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   چکیده

 

 سگالمت بگااار هاینارسگایی مشكالت کاهش مناسب برای گذاریسیاست ابزار یک سالمت خدمات گذاریتعرفهزمینه و هدف: 

های سگالمت تعرفه خدمات و مراقبت .است که بر دسترسی، عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخگویی در نظام سالمت تأثیر ایادی دارد
اعمگال  تعرفگه بگر سگالمت تحگول طگرح تأثیر تعیین پژوهش نیا هدفدر برنامه طرح تحول سالمت افزایش چشمگیری داشت. 

 .بود های بیهوشیجراحی عادی، اعمال جراحی شایع )گلوبال( و مراقبت

و  (گلوبگال) عیشگا یجراح اعمالاعمال جراحی عادی،  تعرفه یاسهیمقا یبررس منظور بهتوصیفی و طولی  مطالعهاین  :کار روش

 یجراحگ اعمگال یهگانگهیهز جگداول اا هگاآوری دادهانجام شد. برای جمع 1396 تا 1390 امانیدر بااه  رانیاخدمات بیهوشی در 
 سگالمت هگایمراقبگت و خگدمات ینسگب یهااراش کتاب و( 1390 سال نسخه) ایفرنیکال یگذارتعرفه کتاب ،(1390 سال) گلوبال

 Excel افگزارنرم اا اسگتفاده با راتییتغ درصد و یوان نیانگیم محاسبه و هاداده هیاول یبنددسته. شد استفاده (1396 نسخه) رانیا
 .شد انجام یاوج تست یت آامون و SPSS افزارنرم 18 نسخه اا استفاده با هاداده لیتحل و

 به 1390 سال در کا 9/12 نیانگیم اا) درصد 124 سالمت تحول طرح یاجرا اول سال در ی گلوبالجراح واحد نیانگیم :هاافتهی

 رشگد( 1394 سگال در کگا 4/31 بگه 1393 سگال در کگا 9/28 نیانگیم اا) دوم سال در درصد 6/8 و( رشد 1393 سال در کا 9/28
 2/19 تحگول طرح اا بعد اول سال در یهوشیب واحد نیانگیم .روندی تقریباً ثابت داشته است 1396و بعد اا آن تا سال  است داشته
 کتگاب و کگا 9/64985 ایگفرنیکال کتگابدر مورد اعمال جراحگی عگادی،  است. داشتهکاهش  درصد 9/2 دوم سال در و رشد درصد

 کتگاب (.p >001/0) بگود معنگادار یآمگار نظگر اا که( رشد درصد 4/94) است گرفته نظر در کا 75/126316اراش نسبی خدمات 
 یکگا کگاهش درصگد 7/53) بودنگد گرفتگه نظگر در یهوشگیب کگا 5/12024 و کگا 25976 بیترت هب ینسب اراش کتاب و ایفرنیکال

 .ی(هوشیب

شگده اسگت کگه  برابگر 9/1و  2/2حگدود به ترتیب جرای طرح تحول سالمت جراحی عادی و گلوبال با اهای تعرفه :یریگجهینت

 کنتگرل موجگب توانگدیمگ یمگوردو  نگرآینگده پرداخگت یهاروش اا استفاده های نظام سالمت ایران شد.منجر به افزایش هزینه
 .شود سالمت یهاهزینه
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Abstract   

 
Background: Healthcare services pricing is one of the most important policy tools affecting 

access, equity, efficiency, and quality in a health system. The healthcare services tariffs were 

increased due to the health transformation plan (HTP) implementation in Iran. This study 

aimed to examine the effects of HTP on the surgical and anesthesia procedures’ tariffs. 

Methods: This descriptive and longitudinal study compared the tariffs of surgical and 

anesthesia procedures from 2011-2017. Data sources were the California tariff (2011 

Edition) and the relative value of health services (2017 edition) books. Data was categorized 

and weighted and the average and percentage of changes were calculated using excel 

software. Then, Data was analyzed by SPSS software (version 18) using paired t-test 

statistics. 

Results: The average of surgery unit was increased 124% in the first year of HTP 

implemenbtation and then increased by 8.6% in the second year of the HTP 

implemenbtation. After then, it has remained steady. The average of anesthesia unit was 

increased by 19.2% in the first year of the HTP implementation and was decreased by 2.9% 

in the second year of the HTP implementation. The differences between values were 

statistically significant (p<0.001) 

Conclusion: The healthcare services tariff had been almost doubled due to the HTP 

implementation which increased the financial burden on the Iran health system. Using 

preospective payment methods is recommended for controlling the health system costs. 
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 مقدمه
 انتظاباا   یافااا ،ساممت عخا  منابع  تیمحدود

ی پاشاک هبییتکنولوژ و علوم شرفتیپ عه توجه عب مردم
توجاه  ضاروا و تغییرا  دموگرافیک و اپیادمیولوژیک 

الاامای  اا عخا  نیا دا منبع  عه کباایی و کبه  اتمف
  یافاااعاب توجاه عاه  رانیمد و گذااانسیبست. کندمی

ب منبسا یااهکباهاب عه دنباب  عخ  سممت یهبهاینه
هساتند  ساممت نظابم یاثرعخش و ییکباا  یافاا عرای

گذاای خدمب  سممت یکای ا  اجااای م ا  . تعرفه(1)
تخصیص منبع  و خرید خدمب  سممت است کاه نشا  

 هبی نظبم سممت دااد.م می دا کنتر  هاینه
فروشندگبن و خریدااان دا عب اا اقبعتی کبمل مساتشل 

ان تشبضب و عرضه ا  ه  عمل کرده و قیمت عر اسبس میا
شود. دا چناین شارای،ی، اگار فروشاندگبنی تعیین می

عخواهند قیمت خیلی عیشتر ا  هاینه تمابم شاده عارای 
محصوال  خود تعیین کنند، سبیر فروشندگبنی که سود 

پذیرند، عب پیشن بد قیمات کمتار، فارو  کمتری اا می
عنبعراین، قیمت عه عناوان یاک ؛ عیشتری خواهند داشت

اعااااا منبسااب عاارای افاااای  کااباایی تولیدکنناادگبن و 
کنااد. ولاایکن، عااب اا اسااتدبده ع ینااه ا  مناابع  عماال می

هبیی سممت یک عب اا اقابعتی کبمال نیسات و نباسابیی
نبهمگونی خدمب  سممت، عدم تشبان دااد. نبملموسی و 

ایرابد هبی ساممت منرار عاه اطمعبتی و وجاود عیماه
عیمه سممت . (2) شودهبیی دا عب اا سممت مینباسبیی

خاادمب  دا مشبعاال  کنندهمصاارفعااه عنااوان ساا ری ا  
عنبعراین، ؛ کندقیمت عبالی خدمب  سممت محبفظت می

عیمباان ممکن است نسابت عاه قیمات عابالی خادمب  
سممت حسبسیت عبالیی نشبن ندهند. عیمباان اطمعاب  

هبی فنای خادمب  ساممت د جنباهال م و کبفی دا موا
کنناادگبن خاادمب  سااممت نداانااد و مربوانااد عااه ااا ه
کنندگبن خدمب  سممت عر اعتمبد کنند. دا نتیره، ااا ه

هاابی پیشاارفته تشخیصاای و داماابنی و پبیااه تکنولوژی
کنناد کاه خدمب  افبهی عرای عیمباان عب ه  اقبعات می

شاد. منرر عه افاای  هایناه خادمب  ساممت خواهاد 
دولت عب توجه عه نش  م   خدمب  سممت دا  ندگی و 

کننادگبن هبیی اا عرای واود ااا همرگ مردم، محدودیت

کند و هر فرد یاب خدمب  سممت عه این عب اا تحمیل می
تواند عه ایان عاب اا وااد یاب ا   ن سب مبنی عه ااحتی نمی

ا  عیماباان  اگرچاهخباج شاود. ایان قاوانین و مشاراا  
فعلی خدمب   کنندگبنااا هکند، ولیکن، عه ظت میمحبف

(. دا نتیره، عه دلیل 3دهد )سممت قدا  انحصبای می
هبی عب اا سممت، قبنون عرضه و تشبضاب دا ایان نباسبیی

شااود و عااب اا منراار عااه تعیااین قیماات تعاابدلی نمی
کنندگبن خدمب  سممت ممکن است، تعرفه عبالیی ااا ه

 دا نظر عگیرند.
عاهساممت هب دا عاب اا دخبلت دولتمین ج ت، عه ه

عرای کنتر   ن و محبفظات عب اا  هبی ایننباسبیی لیدل
 نیاا  ا یکایاسات.  رینبپاذاجتناب  ا  حشوق ش روندان

اسات تاب ضامن تعرفه خدمب  سممت  نییهب تعمداخله
کننادگبن خادمب  ساممت ایربد انگیاه ال م عارای ااا ه

الت، کاباایی و کیدیات منرر عاه ع باود دسترسای، عاد
گااذاای اهااداف تعرفه .(4شااود )خاادمب  سااممت هاا  

خدمب  سممت شبمل حصاو  اطمینابن ا  عب پرداخات 
خادمب   کنندگبنااا همنصدبنه خدمب  ااا ه شده توسط 

سااممت، حصااو  اطمیناابن ا  ااا ااه خاادمب  سااممت 
منبسب و دستیبعی عه نتبیج سممتی خو  عارای جبمعاه 

گااذاای خاادمب  ظاابم منبسااب تعرفه(. یااک ن3اساات )
سممت موجب پبیداای نظبم سممت خواهد شد. عوامل 

گذاای خادمب  ساممت عبباتناد ا  او  عر تعرفه مؤثر
خدمب  سممت، حر  خدمب   کنندگبنااا هپرداخت عه 

خدمب  ساممت و  کنندهااا ههبی عیمبا، سممت، ویژگی
هاابی هاینااه خاادمب  سااممت، او  کنناادهپرداخت

هب، محبسبه هاینه ااا ه خدمب  ساممت، میااان هایناه
نتبیج خدمب  سممت و میاان اقبعات دا عاب اا ساممت 

(5.) 
کنندگبن خادمب  ساممت هبی پرداخت عه ااا هاو 

 نگر یندهیب  Retrospective نگرگذشتهعه دو دسته کلی 
Prospective نگرگذشاتههبی تشوند. پرداختشسی  می 

قبل  نگر یندههبی ععد ا  ااا ه خدمت سممت و پرداخت
هابی دا او شاوند. ا  ااا ه خدمت محبسبه و انربم می

، هاینه ااا ه خدمب  سممت مبنابی نگرگذشتهپرداخت 
کنناادگبن خاادمب  سااممت اساات. عب پرداخاات عااه ااا ه
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 ، تعرفاه ا  قبالنگر یناده هبی پرداختاو ولیکن، دا 
کنناده شود و کبممً من،بق عر هاینه کرد ااا هتعیین می

هابی ا  طارف دیگار، او (. 3خدمب  سممت نیست )
توان عاه کنندگبن خدمب  سممت اا میپرداخت عه ااا ه

تشسای   Variable ریامتغ و Fixed دو دسته کلی ثبعات
دا نظاابم پرداخاات ثبعاات، میاااان پرداختاای عااه  کاارد.
کننده خدمب  سممت عب افاای  یاب کابه  میااان ااا ه

دا نظبم پرداخات  کهکند. دا حبلیخدمب  تغییری نمی
متغیر عب تغییر میاان خدمب  ااا ه شده میاان پرداختای 

 (.6یبعااد )خاادمب  سااممت تغییاار می کنناادهااا هعااه 

ت دا نظابم پرداخات ثبعات کنندگبن خدمب  ساممااا ه
؛ کننادعبعت ااا ه خادمب  اضابفی مبلغای دایبفات نمی

عب توجه عه صدر عودن دا مد ن بیی، تمبیل  هب نعنبعراین، 
عاه طارق مختلا   هاب نعه کبه  هاینه ن بیی دااناد. 

نظیاار کاابه  کمیاات و کیدیاات خاادمب  ایاان کاابا اا 
 کنند.می

ر اسابس خدمت عا کنندگبنااا ههبی پرداخت عه او 
عنادی اسات. واحاد خادمت واحد خدمت نیا قبعل گروه

-fee-for تواند عاه ا ای هار واحاد خادمت )کبااناه(می

service ی ا، همه خدمب  مرتبط عب یک تشخیص )عاه ا
عرای یک عیمابا دا یاک  همه خدمب  ،Per case مواد(

و یب همه خادمب   Capitationعب ه  مبنی خبص )سرانه( 
عیماباان دا یاک عاب ه  مابنی خابص ااا ه شده عه هماه 

 (.3عبشد ) Global budget)عودجه( 
 نیایتع متغیر است. عارای نگرگذشتهکباانه یک او  

 اا   جاا دو ا  ی دا او  کبااناهپاشک خدمب  متیق
 ینساب اا  . شاودیم اساتدبده لیتباد عبمال و ینسب
 ،یمابایع شاد  م ابا ،  مابن، یژگایو پنج عر یمبتن

 عبمال اسات. پاشک یعرا مخبطره و مبایع یعرا مخبطره
من،شاه یهابنرخ ،یجبا یهبمتیق ا  استدبده عب لیتبد

 تیمساالول یهاابمااهیع شاابمل یعبالساار یهبهاینااه ،یا
 نیایتع محال هار ی نادگ نهیها و حشوق اجباه، ،یمدن
دا این او ، اعتدا اا   نسبی هار خادمت دا  .شودیم

شاود. سا  ، مشاداا مشبعل عب سبیر خدمب  محبسبه می
 Conversion پولی هر واحد اا   نسبی )عبمل تبدیل(

factor شود. عرای تعیین جدو  اا   نسابی می نییتع
شاود هبی مختلدی اساتدبده میخدمب  سممت ا  او 

دقیق حسابعداای یاب تواند شبمل محبسبب  عسیبا که می
کنندگبن و ااا ه کنندگبنپرداختعر اسبس مذاکرا  عین 

تواند منرر عه (. او  کباانه می3خدمب  سممت عبشد )
افاای  تشبضبی الشبیی عرای خدمب  ساممت و افااای  

دا کشاوا عه عنوان مثب ،  هبی نظبم سممت شود.هاینه
او  کبااناه ا   کباگیریعهکره جنوعی هاینه سممت عب 

 3/4عاه  1975داصد تولید نبخبلص داخلی دا سب   8/2
 1991داصااد دا سااب   1/7و  1986داصااد دا سااب  

کشوا عضاو  19ای دا (. م،بلعه7میمدی افاای  یبفت )
سااب مبن همکاابای و توسااعه اقتصاابدی نشاابن داد کااه 

هبی داصدی هایناه 11پرداخت کباانه منرر عه افاای  
 (.8سممت شد )

ا او  پرداخاات مااوادی پرداخاات عااه ا ای نااو  د
مدیکیر  مریکاب دا تشخیص عیمبای است. سب مبن عیمه 

هابی مایمدی ا  ایان او  عاب عناوان گروه 1983سب  
 (.9تشخیصی واعسته عه جبی او  کباانه استدبده کرد )

هب عر اسبس ناو  تشاخیص عاب دا این او  اعتدا عیمبای
هابیی تشخیصی عه گروهعندی استدبده ا  یک نظبم گروه

شااوند. ساا  ، اا   نساابی هاار گااروه عندی میدسااته
شاود. ععاد ا   ن، میااان پرداخات تشخیصی تعیین می

پولی عرای هر واحد اا   نسبی خادمب  تعیاین شاده، 
شااود. دا ن بیاات، تعاادیمتی دا میاااان مشااخص می

شود. ا  او  پرداخات ماوادی دا هب اعمب  میپرداخت
ژاپاان، فرانسااه و اسااترالیب اسااتدبده کشااواهبی کبناابدا، 

هب هاینه دامبن اا عه ااا ه خادمب  شود. این پرداختمی
 کننادهااا هکند. ولیکن، ممکن است ضروای محدود می

خاادمب  سااممت اا عااه پااذیر  عیمااباان عیشااتر دا 
دا اسااترالیب ا  او   .(4) عیمباسااتبن تشااویق کنااد

 Australianملای اساترالیب  واعستههبی تشخیصی گروه

national diagnosis-related groups (AN-DRGs) 
هاابی تشخیصاای واعسااته امریکااب عرگرفتااه ا  او  گروه

 .(10) شوداستدبده می
ثبعاات عااه  نگر یناادهساارانه یااک او  پرداخاات 

کنندگبن خدمب  سممت اسات. دا ایان او  یاک ااا ه
مبلغ ثبعت عه ا ای هر عیمبا یب عیمه شونده عرای یک عب ه 

خدمب  ساممت پرداخات  کنندهااا همبنی مشخص عه  
شود. او  سرانه کنتر   یابدی عار قیمات و حرا  می

خدمب  دااد و او  منبسابی عارای جلاوگیری ا  ااا اه 
هبی ساممت اسات خدمب  غیر ضروای و کبه  هاینه

هبی اجتمبعی عمومی دا  اژانتاین، هبی عیمه(. عرنبمه3)
ا  او  ساارانه اسااتدبده عر یاال، نیکبااگو ااه و تبیلنااد 
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دا تبیلند طبق قبنون عیمه اجتمابعی  (.11و  4کنند )می
هبی دولتی و میمدی پرداخت عه عیمباستبن 1990سب  

خصوصی عر پبیاه سارانه اسات کاه خادمب  سارپبیی و 
شود. او  سرانه دا تبیلناد موجاب عستری اا شبمل می

تشویق اساتدبده عیشاتر ا  خادمب  سارپبیی و اساتدبده 
(. عااب ایاان وجااود، 12متاار ا  خاادمب  عسااتری شااد )ک

خدمب  ساممت دا صاوا  تعرفاه کمتار ا   کنندهااا ه
هاینه تمبم شده خدمب ، ممکن اسات عیشاتر عاه ااا اه 
خدمب  عه عیماباان عاب ایساک کمتار، کابه  کیدیات 
خدمب  یب حتی عادم ااا اه عرخای ا  خادمب  ضاروای 

ن خود اا کابه  تمبیل داشته عبشد تب عب این اقدامب   یب
(. تعدیل تعرفه سرانه عب دا نظر گرفتن عاواملی 13دهد )

نظیر سن، جان  و شاد  عیمابای عیمابا تاب حادودی 
 تواند منرر عه تعیین تعرفه واقعی شود.می

 کنندهااا هثبعت پرداخت عه  نگر یندهعودجه یک او  
اساات. عاارای  خادمت عاارای یااک عااب ه  ماابنی مشااخص

هب دا کشاواهبی عاب دااماد کا  و عیمباستبنپرداخت عه 
و  12شاود )متوسط عیشتر ا  او  عودجاه اساتدبده می

دا ایان کشاواهب عاه دلیال نداشاتن سیسات   (.15-14
هبی پیچیده توان ا  او اطمعب  حسبعداای قوی، نمی

دیگر استدبده کرد. هر سب  ه  مبلغی عه عنوان توام عاه 
ایان او   شاود.ه میعودجه سب  قبل عیمباستبن افااود

و کابه   هایناه کننادهپرداختمنرر عه کنتر  عیشتر 
شاود. عاب خدمب  ساممت می کنندهااا ههب توسط هاینه

ای عارای ع باود خادمت انگیااه کننادهااا هاین وجاود، 
کیدیت خدمب  سممت ندااد. ایان او  حتای ممکان 
است منرر عه عدم ااا ه عرخی ا  خدمب  ضاروای شاود 

(13.) 
 کننادهااا ههابی پرداخات عاه ا  ایان او  کدامهیچ

خدمب  سممت عه تن بیی کبمل نیست. هر کدام ماایب و 
دا عساایبای ا  ، نی؛ عناابعرامعبیااب خاابص خااود اا دااد

کشااواهب عاارای کاابه  عااوااب ناابم،لو  عرخاای ا  
هاابی پرداخاات هاابی پرداخاات ا  ترکیباای ا  او او 

شود. عه عنوان مثب ، دا نظبم سممت  لمابن استدبده می
ا  او  کباانه عاه هماراه یاک عودجاه گلوعاب  محادود 

شود. عه پاشکبن خدمب  سرپبیی عه صاوا  استدبده می
شود. عب این وجود، باانه پرداخت مینگر عب او  کگذشته
کنناد. ای تعیاین میهب عرای پاشکبن سش  عودجاهعیمه

اگر پاشکبن تعداد خدمب  خیلی  یابدی اا ااا اه کنناد، 

تاب  یبعادمیقیمت پرداختی عبعات هار خادمت کابه  
ا  ساش  عودجاه مشاخص شاده  هاب نپرداختی کل عه 

دا س،ح  ترکیبی متغیر این او (. 16-17تربو  نکند )
خرد و ثبعت دا س،ح کمن، ضامن ایرابد انگیااه عارای 

هبی سممت خدمب  سممت ا  افاای  هاینه کنندهااا ه
کند. دا دانمابا  ا  ترکیاب سارانه و ه  پیشگیری می
یک سوم پرداختای پاشاکبن عار  شود.کباانه استدبده می

اسبس سرانه و دو ساوم مابعشی عار اسابس کباناه اسات 
دا  Payment by resultsمبتنی عر نتبیج پرداخت  (.18)

ماایمدی همااراه عااب پرداخاات  2003انگلسااتبن ا  سااب  
شااود. عااه هب اسااتدبده میمااوادی عاارای عیمباسااتبن

اساتبنداادهبی تعیااین  اعبیااتهب دا صاوا  عیمباساتبن
شااده کیدیااات و ایمناای خااادمب  و  ماابن انتظااابا، 

شود که منرار عاه ع باود هبی تشویشی داده میپرداخت
 (.19کیدیت، کباایی و افرای  امید  ندگی شده است )

هبی خااادمب  ساااممت عااارای  گااابهی ا  هایناااه
گذاای داسات خادمب  ساممت ضاروای اسات. تعرفه
یبعی خدمب  سممت عه دلیل نبهمگونی خادمب ، هاینه

پیچیدگی فراینادهبی ااا اه خادمب  و اتکابی  یابد عاه 
لی اسات. نیروی کبا دا ااا ه خدمب  سممت، کبا مشاک

هاینااه یااک خاادمت عااب توجااه عااه تداابو   یاابد دا 
خدمب  سممت و اخاتمف عاین عیماباان،  کنندگبنااا ه
هبی هابی محبسابه هایناهتواند متدبو  عبشاد. او می

هابی محبسابه ا  خدمب  سممت عه دو گروه کلی او 
هبی محبسابه ا  پابیین و او  Top-downعبال عه پبیین 

هبی ا  عبال شوند. دا او سی  میتش Bottom-upعه عبال 
هبی ساب مبن عاه واحادهبی خادمت عه پبیین کل هاینه

مثل ویایت عیمبا یب او  عساتری دا عیمباساتبن تشسای  
هبی محبسابه ا  پابیین عاه عابال (. دا او 20شود )می

ماواد اساتدبده عارای ااا اه یاک  Inputهاینه هر منب  
بی هااشااود. عااه عبااباتی، او خاادمت محبساابه می

یبعی ا  عبال عه پبیین منرر عه تعیین متوسط هاینه هاینه
یبعی ا  پابیین عاه عابال عه ا ای هار عیمابا و او  هایناه

منرر عه تعیین هاینه هر واحد خدمت اختصبصی عیمابا 
شااود. کشااواهبی فنمنااد،  لماابن، هلنااد و سااو د ا  می

هاابی ا  پاابیین عااه عاابال و کشااواهبی انگلسااتبن و او 
هاابی ا  عاابال عااه پاابیین عاارای محبساابه او  فرانسااه ا 

عاه  (.21کنناد )هبی خدمب  سممت اساتدبده میهاینه
یبعی خادمب  عنوان مثب ، دا فرانسه او  فعلی هایناه
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جراحی، او  ا  عبال عه پبیین است که شبمل تخصایص 
هبی جمعی عرای هر عمل جراحی عر اسابس او  هاینه

است که ایندک  جراحی انربم شده دا یک واحد کبای 
نبمیااده  Relative Cost index (RCI)هاینااه نساابی 

(. دا نتیره، عاه یاک او  جراحای انرابم 22د )شومی
شاود. دا شده دا یک عیمباستبن هاینه یکسبنی داده می

این او  اختمف میاان منبععی که صرف جراحی عیمبا 
شاود، نبدیاده عه خبطر متدبو  عودن شرایط عیمباان می

 شود.میگرفته 
یبعی ا  پبیین عاه عابال هبی هاینههب او دا عیمباستبن

هبی ا  عابال عاه پابیین اسات تر ا  او تر و مرتبطدقیق
-Activityعبعی مبتناای عاار فعبلیاات (. او  هاینااه23)

based costing (ABC) نگر عارای یک اویکارد گذشاته
هبی یک خدمت سممت است. این او  محبسبه هاینه

توسعه یبفت و ععدهب دا سابیر کشاواهب ماواد دا امریکب 
هابی دا او  کاهدا حابلی (.24استدبده قاراا گرفات )

هبی غیار مساتشی  و سارعبا عاه یبعی سنتی هاینههاینه
هبی مساتشی  نسبت میاان ااا ه خدمت یب میاان هایناه

یبعی مبتنای عار شاود، دا او  هایناهدا نظر گرفته می
هابی   عار اسابس فعبلیتهبی غیر مستشیفعبلیت، هاینه

شااود. دا ایاان او  اصاالی سااب مبن دا نظاار گرفتااه می
هبی اصالی ساب مبن عارای تولیاد کابال یاب ااا اه فعبلیت

هبی ایاان شااوند. ساا  ، هاینااهخاادمت شنبساابیی می
 شود.هب محبسبه میفعبلیت

او  اا   نساابی مبتناای عاار مناابع  مصاارف شااده 
Resource Based Relative Value Scale (RBRVS) 
او  دیگری عرای محبسبه تعرفه خدمب  سممت اسات 
که عرای اولین عبا توسط سب مبن عیمه مدیکیر دا  مریکب 

 ماایمدی اعاادا  شااد و عااب ناابم کتااب  1992دا سااب  

 Current Procedure پاشاکی اقدامب  اایج اص،محب 

Terminology (CPT) (. عرای محبسابه 25شد ) منتشر
شوند نو  منبع  محبسبه میاا شی نسبی هر خدمت سه 

کبا پاشک شبمل  مبن، میاان تام ،  -1که عبباتند ا : 
م با  و خ،ر احتمبلی عرای عیمبا که عرای هار خادمت 

هاینه م،اب پاشاک شابمل کابدا غیار  -2وجود دااد 
پاشک، فضبی م،ب، تر یااا ، ملاوماب ، هایناه   ، 

 ای.عیمااه مساالولیت حرفااه -3عاارق، گااب  و تلداان و 

هبی جغرافیابیی دا قیمات و تعرفاه و تعادیل  ن تدبو 
است. س  ، مبلغ پرداخت شاده عبیات هار اا    مؤثر

شود و هر سب  عب دا نظار گارفتن نارخ نسبی تعیین می
(. تعیین اا   نسبی خادمب  و 4شود )توام تعدیل می

اسات کاه  عری مابنهبی سممت کبا پیچیده و مراقبت
عنبعراین، یاب عبیاد ا   ؛عبید عه صوا  سیستمی انربم شود

هاابی هاابی نساابی همااه خاادمب  و مراقبتاعتاادا اا  
هابی سممت اا دا کشوا محبسبه کرد یب اینکاه ا  اا  

نسبی خدمب  سممت تعیاین شاده دا کشاوا دیگاری 
استدبده کرد و تن ب نارخ قیمات هار اا   نسابی اا عاب 
مذاکره تعیاین کارد. عاب توجاه عاه محبسابب  دقیاق و 

هاابی هاابی نساابی خاادمب  و مراقبت سیسااتمی اا 
سااممت، عبیااد ا  هاار گونااه دسااتکبای دا  ن و تغییاار 

هاابی عرخاای ا  خاادمب  اجتنااب  کاارد. عرخاای ا  اا  
هابی نسابی تعیاین کشواهب مثل  لمبن ا  جدو  اا  

کنند و ععد نرخ قیمات عارای شده دا امریکب استدبده می
هاار اا   نساابی تعیااین شااده ا  طریااق مااذاکره عااین 

هبی و اا  ع داشاات، نمبیناادگبن عیمااه گذااانیبسااتس
شاود خدمب  سممت تعیین می کنندگبنااا هسممت و 

(. دا عرخی ا  کشواهب مثل تبیوان ه  اا   نسابی 26)
و ه  تعرفه هر اا   نسبی ا  طریاق ماذاکرده تعیاین 

خادمب   کنندگبنااا ههبی شود. عب این وجود، انرمنمی
هابی ااا اه خادمب  ساممت اا سممت محبسبه هایناه

 هاب ندهند تب دا مذاکرا  عتوانناد ا  خودشبن انربم می
 (.4استدبده کنند )

او  ا  یبیترک رانیا خدمب  عیمباستبنی تعرفه نظبم
ی نساب اا  . (3اسات ) ماوادی و عودجه، کبااناه هبی

 اا   کتاب  ا عه او  کباانه  خدمب  عیمباستبنی ایران
 یاا   نسااب نیاایتع یعاارا شااود.یم اسااتخراج ینسااب

ا  کتااب   1372سااب   ا  رانیااخاادمب  سااممت دا ا
 کابیساممت  مر یهبخدمب  و مراقبت ینسب یهباا  

شواای علی عیمه  استدبده شد. بیدرنیمعروف عه کتب  کبل
عمال  60عرای تعداد  1378دا و اا  ع داشت دا سب  

ای عب عناوان تعرفاه گلوعاب  دا نظار جراحی شبی  تعرفه
دا او  مااوادی گلوعااب  خاادمب  عیمباسااتبنی گرفاات. 
 تشخیصای مارتبط هابیگاروه نییتع یهباو  ا ایران 
 تأثیرگاذاا متغیرهابیعه  و نشده استدبده المللیعین پبیه
 جان ، سان، عیمبا، ترخیص وضعیت جمله ا  نهیها دا

 شاد  همراه، هبیعیمبای و عوااب وجود عدم یب وجود
 خ،ار نیا و عیمبا کلینیکی پیچیدگی س،ح یب و عیمبای
ههاینا و ن یاب نسبی و ن عبمل. است نشده توجه مرگ
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گاروه نظابم عاه توجاه عب عیمبا هاینه محبسبه دا که ای
 جداگبناه طوا عه گروه، هر ج ت تشخیصی مرتبط هبی

او  ماوادی گلوعاب  ایاران م،ار   دا شود،می تعیین
 (.27) نیست

دهد که تعرفاه خادمب  م،بلعب  انربم شده نشبن می
( ا  31-29و جراحای گلوعاب  )( 28-27)جراحی عبدی 

هب کمتر اسات و دا هاینه تمبم شده  ن عرای عیمباستبن
پابیین عاودن  شود.می هببنعیمباست  یبن منرر عه نتیره

موجاب  هب نتعرفه خدمب  سممت ا  هاینه تمبم شده 
افاااای  عاابا مراجعااه غیاار ضااروای عیمااباان، تمبیاال 

خدمب  عاب قیمات  ااا هخدمب  سممت عه  کنندگبنااا ه
قیمت تمبم شاده عدم ااا ه خدمب  عب تمبم شده کمتر و 

هابی غیراسامی عاه تحمیال پرداخت تعرفاه وعیشتر ا  
هب ا  (. واقعاای نبااودن تعرفااه32عیمااباان خواهااد شااد )

مشکم  جدی نظبم سممت عوده که سعی شد دا طر  
 ع داشات، و اا تحو  ساممت عاه  ن پرداختاه شاود. 

 مراقبات و خادمب  یهبتعرفاه یپاشک  مو   و دامبن
 طاار  ا  مرحلااه نیسااوم دا 1393 م اار دااا  سااممت

گاذاای خادمب  و عاب اهاداف اا   ،سممت نظبم تحو 
هاابی هاابی جدیااد، کاابه  ناابعراعری دایبفتیمراقبت
 کننادگبنااا ه اهیاانگ  یافااهبی مختل  پاشکی، گروه

ی و کاابه  پاشااک متخصصاابن ژهیااو عااه خاادمب 
 یبدیا  یعبا مبل داد که  یافااهبی غیر اسمی پرداخت

؛ (32کارد )تحمیل سممت  مهیع یهبسب مبندولت و  هع
 طار  تاأثیر عاب هادف عراسای حبضار پژوه عنبعراین، 

اعماب  جراحای عابدی، اعماب   تعرفاه عر سممت تحو 
 انربم شد. جراحی شبی  )گلوعب ( و خدمب  عی وشی

 
 کار روش

 یاساهیمشب یعراس عه یطول و یدیتوص م،بلعه نیا دا
  یشااب یجراحاا اعمااب اعمااب  جراحاای عاابدی،  تعرفااه

 تاب 1390 ساب  ا  رانیااعی وشای  و خادمب ( گلوعاب )
 جاداو  ا  هاب وای دادهعرای جما . شد پرداخته 1396

 یگاذااتعرفه کتاب  ،گلوعاب  یجراحا اعمب  یهبنهیها
 خدمب  ینسب یهباا   کتب  ویرای  سوم و بیدرنیکبل
 .شد استدبده رانیا سممت مراقبت و

 گلوعاب  ا  یجراحا اعمب  یهبنهیها جداو  اطمعب 
 واحاد ،یجراحا عمال نابم شابمل 1393 تب 1390سب  
 یهبعیمباساتبن دا گلوعب  یجراح اعمب  تعرفه ،یجراح

ناهیها جاداو  اطمعب . عود چ با و سه دو، ک،ی داجه
 گلوعاب ، یکادهب ،یمل کد شبمل 1394 سب  گلوعب  یا

 اقبمات، مد  ،ی وشیع تبم اا   ،ینسب اا   کد، شر 
 داجاه یهبعیمباساتبن دا گلوعاب  یجراح اعمب  تعرفه

 عناوان دا تدابو  عاه توجاه عب. عود چ با و سه دو، ک،ی
 ساهیمشب کدهب، تعداد دا رییتغ و یجراح اعمب ا   یععض

 یجراحا عمال ناو  89 هار ماواد دا کدهب کی عه کی
 ینسااب اا   یو ناا نیبنگیاام ن،یعناابعرا؛ نشااد ممکاان
 داصاد و محبسابه اعماب  یجراحا و ی وشایع خدمب 

 نیعا یانهیها تدبو  نیهمچن. شد سهیمشب  ن را ییتغ
 یعناددساته. شاد سهیمشب هبعیمباستبن مختل  داجب 

 را ییاتغ داصاد و یو ن نیبنگیم محبسبه و هبداده هیاول
 .انربم شد Excel افااانرم ا  استدبده عب

اعمب  جراحای  خدمت نو  و تعداد عه مرعوط اطمعب 
 یگااذااتعرفه کتااب  دو یهاابداده ا  اسااتدبده عااب عاابدی

 کتاب   یرایاو نی خار و (1390 سب  نسخه) بیدرنیکبل
 رانیاا ساممت هابیمراقبت و خدمب  ینسب یهباا  

 لیاادل. (34-33) شااد اسااتخراج( 1396 سااب  نسااخه)
 اا   رییاتغ عادم ،1390 ساب  تعرفه کتب  ا  استدبده

 خاادمب  گااروه. عااود 1393 سااب  تااب خاادمب  ینسااب
 بیادرنیکبل کتب  دا هبداده وجود عدم لیدل عه یصیتشخ

 ا  ینساب گاذاایاا   کتاب  عاب ساهیمشب امکبنعدم  و
 خادمب  ینساب اا   یو ن نیبنگیم. شد حذف م،بلعه

 و محبسابه گاروه کیاتدک عاه اعمب  یجراح و ی وشیع
 یاصال گاروه 13تعاداد  .شد سهیمشب  ن را ییتغ داصد
 ،یاسااکلت -یعضاامن دسااتگبه ،ضاامبی  و پوساات شاابمل
 و خاون دستگبه ،یعروق -یقلب دستگبه ،یتندس دستگبه
 یتنبسال دساتگبه ،یادااا دستگبه گواا ، دستگبه لن ،

 دساتگبه غادد، دساتگبه  نابن، یتنبسال دستگبه مردان،
 هاب ن ینساب اا   و ییشنبساب ،گاو  و چش  ،یعصب
 نیبنگیم محبسبه و هبداده هیاول عندیدسته. شد سهیمشب
 Excel افاااانرم ا  اساتدبده عاب را ییاتغ داصاد و یو ن

 لیاتحل عارای SPSS افاااانرم 18 نساخه ا  .انربم شاد
داای ی عرای عراسی معنی وج تست یت   مون و هبداده

 استدبده 1396و  1390هبی دو تعرفه سب  نیع اختمف
 وای و کلیاه ممحظاب  اخمقای مارتبط دا جما . شد

 هب دا این پژوه  اعبیت شد.تحلیل داده
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 هاافتهی
گلوعاب  دا عاب ه  مابنی ساب   یجراحا اعمب دا مواد 

ی عااه میاااان جراحاا واحااد نیبنگیاام ،1396تااب  1390
 1/16عه میااان  ی وشیع واحد نیبنگیمداصد و  8/146

تاب  1390دا عاب ه  مابنی . اسات داشاته افااای  داصد
 یجراحا اعمب  ی وشیع و یجراح واحد نیبنگیم، 1392

گلوعب  تشریببً اوندی ثبعت یب تغییرا  ک  داشته، اماب دا 
و دا پی اجرای طار  تحاو  ساممت و عاب  1393سب  

 یجراحا واحاد نیبنگیامهبی نسابی، تغییر کتب  اا  
 داصاد 2/19 ی وشایع واحاد نیبنگیامو  داصد 6/124

 (.1 جدو و  1نموداا ) داشته است اشد
 داجاه حسب عر گلوعب اعمب  جراحی  تعرفه نیبنگیم

داشاته  یشایافاااوند  سب  ش  یط دا این مباستبنیع
 1393 ساب  دا این میااان (.2و جدو   2)نموداا  است
 .کناداا تررعاه می ج   کی ،شد اجرا تحو  طر  که

دا  4و  3، 2، 1هبی داجه تعرفه پرداختی عه عیمباستبن
عراعاار سااب   3/3و  4/3، 5/3، 6/3تشریباابً  1396سااب  
 است. 1390

هابی نسابی ویارای  کتب  کبلیدرنیاب و کتاب  اا  
گااروه اصاالی خاادمت عااه ترتیااب شاابمل  13دا  1396
تعاداد کد خادمت عودناد. عاه عباباتی،  3209و  5281

ساب    یرایاو یخادمت دا کتاب  اا   نساب یکدهب
 بیادرنیکبل  ینسبت عه کتب  قاد ینسب یهباا   1396
تعاداد کادهبی تخصصای  کبه  داشات. %2/39حدود 

داصااد افاااای  و تعااداد  29/14وه  ناابن و مبماابیی گاار
هبی تخصصی کبه  یبفتناد )جادو  کدهبی سبیر گروه

3.) 
 بیاادرنیکبل کتااب  ی،تخصصاا گااروه 13 هاار یعاارا

اا   نسبی خدمب  ویرای  سب   کتب  و کب 9/64985
 4/94) اسات گرفتاه نظار دا کب 75/126316 تعداد 96

(. p >001/0) عاود معنبداا ی مبا نظر ا  که( اشد داصد
 خون دستگبه یتخصص گروه دا کب اشد اانیم نیشتریع
 عاه مرعاوط اشاد اانیام نیکمتر و( %75/209) لن  و

 عاب. اسات عوده( %96/33) یادااا دستگبه یتخصص گروه
 یکاب نیبنگیام دیاعب خادمب  تعاداد کابه  عاه توجه

 گرفتاه نظار ماد محبسبب  دا خدمب  تعداد عه جراحی
میبنگین افاای  اا   نسبی خدمب  عاه تعاداد  .شدمی

 نیبنگیام اشاد داصاد نیشاتریععاود.  %5/219خدمت 
 یتخصصاا گااروه دا خاادمب  تعااداد یا ا عااه کااب مشااداا
 دا حابلی نیاا است عوده داصد 1/357 گواا  دستگبه
 دستگبه مرعوط کب نیبنگیم اشد داصد نیکمتر که است
 امار نیا که( %2/117) است عوده ییمبمب و  نبن یتنبسل

 
 1396تا  1390در بااه امانی  گلوبال یجراح اعمال یجراح و یهوشیب واحد تغییرات -1 نمودار

 1396تا  1390 سال اا بر حسب واحد جراحی و بیهوشی گلوبالاعمال جراحی  تعرفه رشد درصد و نیانگیم سهیمقا -1 جدول

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 نهساال رشد و نیانگیم گلوبال تعرفه

 5/31 3/31 4/31 9/28 9/12 9/12 8/12 نیانگیم یواحد جراح
 6/0 -3/0 6/8 6/124 0 8/0 0 رشد درصد

 5/13 5/13 5/13 88/13 64/11 6/11 6/11 نیانگیم یهوشیواحد ب
 0 0 -9/2 2/19 0 0 0 رشد درصد
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ساب    یرایاو کتاب  دا کادهب تعاداد  یافااا علت عه
 اسات داده اخ ییمبماب و  نبن یتنبسل دستگبه دا 1396

 (.4)جدو  
 نیاا نشبن داده شده اسات 6 جدو  دا که طواهمبن
 عاوده معنابداا ایان ی مبا لحبظ ا  گروه دو نیع اختمف

 نیهما این یتخصص اشته هر دا تست یت   مون. است
 (.p >001/0) است داشته یپ دا اا رهینت

 
 گیریو نتیجه بحث
 تحاو  طار  تاأثیر یعراس م،بلعه نیا انربم ا  هدف
اعمب  جراحی عابدی، اعماب  جراحای  تعرفه عر سممت

 1390 شبی  )گلوعب ( و خدمب  عی وشی دا عب ه  مابنی
 یهاباا  تعداد کدهبی خدمت دا کتب  . عود 1396 تب

سااب    یرایااو سااممت یهاابخاادمب  و مراقبت ینسااب
 %2/39نسبت عه کتاب  قادی  کبلیدرنیاب حادود  1396

اعمب  جراحی عابدی دا کتاب   Kکبه  داشت. میاان 
حادود  ساممت یهبخدمب  و مراقبت ینسب یهباا  

نسبت عه کتب  کبلیدرنیب افاای  داشت. کمترین  4/94%

عه ترتیب دا گاروه تخصصای  Kو عیشترین میاان اشد 
دستگبه ادااای و گروه تخصصی دساتگبه خاون و لنا  

هبی سممت مشبهده شد. اا   نسبی خدمب  و مراقبت
عراعار اا   نسابی  9/1طوا میابنگین عه 1396دا سب  

اا   نسابی  کتب شد. مشبیسه  1390خدمب  دا سب  
 Kدهاد کاه مشاداا خدمب  و کتب  کبلیدرنیب نشابن می

 نسابت ی وشیع یکب نیبنگیمکبه  و  %7/53عی وشی 
 داشاته کابه  داصاد 8/23 کال دا خادمب  تعداد عه

کبه  تعداد کدهب منرر عه کبه  کبی عی وشای . است
خواهد شد، ولیکن،  مبنی کاه میابنگین کابی عی وشای 

 دهندهنشابنیدا کرده است، نسبت عه تعداد کد کبه  پ
کبه  واقعی تعرفه عی وشی دا کتاب  تعرفاه ویارای  

. این کبه ، عبعث نباضبیتی  یبدی عبشدمی 1396سب  
هبی تعرفااها  دا عااین متخصصااین عی وشاای عااه ویااژه 

عادم  بنگریاع کاه شاد کودکابنو  اعصب ، قلب ی وشیع
 هبی خدمب  سممتدا تعرفه ایاشتهعینعدالت  تیاعب
 .عود
کبه  تعداد کدهبی خادمب  یکای ا  نتابیج مثبات  

 
 1396تا  1390به ریال در بااه امانی  مارستانیب درجه اساس بر گلوبال اعمال جراحی تعرفه -2 نمودار

 

 1396تا  1390 سال اا بر حسب درجه بیمارستان گلوبال تعرفه رشد درصد و نیانگیم سهیمقا -2جدول 

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 نهساال رشد و نیانگیم گلوبال تعرفه

تعرفه درجه 
 کی

 13،034،011 12،311،326 11،026،912 9،776،956 5،391،810 4،484،541 3،608،764 نیانگیم
 9/5 6/11 8/12 3/81 2/20 3/24 0 رشد درصد

تعرفه درجه 
 دو

 12،055،663 11،421،225 10،363،461 9،178،322 5،079،330 4،215،878 3،409،603 نیانگیم
 6/5 2/10 9/12 7/80 5/20 6/23 0 رشد درصد

تعرفه درجه 
 سه

 11،077،461 10،531،191 9،622،652 8،579،644 4،755،757 3،947،646 3،210،447 نیانگیم
 2/5 4/9 2/12 4/80 5/20 23 0 رشد درصد

تعرفه درجه 
 چهار

 10،099،191 9،641،067 8،873،966 7،981،078 4،428،876 3،678،142 3،011،488 نیانگیم
 8/4 6/8 2/11 2/80 4/20 1/22 0 رشد درصد
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هبی سممت اجرای تعرفه اا   نسبی خدمب  و مراقبت
پ  ا  اجرای طر  تحو  نظبم ساممت ایاران عاود کاه 

هب توساط موجب تس یل اسیدگی عه اسانبد عیمباساتبن
ساب ی و ترمیا  شار  هبی عیمه سممت و سبدهشرکت

جرای تعرفه اا   نسبی شود. عب این وجود، اخدمب  می
هبیی اا عرای نظبم سممت کشاوا خدمب  سممت چبل 

هبی دامابن،  ن افااای  هایناه ترینم  ایربد کرد که 
کننادگبن خادمب  ایربد تشبضابی الشابیی ا  نبحیاه ااا ه

سممت، ااا ه خدمب  غیرضروای و فراا ا  انربم خدمب  
 .(35و  32) عبشدجراحی عب تعرفه پبیین می

این پژوه  نشابن داد کاه دا عاب نگری کتاب  اا   
هبی سممت ایران عادالت عاین نسبی خدمب  و مراقبت

گااذاای خاادمب  سااممت هبی پاشااکی دا تعرفهاشااته
اعبیت نشاد. ایان موضاو  موجاب نباضابیتی عرخای ا  

( کاه 36شاد ) ی وشایع نیمتخصصامتخصصین نظیار 
هبی تبعاابتی عااه دنبااب  خواهااد داشاات. افاااای  تعرفااه

خاادمب   کنناادگبنااا هخاادمب  سااممت ا  نباضاابیتی 
کند، ولیکن، لاومبً موجب اضابیت سممت جلوگیری می

عرای کبا عیشتر نخواهاد شاد. ا  طارف  هب نو انگیا  
دیگار، طبااق اصاال چسابندگی دسااتمادهب، دا صااوا  

  1396سال مقایسه تعداد کد خدمت کتاب کالیفرنیا و کتاب اراش نسبی خدمات ویرایش  -3جدول 

 درصد رشد تعداد خدمت بر اساس کتاب اراش نسبی تعداد خدمت بر اساس کتاب کالیفرنیا نوع تخصص

 -44/60 197 498 پوست و ضمائم

 -17/25 1002 1339 اسكلتی –دستگاه عضالنی 

 -11/48 165 318 دستگاه تنفسی 

 -20/35 313 483 عروقی  -دستگاه قلبی

 -00/28 36 50 دستگاه خون و لنف 

 -00/50 416 832 دستگاه گوارشی 

 -17/62 185 489 دستگاه ادراری 

 -44/42 99 172 دستگاه تناسلی مردان 

 29/14 184 161 دستگاه تناسلی انان و مامایی

 -22/22 21 27 دستگاه غدد درون ریز 

 -26/19 369 457 دستگاه عصبی

 -90/48 162 317 چشم و ضمائم چشمی 

 -52/56 60 138 گوش

 -23/39 3209 5281 جمع

 

 1396کتاب اراش نسبی خدمات ویرایش سال و  ایفرنیکتاب کال یجراح یمقدار کا سهیمقا -4جدول 

 میانگین کای جراحی به تعداد خدمت مقدار کل کا نوع تخصص

 درصد رشد کتاب اراش نسبی ویرایش سوم کتاب کالیفرنیا درصد رشد کتاب اراش نسبی ویرایش سوم کالیفرنیا کتاب
 8/277 4/20 4/5 32/48 4023 3/2712 پوست و ضمائم

 7/170 3/33 3/12 52/102 7/33349 2/16467 اسكلتی –دستگاه عضالنی 
 2/304 8/38 6/9 63/108 1/6401 1/3068 دستگاه تنفسی

 8/165 63 7/23 27/72 2/19707 8/11439 عروقی -دستگاه قلبی
 330 7/38 9 75/209 8/1394 3/450 دستگاه خون و لنف

 1/357 4/38 4/8 60/129 4/15973 1/6957 دستگاه گوارشی
 2/253 5/38 9/10 96/33 7/7123 7/5317 دستگاه ادراری

 6/223 1/30 3/9 58/85 4/2981 5/1606 دستگاه تناسلی مردان
 2/117 1/29 4/13 44/148 35/5360 6/2157 دستگاه تناسلی انان و مامایی

 8/239 1/58 1/17 61/164 1/1220 1/461 دستگاه غدد درون ریز
 3/179 1/58 8/20 71/125 1/21442 7/9499 دستگاه عصبی

 9/197 9/28 7/9 21/52 4/4682 2/3076 چشم و ضمائم چشمی
 1/246 3/44 8/12 95/49 5/2657 3/1772 گوش
 5/219 3/39 3/12 38/94 75/126316 9/64985 جمع
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دا  کباکنبن، امکبن کابه   نافاای  حشوق و دستماد 
 ینده عسیبا سخت خواهاد عاود و هار ساب  عبیاد  ن اا 
افاای  داد تب منرر عه نباضبیتی کباکنبن نشود. سابختبا 

هبی پبیااه و تکمیلاای نظاابم سااممت کشااوا، نااو  عیمااه
هبی سااممت عااه هاینااه عب پرداخااتسااممت، نظاابم 

خاادمب  سااممت، دا مااد مااردم و تااوان  کنناادگبنااا ه
، الگوی مصرف خدمب  ساممت، اخاتمف هب نرداخت پ

هابی گروه ایاشاتهعیناا شی خدمب  ساممت داون و 
خادمب  ساممت  کننادگبنااا همختل  پاشکی و افتبا 

هبی سممت مواد گذاای خدمب  و مراقبتعبید دا تعرفه
گذاای خدمب  سممت عبید (. تعرفه32توجه قراا گیرد )

و اا  ع داشات،  گذااانیبساتسا  طریق ماذاکره عاین 
خاادمب   کننادگبنااا ههب، نمبینادگبن نمبینادگبن عیماه

 سممت و نمبیندگبن مردم صوا  گیرد.
 1390ا  ساب   ،(گلوعب )  یشب یجراح اعمب دا مواد 

داصد  8/146ی عه میاان جراح واحد نیبنگیم ،1396تب 
 افااای  داصد 1/16عه میاان  ی وشیع واحد نیبنگیمو 

 3، 2، 1هبی داجه تعرفه پرداختی عه عیمباستبن. داشت
عراعار  3/3و  4/3، 5/3، 6/3دا این عب ه  مبنی تشریببً  4و 

 دا دامابن یهبهایناه تعب پرداخا شاده اسات. او 

 تأثیرگاذاا مباستبنیع یهبهاینه کنتر  و یمبل تیریمد

ایاران عاه یاک نظابم  گلوعب  یاتعرفه نظبم تبدیل .است
هابی تشخیصای عاومی ایرانای موادی مبتنای عار گروه

هاابی ضااروای اساات. دا طراحاای و توسااعه او  گروه
 هابیشابخصتشخیصی واعساته عاومی ایاران عبیاد عاه 

 ناهیع  تیریماد هب،ی دامبن عیمبایمبل و ینیعبل شببهت
 عملکارد یی وکباا ،تیدیک، ااتشبی نهیها کنتر  و منبع 

 ی توجه ویژه شود.مباستبنیع
هبی خادمب  ساممت عاب افاای  اا   نسبی تعرفاه

هبی پبیه سممت، فشبا مابلی توجه عه دولتی عودن عیمه
هب عه . پبسخ عیمهکندمی یبدی عه دولت و مردم تحمیل 

هب، این فشبا مبلی، تأخیر دا عب پرداخات عاه عیمباساتبن
هبی مابلی ااسابلی اعمب  کسواا  عیشتر عه صواتحسب 

، کبه  افشی یب عماودی خادمب  ساممت تحات هب ن
هب عاه جباران کساری پوش  عیمه و افاای  حق عیماه

عودجه خواهد عود که منرر عه افاای  پرداخت ا  جیاب 
. کابه  منابع  (36خواهد شد ) هب ننباضبیتی  مردم و

هب منرر عه عدم پرداخات عاه موقا  دا مدی عیمباستبن
، عادم هاب نحشوق و دستماد کباکنبن و کبه  اضبیت 

هب و عادم گذاای منبساب دا توساعه عیمباساتبنسرمبیه

 1396و کتاب اراش نسبی خدمات ویرایش سال  ایفرنیکتاب کال یهوشیب یمقدار کا سهیمقا -5جدول 
 خدمت تعداد به یهوشیب  کای نیانگیم مقدار کا نوع تخصص

 درصد رشد کتاب اراش نسبی ویرایش سوم کتاب کالیفرنیا درصد رشد کتاب اراش نسبی ویرایش سوم کالیفرنیا کتاب
 -7/40 6/1 7/2 -3/76 320 1352 پوست و ضمائم

 -2/42 6/2 5/4 -7/56 2599 5999 اسكلتی –دستگاه عضالنی 
 -8/11 5/4 1/5 -9/53 743 1611 دستگاه تنفسی

 -5/29 9/7 2/11 -3/54 2427 5412 عروقی -دستگاه قلبی
 -9/4 9/3 1/4 -9/31 141 207 دستگاه خون و لنف

 -1/18 6/3 4/4 -9/58 1508 3668 دستگاه گوارشی
 3/23 7/3 0/3 -4/54 5/676 1485 دستگاه ادراری

 16 9/2 5/2 -5/31 291 425 دستگاه تناسلی مردان
 -1/49 0/3 9/5 -1/42 553 955 دستگاه تناسلی انان و مامایی

 -1/37 4/4 0/7 -5/50 93 188 دستگاه غدد درون ریز
 -3/19 0/5 2/6 -9/33 1861 2816 دستگاه عصبی

 -4/20 5/3 4/4 -2/60 561 1410 چشم و ضمائم چشمی
 2/6 4/3 2/3 -4/54 204 448 گوش
 -5/24 7/3 9/4 -7/53 5/12024 25976 جمع

 

 1396و  1390در سال  خدمات ینسب اراش یبرا تست یت آامون -6 جدول

 اریمع انحراف ± نیانگیم 
 (1390 سال ایفرنیکال کتاب)

 اریمع انحراف± نیانگیم
 (1396سال  ینسب اراش کتاب)

p 

 p<0001/0 3/39 ± 83/12 3/12 ± 51/30 جراحی خدمات ینسب اراش
 p<0001/0 7/3 ±1/ 5 9/4 ± 36/4 یهوشیب ینسب اراش
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 هاب نخدمب  منبسب عه عیمباان و کبه  اضابیت  ااا ه
هبی اخیار ا ایران دا سب شود. هاینه نظبم سممت دمی

داصد تولید نبخبلص داخلای  6/6اشد  یبدی داشته و ا  
اسااید  1394داصااد دا سااب   6/7عااه  1392دا سااب  

دا کتب   Kعنبعراین، ع تر است که افاای  میاان ؛ (37)
عااب  هاابی سااممتهاابی نساابی خاادمب  و مراقبتاا  

دا سب  او  هماراه  Kکبه  نسبی اا   ایبلی ضریب 
هبی عیمه ساممت و تب فشبا مبلی  یبدی عه سب مبن عبشد

هبی ععد عب توجه عه نارخ تاوام مردم وااد نشود. دا سب 
توان افاای  معشولی دا تعرفه خدمب  سممت ایربد می
 کرد.

هبی خدمب  سممت کبه  یب افاای  غیرواقعی تعرفه
عر دسترسای، کیدیات و کاباایی خادمب  ساممت اثار 

هبی خادمب  ساممت کبه  غیرواقعی تعرفه گذااد.می
منرر عه افاای  تشبضبی الشبیی ا  ساوی عیماباان عارای 
دایبفت خدمب  غیرضروای، افاای  تشبضابی الشابیی ا  

خادمب  عاب  ااا اهخدمب  سممت عرای  کنندهااا هسوی 
عدم ااا اه خادمب  عاب تعرفاه ، ترپبیینقیمت تمبم شده 

هاابی یاال پرداخت، تحمکمتاار ا  هاینااه تماابم شااده
کبه  کیدیت خادمب  ساممت، غیراسمی عه عیمباان، 

هبی شدید اجتنب  ا  پذیر  و دامبن عیمباان عب عیمبای
عه مراکا دامبنی  هب نو هاینه  یبد و ااجب  غیر ضروای 

(. عه عناوان مثاب ، 32خواهد شد )دیگر و انتشب  هاینه 
داصاد خادمب   90دا چین هاینه تمابم شاده حادود 

باستبنی عی  ا  تعرفاه تعیاین شاده عاود و کساری عیم
شد. ولایکن، هب توسط دولت تأمین میعودجه عیمباستبن

ععد ا  اجرای اصمحب  عودجه عیمباستبنی دا اوایل دهه 
میمدی، عودجه دولت کبه  چشمگیری یبفت و  1990

داد. داصد ایان اخاتمف اا پوشا  مای 20فشط حدود 
 غیرقابنونیاقادامب   کباگیریعههب عب عرخی ا  عیمباستبن

نظیر گرفتن  یر میای ا  عیمباان یب گرفتن پاو  عیشاتر 
کردناد. ا  تعرفه تعیین شده قبنونی، جباران کساری می

اگرچه تعرفه خدمب  عسیبا کمتر ا  هایناه تمابم شاده 
داصاد  85خدمب  عیمباستبن عود، ولیکن، عرای حادود 

ساب مبن خدمب  جراحی پو  گرفتاه شاده ا  عیمابا یاب 
عیمه عی  ا  هاینه تمبم شده عیمباستبن عود. دا عیشاتر 

تشسای   ترکوچاکهب خدمب  عه چند خدمت عیمباستبن
شاد. عاه شده و عرای هر خدمت پولی ا  عیمبا گرفته می

یاوان شابمل  70عنوان مثب ، تعرفه خدمت  پبندکتومی 

عی وشی، ضدعدونی، انرابم جراحای و ماواد و دااوهابی 
ولاایکن، میاابنگین هاینااه تماابم شااده اوتااین عااود، 

 70هب یاوان عاود. عیمباساتبن 145هب حادود عیمباستبن
یوان اا فشط عه خبطر هایناه انسابنی انرابم جراحای ا  

گرفتند و عبعت عشیه خدمب  ا  عیمباان جداگبنه عیمبا می
کردند. متوسط هاینه دایابفتی عارای هاینه دایبفت می

که تعرفاه دا حبلین عود. یوا 225 پبندکتومی ا  عیمباان 
هبی چااین خاادمب  پاشااکی و جراحاای دا عیمباسااتبن

اسات، تعرفاه  هاب نا  هاینه تمابم شاده  ترپبیینعسیبا 
خدمب  تشخیصی پیشرفته عیشتر ا  هایناه تمابم شاده 

هب عاه ااا اه کمتار عنابعراین، مادیران عیمباساتبن؛ است
 اه ا  هایناه تمابم شاده و ااا ترپابیینخدمب  عب تعرفه 

عیشااتر خاادمب  عااب تعرفااه عاای  ا  قیماات تماابم شااده 
هب اهااداف کماای پرداختنااد. دا عرخاای ا  عیمباسااتبنمی

عاارای داامااد هاار عخاا  تعریاا  شااده و عااه ماادیران و 
کباکنبن عخ  دا صوا  دستیبعی عه این اهداف کبااناه 

هب عاه شاد. دا عرخای ا  عیمباساتبنخوعی پرداخات می
اساکن داده تییا سییوان عارای تراو 10پاشکبن مبلغ 

عیمباسااتبن  3000ای عاار اوی (. م،بلعااه38شااد )می
ا   هبیی کاهعیمباساتبنعمومی نشبن داد که داامد خبم 

کردناد، این سیست  کباانه مبتنی عر دااماد اساتدبده می
که تعداد ویایت داصد افاای  یبفت، دا حبلی 27حدود 

داصااد کاابه  و داصااد اشااغب  تخاات  8/3عیمااباان 
(. 39داصااااد کاااابه  یبفاااات ) 3/4هب تبنعیمباساااا
داصد سود  15هبی چین عرای فرو  دااوهب عیمباستبن
کردند که منرر عه افااای  تراویا دااوهاب و دایبفت می
 60ای نشبن داد کاه اویه  ن شده عود. م،بلعهمصرف عی

هب ا  محال فارو  دااوهاب عاود داصد داامد عیمباستبن
مصرفی ضارواتی  داصد دااوهبی 40تب  30( حدود 40)

میلیباد یوان اتامف منابع   30نداشت و هر سب  حدود 
 1979عه دنبب  داشت. مصرف سرانه دااو دا عب ه  مبنی 

یوان افاای  یبفت. ایان  3/7عه  3/5میمدی ا   1985تب 
تاب  1985میاان عب معرفی طر  پرداخت کبااناه ا  ساب  

 8/20عاه  3/7میمدی تشریببً سه عراعر شد کاه ا   1992
؛ (38یوان اسید که دلیل اصلی  ن تشبضبی الشبیی عاود )

هب عه تعرفاه پابیین خادمب  عنبعراین، واکن  عیمباستبن
سممت، گرفتن پو  عیشتر ا  عیمباان، گرفتن پاو   یار 
میاای، اسااتدبده عای  ا  اناادا ه ا  تر یااا  پیشاارفته 

دا عاب اا  عتواننادتشخیصی و فرو  دااوی عیشتر عود تب 
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ای نشاابن داد کااه یااک دوام عیبعنااد. م،بلعااه اقبعاات
یاوان عابالی هایناه  100عیمباستبن عرای داشتن داامد 

عنبعراین، فشابای کاه ؛ (38یوان دااو عدروشد ) 666عبید 
ا  هایناه تمابم  ترپابیینگذاای هب عب تعرفهعه عیمباستبن

شااود، دا ن بیاات، عااه عیمااباان و شااده تحمیاال می
هبی عیماه واهد شد. ساب مبنهبی عیمه منتشل خسب مبن

سممت نیا این فشبا اا دا ن بیات، عاه عیماباان منتشال 
 خواهند کرد.

گاذاای خادمب  و هبی مارتبط عاب تعرفهگیریتصمی 
هبی سممت عبیاد سیساتمی انرابم شاود. عادم مراقبت

شاانبخت پویاابیی سیساات  سااممت و تعاابمم  متشبعاال 
و کنناااده کنناااده، ااا هاجااااای  ن شااابمل پرداخت

خدمب  سممت منرر عاه عارو  مشاکم   کنندهدایبفت
 یبدی خواهد شد. عه عنوان مثب ، سب مبن عیمه مادیکیر 

هاابی تشخیصاای واعسااته عاارای اولااین عاابا ا  او  گروه
هب عار اسابس استدبده کرد. دا اعتادا عیشاتر عیمباساتبن

 1985عردند. این ساود دا ساب  سود می مدی کرتعرفه 
هبی مدیکیر دا سب  (.41د عود )داص 13میمدی حدود 

ا  اوناد  ترپابیینععد میاان تعرفه پرداختی اا عه سا،ح 
هبی عیمباستبنی کابه  داد. دا نتیراه، افاایشی هاینه

مایمدی میااان حبشایه ساود عیماباان  1991دا سب  
 Prospective داصد کبه  یبفت. 4/2مدیکیر عه مندی 

Payment Assessment Commission  ایاان اقاادام
 هبیی کاه نهب عه ویژه مدیکیر فشبا  یبدی عر عیمباستبن

عه تعداد  یبدی ا  عیمباان مدیکیر خدمب  سممت ااا اه 
هب عارای حداس ساود دادند، وااد سبخت. عیمباساتبنمی

خود مرباوا شادند کاه قیمات خادمب  خاود اا عارای 
هبی خصوصاای افاااای  دهنااد )انتشااب  عیمااباان عیمااه

نتیرااه، اخااتمف عااین تعرفااه پرداختاای  هاینااه(. دا
داصاد  15هبی عیمباستبنی ا  حادود خصوصی و هاینه

مایمدی  1992داصد دا ساب   8/31عه  1980دا دهه 
هبی خصوصای عب عرو  اکود اقتصبدی عیمه افاای  یبفت.

 نگر ینادههابی پرداخات عه اساتدبده ا  او  ک ک ه  
به  دادند. عاه هبی خود اا کاوی  وادند و میاان تعرفه

هبی دولتی و خصوصی عه طوا ای که پرداختی عیمهگونه
هب عاود. دا ا  انتظابا عیمباساتبن ترپابیینقبعل تاوج ی 

هبی هب عه افاای  قیمات صواتحساب نتیره عیمباستبن
ااا ه شده عه عیمباان فبقد عیمه مببدا  کردند. دا ساب  

ن هب عاه عیماباامیمدی صواتحساب  عیمباساتبن 2004

هبی عراعر مشداای عاود کاه عیشاتر عیماه 5/2 فبقد عیمه
عراعار  3و تشریبابً  کردنادمیدولتی و خصوصی پرداخت 

(. 42کارد )میاانی عود کاه عیماه مادیکیر پرداخات می
چنین اتدبقی ممکن است دا ایران ه  اوی دهد کاه دا 
ن بیت، منرر عه افاای  پرداخت ا  جیب عیمباان خواهد 

 شد.
هب منرر عه افااای  دا مشبعل، افاای  غیرواقعی تعرفه

تشبضبی الشبیی عرای خادمب  ساممت، کابه  کاباایی 
شااود. هبی سااممت میهب و افاااای  هاینااهعیمباسااتبن

عیشاتر ا  هایناه  عه میاانایتعرفه خدمب  سممت عبید 
 کنناادهااا هتماابم شااده  ن عبشااد تااب انگیاااه ال م اا دا 

کند و عه حدی ه  کا  عبشاد تاب خدمب  سممت ایربد 
 دسترسی عه خدمب  سممت توسط مردم کبه  نیبعاد.

هب، هایناه تمابم شاده دا صوا  عدم کباایی عیمباستبن
عیشتر ا  تعرفه تعیین شده خواهد عود. دا  هب نخدمب  

هبی هب، هایناهچنین حابلتی، نببیاد عاب افااای  تعرفاه
عیماه و ماردم  هبیهب اا عاه ساب مبننبکباایی عیمباستبن

هبی ملاای خاادمب  و عناابعراین، تعرفااه؛ منتشاال کاارد
هبی سممت عبید عر اسبس میبنگین هایناه ااا اه مراقبت

هب و خدمب  سممت تعیین شوند. دا این حبلت، سب مبن
که خدمب  سممت اا عب هایناه عیشاتر ا  تعرفاه  افرادی

کنند، عه دلیل اقبعت، انگیااه عارای تعیین شده ااا ه می
هبی غیر ضروای و افاای  کباایی خواهند کبه  هاینه

 هاب نکه هاینه تولید خادمب  ساممت  هبیی نداشت. 
کمتر ا  تعرفه تعیین شده است، انگیاه عرای حدس  ن یب 

 کننادگبنااا هحتی کبه   ن عرای افاای  سود دااناد. 
خدمب  سممت دا صوا  ثبعت و استبندااد عودن تعرفه، 

کیدیت خدمب  سممت ناه عار پبیاه قیمات  عبید عر پبیه
هب ا  طریاق افااای  عنبعراین کبه  هاینه؛ اقبعت کنند

کباایی نه عب کابه  کیدیات خادمب  ساممت صاوا  
هبی ااا اه خواهد گرفت. لحابظ کاردن کاباایی ساب مبن

هابی گذاای خادمب  و مراقبتخدمب  سممت دا تعرفه
هب عار فاهشود کاه افااای  سابالنه تعرسممت منرر می

هبی سااممت عبشااد. دا نتیرااه، اساابس افاااای  هاینااه
هبی خدمب  سممت عبید کاباایی ساب مبن کنندگبنااا ه

هابی مختلا  خود اا عه طوا مستمر عب اساتدبده ا  او 
ااتشب دهند. دا م،بلعه متب نبلیای که عه محبسبه کاباایی 

میابنگین کاباایی هبی ایران پرداختاه اسات، عیمباستبن
گااااا   998/0و  584/0هبی کشااوا عااین عیمباسااتبن
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 شااتریع نییپااب ییعااب توجااه عااه کااباا(. 43) شااده اساات
ع داشت و دامابن  گذااانسیبست، کشوا یهبعیمباستبن

هبی افاای  کاباایی ا  جملاه تصاحیح بید او کشوا ع
 هبی خدمب  سممت اا مواد توجه قراا دهند.تعرفه

گاذاای خادمب  کاه هادف تعرفه عبید توجاه داشات
سممت فشط تضمین ااا ه خادمب  ع داشاتی و دامابنی 

هاابی گااذاای خاادمب  و مراقبتنیساات. اهااداف تعرفه
 کنناادگبنااا هسااممت عبباتنااد ا  افاااای  انگیاااه دا 

خدمب  سممت عرای ع بود نتبیج سممتی و ااتشبی افبه 
ممت گذاای خادمب  ساعنبعراین، دا تعرفه؛ مردم جبمعه

عبید نتبیج سممتی و افبه مردم جبمعه دا علندمد  مواد 
توجه قراا گیرد. دا نتیره، ااع،ه مستشی  کابملی نببیاد 
لاومبً عین تعرفه و هاینه خدمب  ساممت عبشاد. تعرفاه 

هب عبشاد کاه خادمب  ااا اه تواند عیبنگر هاینه مبنی می
عناابعراین، عااه جاابی اینکااه ا  ؛ شااده ضااروای عبشااند

دست یابعی ،  هب نهبی خدمب  سممت عه قیمت هاینه
ع تر است اویکردی انتخب  شود که منرار عاه افااای  
نتبیج خو  سممت عرای ماردم جبمعاه شاود. عرخای ا  
خادمب  ساممت مبنناد واکسینبسایون اثارا  خااباجی 
مثبت دااند و عه غیار ا  خاود عیمابا عارای جبمعاه ها  

تعرفاه ایان ناو   محبسابهعنابعراین، دا ؛ ماایبیی دااناد
اا ه  دا نظر داشات و  هب نخدمب  عبید اثرا  خباجی 

تعرفه خدمب  اا یک مشداا عیشتر ا  هاینه ااا ه خدمب  
خدمب  انگیااه ال م اا عارای  کنندهااا هدا نظر گرفت تب 

عاااراین، عموه ااا اااه ایااان خااادمب  داشاااته عبشاااد.
سممت عرای ترویج مداخم  تشخیصای  گذااانسیبست

دامبنی ایمن و اثرعخ  ممکن است ممحظابتی اا دا و 
نظر عگیرند. عه عنوان مثب ، تعرفه  ایمبن طبیعی ممکن 
است مشداای عیشتر ا  قیمت تمبم شده  ن تعیین شاود 
تب موجب کبه  انگیاه عرای انربم ساااین غیرضاروای 

 شود.
یبفته هبی عیمه دا کشواهبی توسعههب یب سب مبندولت

هبی پرداخت محدودیت منبع ، عیشتر ا  او عب توجه عه 
ثبعت )مثل سرانه، موادی، عودجه، حشوق و دستماد( یاب 
ترکیبی ا  یک سیست  متغیر س،ح خرد )مبنند کبااناه( 

کنناد. عب یک سیسات  عساته سا،ح کامن اساتدبده می
هبی کشوا دولتی هستند. ا  داصد عیمباستبن 80حدود 

؛   دولتای هساتندهبی پبیاه اصالی هاطرف دیگر عیمه
تاوان ا  او  هبی دولتای میعنبعراین، عرای عیمباساتبن

 مادیرههیلتعودجه استدبده کرد و اختیبا عیشاتری عاه 
هب عرای کنتر  سود و  یبد داد. مدیران ااشاد عیمباستبن

عیمباستبن عبیاد مسالولیت ساود و  یابن عیمباساتبن اا 
نباب  هابی خمقبناه عاه دع ذیرند و عاب اساتدبده ا  او 

 هب عبشند.افاای  کباایی عیمباستبن
 ینساب اا   کتاب  یاجارادا ن بیت عبید گدات کاه 

 یعراعار دو ببًیتشر  یافاا عبعث رانیا دا سممت خدمب 
اعمب  جراحی عابدی و گلوعاب  و کابه  تعرفاه  تعرفه

 یمابل فشاباتعرفاه جراحای   یافااا نیاا. شد عی وشی
 و دوا  خواهاد هیاپب یدولتا یهبمهیع و دولت عه یبدی 

 خواهاد مواجاه مشکل عب اا سممت خدمب  یمبل تأمین
 ساممت تحو  طر  دا این م،بلعه عه عراسی تأثیر. کرد

)گلوعاب ( و پرداخات  نگر ینادهعر هر دو او  پرداخت 
خدمب  جراحی و عی وشی دا کشوا ایران دا  نگرگذشته

پرداخته شد. عاب ایان وجاود،  1396تب  1390عب ه  مبنی 
هبیی مواجاه اسات. ا   نرابیی ن پژوه  عب محادویتای

دا مواد خدمب   1396سب    یرایوکتب  اا   نسبی 
کاه دا  عبشادمیاا دااا  هابییعخ عه صاوا  تکمیلای 

عاه  هبعندیتشسی کتب  تعرفه قبلی وجود نداشت و نو  
تغییر کرده عود، امکبن مشبیسه سبیر خدمب   صوا  کلی

پاشااکی عاارای گااروه پااژوه  ممکاان نشااد. عااه دلیاال 
تغییاارا  عساایبا عنیاابدی کااه دا تعرفااه خاادمب  ساابیر 

هاااب ا  جملاااه تعرفاااه خااادمب  تشخیصااای و عخ 
  مبیشگبهی وجود داشت، مشبیسه تعرفه عابقی خادمب  

 سممت دا این پژوه  ممکن نبود.
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