیمارطوالنی شدن زمان ویزیت  - 

در این سیستم روشی براي کنترل موثر عملکرد افراد وجود ندارد مگر آنکه با استفاده از قرارداد هاي موقت، تمدید  طبعاً

در مواردي که میزان دریافت حقوق بسیار پایین باشد روش پرداخت  .قرارداد را منوط به عملکرد مورد قبول فرد دانست

FFS ین می شودبه طور غیر رسمی جایگز.  

  ) Bonus payment system(روش پرداخت پاداش  .و

  منظور ایجاد انگیزه جهت نیل به اهداف خاص مانند کاهش تجویز   این روش معموال به طور مکمل و یا تشویقی به

سایر روش هاي پرداخت همچون آنتی بیوتیک یا میزان مرگ و میر مادر و نوزاد و یا افزایش پوشش واکسن در کنار 

 روش پرداخت توأم حقوق و پاداش به نام. روش پرداخت حقوق، روش پرداخت کارانه و یا سرانه ممکن است استفاده شود

(Salary plus bonus payment system)  ،و یا نظام مبتنی بر عملکردPay for Performance   نامیده

یا نتیجه نهایی آن از هزینه پیامد مورد انتظار در این خطر وجود دارد که هزینه بررسی عملکرد و در این روش،  .شود می

  .جامعه بیشتر شود

  )Flat rate( یا سیستم پرداخت ثابت ) Per admission payment system( نظام پرداخت به ازاي بستري. ز

در ، ازاي هر بسترينظر از مدت اقامت و یا تنوع خدمات دریافتی، به  صرفو مستقل از نوع بستري  ،در این روش

نوعی از این روش . نام دارد DRG مدل ارتقاءیافته آن. کنندگان خدمات پرداخت می شود هزینه ثابتی به ارائه ،بیمارستان

به این صورت که متوسطی . ستشود به گلوبال یا سرجمع موسوم ا عمل جراحی شایع استفاده می 90که در ایران براي 

هاي جراحی، پاراکلینیک،  همچون بیهوشی، هتلینگ، هزینه(هاي بیمارستانی یک بیماري و بسته خدمتی آن  از هزینه

براي  این روش پرداخت معموالً. دشو  شود و همین مقدار براي هر بیمار به بیمارستان پرداخت می محاسبه می... ) و  دارو

 :آثار این روش شامل موارد زیر است. ربرد دارد که یک خدمت ثابت با تنوع کم را ارائه می دهندبیمارستان هایی کا

 . ارائه دهنده خدمت به دنبال بیمارانی می رود که بیماري خفیف تري دارند و از پذیرش بیماران پیچیده استنکاف می کند - 

 .پرداخت بر اساس تشخیص است نه طول مدت بستريزمان بستري وجود دارد چون   کاهش مدت هبدر این روش تمایل  - 

 .دیاب هاي هرروز بستري کاهش می هزینه - 

بودجه ثابتی از محل بودجه عمومی، کمک خیرین و یا سایر منابع  ،کننده خدمات در این روش براي بیمارستان یا مؤسسه ارائه

ها  در این روش هزینه. دهد پرداخت خود را انجام می ،ارائه خدماتشود و بر آن اساس بیمارستان فارغ از درآمد یا میزان  تعریف می

براي کیفیت خدمات تضمینی وجود . کنندگان خدمات وجود دارد ریزي و ارتقاء توسط ارائه یابد و امکان برنامه معموالً کاهش می

 .توان باال برد ان را نیز نمینباشد انگیزه کارکن) کارانه(پرداخت عملکردي  ،هاي پرداختی ندارد و اگر همراه با روش
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 Case-mix adjusted per admission(نظام پرداخت به ازاي بستري با تعدیل از نظر ترکیب موارد .ح

(   )Casemix payment system  ( یا نظام پرداخت موردي )Per case  ( یا )Case payment (  

بیماران    روش دسته بندي  یک casemix. دشخدمات با کیفیت یکسان، پول یکسانی دریافت خواهد بابت در این شیوه 

  .باشد ز میمشابهت ها از نظر منابع مورد نیا و بالینی توجه به مشابهت هاي با

DRG ای Diagnosis related group  یکcasemix  معروف است که براساس طبقه بندي بیماران براساس  

می توان براي مقایسه  DRGاز . این مدل اولین بار در آمریکا اجرایی شد. هاي تشخیصی مشابه عمل می کند گروه

قابل پرداخت به سن، جنس، نوع   هزینه، DRGوش در ر .بیمارستان ها و حتی پژوهش هاي اپیدمیولوژیک استفاده نمود

صورت که با ورود بیمار به بیمارستان و  بدین. بیماري، فرآیند درمان و زمان ترخیص بیمار از بیمارستان بستگی دارد

در این . گیرد به او تعلق می ICDتشخیص بیماري، براي تعیین شدت بیماري ها و میزان بار مالی آنها یک کد تشخیص 

یکی از  ،روش بیماران براساس تشخیص و درمان و طول مدت بستري طبقه بندي شده اند و پزشک پس از تشخیص

در صورتی  DRGروش پرداخت به . گروه ها را انتخاب می کند و در نهایت پرداخت او بر اساس آن گروه انجام می شود

در صورت افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان . ندارد و طبق گایدالین ترخیص شوداست که بیمار در بازه زمانی استا

توجهی از  یابد اما در صورت ترخیص شدن بیمار پیش از موعد مقرر مبلغ قابل مبلغ پرداختی اندکی افزایش می

مناسب ترخیص شده و انگیزه  شود تا بیمار در زمان این نحوه پرداخت باعث می. یابد بازپرداختی به بیمارستان کاهش می

نمایانگر یک  DRG هر کد .بیمارستان براي افزایش مدت اقامت و یا ترخیص پیش از موعد مطلوب به حداقل برسد

  .شود ارزش نسبی بدون واحد بوده که با ضرب کردن این عدد در نرخ پایه، مبلغ قابل پرداخت محاسبه می

DRG   نظر تشخیص و درمان پزشکی مرتبط هستند طرح طبقه بندي بیماران بستري است، طبقه بندي بیمارانی که از

هاي مشابه در مصرف منابع بیمارستانی و  براساس میزان DRG .و از نظر آماري طول مدت اقامت یکسان یا مشابه دارند

   .است هداد رارقدر یک گروه سازگار به طور آماري بیماران را براساس طول مدت اقامت و هزینه محاسبه شده، 

که طبقه تشخیص اصلی طبی و جراحی تقسیم کرده  25الی را به هاي اصلی احتم کلیه تشخیص ،اکیرمآپزشکان  نمجنا

   .نامیده می شوند MDC طبقات تشخیص اصلی

   :هر یک از گروههاي طبقه بندي تشخیص وابسته با توجه به موارد زیر مشخص می گردد

ات انجام شده با توجه به تشخیص صحیح و مناسب در دوره ي درمان و اقدام ICD تعیین دقیق و درست کد -1

  در طی مراقبت از بیمار 

 سن بیمار -2

 جنس بیمار -3

  وضعیت بیمار در هنگام ترخیص -4
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 یعقاوو هزینه هاي متحمل شده توسط بیماران در درمان بیماري تحت عنوان درآمد غیر  DRG تفاوت در باز پرداخت

 س گروه تشخیص وابستهمبلغ ثابتی را دریافت می کند که نشانگر مبلغ تعیین شده براسا بیمارستانشناخته شده است 

DRG  در صورتی که بیمار مرخص شده هزینه کمتري از مبلغ محاسبه شده ي. است DRG  داشته باشد، بیمارستان

می تواند مابه التفاوت را به عنوان سود ذخیره کند و برعکس چنانچه هزینه بیمار مرخص شده از بیمارستان بیشتر از 

  . سارت وارده را متحمل شودباشد بیمارستان مجبور است خ DRG مبلغ

شامل تشخیص هایی می شوند که از نظر پزشکی شبیه یا مربوط به هم هستند و یا تقریبا از  MDC ای هتسباو يگروهها

 صیخشت هورگ 492 و )MDC( گروه تشخیص اصلی 25در حال حاضر . یک نوع منابع مصرف شده استفاده کرده اند

 شوندجراحی و پزشکی تقسیم می  DRG ها طوري هستند که به MDCموارد  رثکادر . وجود دارد و )DRG( هتسباو

DRG  بعضی از. ها و سن قابل تمایز می باشند هاي پزشکی معموال براساس تشخیص DRG  هاي جراحی و پزشکی

دیگر تفکیک می گردند که تحت عنوان عوارض یا هاي همراه از یک بیشتر براساس وجود یا عدم وجود عوارض بیماري

   .شناخته شده اند )C.C( هاي همراه بیماري

 .دشامل عوارض و بیماریهاي همراه می باشیک فهرست استاندارد تشخیصی  هدنریگ رب رد اههاي همر عوارض و بیماري

با یک وضعیت یا عارضه ي ثانوي است که طی مدت  (Complication) یک نوع عارضه مشخص کننده تسرهف نیا

به عنوان یک  (comorbidity) انويبیماري همراه با یک ناخوشی ث. زمان بستري براي بیمار به وجود آمده است

   .تشخیص ثانوي از وضعیتی به شمار می آید که در زمان پذیرش بیمار وجود داشته است

 :GRD رد اه هدنورپ يراذگدک لحارم

  . در نخستین مرحله از روند کد گذاري، اطالعات بالینی بیمار در یک پرونده پزشکی جمع آوري می شود

  . در مرحله دوم پزشک از اطالعات موجود جهت تشخیص استفاده می کند

است که تضمین می گذار این اغلب وظیفه کد. براي تشخیص اختصاص می دهد ICD گذار یک کددر مرحله سوم، کد

  . نماید در پرونده پزشکی مدارك کافی جهت تایید تشخیص وجود دارد

ممکن مرحله  نیا. که عامل اصلی پذیرش بیمار در بیمارستان بوده است دوش یم باختناتشخیصی در مرحله چهارم، 

  . زشکی باشدگذار و پزشک و مدارك پشتیبان از پرونده پاست مستلزم تبادل اطالعات بین کد

  : DRG  مراحل محاسبه ي هزینه درمانی در نظام

   :استفاده می شوداحل زیر مر ، DRG در نظامبراي محاسبه هزینه درمانی 

  بررسی پرونده پزشکی براي تعیین تشخیص اصلی - 1

  مراجعه به یکی از طبقات تشخیص عمده براساس تشخیص اصلی - 2

  تقسیم بندي براساس اینکه بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته یا خیر - 3

  . (complication) و عوارض (comorbiding) تقسیم بندي براساس وجود بیماري جانبی - 4
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  با توجه به سن، جنس، وضعیت ترخیص بیمار در صورت لزوم - 5

  از میان کدهاي آن طبقه DRG تعیین کد -6

 ثبت شده است DRG که در مقابل کد (Ralative weight) ضریب ارزشی نسبی K تعیین - 7

  .حاصلضرب به دست آمده صورتحساب بیمار خواهد بود ضرب کردن ضریب ارز نسبی در درجه بیمارستان - 8

DRG  نظامی است که فقط در مورد مدت زمان بستري و خدمات مربوط به آن بیماري، هزینه را پرداخت می کند .

چنانچه هزینه به علت طول مدت بستري بیشتر یا عفونت بیماري افزایش یابد این مقدار هزینه اضافی توسط بیمار یا 

   .بیمه پرداخت نخواهد شدمراکز 

  : DRG  مشکالت موجود در اجراي نظام

 کاهش درآمد بیمارستان - 1

 هاي سرپایی افزایش درمان - 2

 DRG گذاري و تعیین کدخطا در کد - 3

 هاي اشتباه و به موقع ارسال نشدن آنها افزایش گزارش - 4

  یق بر روي پرونده بیمارعدم درك صحیح کارکنان پزشکی نسبت به اهمیت ثبت اطالعات دق - 5

  تجربه جهانی

استفاده . کنند کشورهاي مختلف معموالً از یک سیستم ترکیبی نظام پرداخت براي خدمات و شرایط مختلف استفاده می

پرداخت براي تمام کشورها یک نسخه واحد . شود هاي هر روش می ها و کاستی هاي مختلف سبب جبران ضعف از روش

کند،  ها را تعیین می وجود ندارد و هر کشوري بر اساس شرایط خود نوع روش پرداخت و میزان ترکیبی هرکدام از روش

 .که کشورهایی که در این زمینه روش جدید ابداع کردند بسیار موفق بودند جالب این

 �و�ق و ��روز با�ید


