دبیرخانه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی

نحوه محاسبه درآمد بخشهای تشخیصی و درمانی
درآمد هر بخش حاصل از دو دسته فعالیت میباشد:
 .1فعالیتهای مستقیم:

فعالیت های مستقیم هر بخش ،فعالیتهایی است که کلیه مراحل آن شامل آماده سازی بیمار ،ارائه خدمت و ثبت
فعالیت توسط همان بخش صورت می گیرد.
خدمات ارائه شده در هر بخش ،شامل هتلینگ %6 ،خدمات پرستاری ،همراه بیمار ،ویزیت ،مشاوره و جزء فنی و
حرفه ای کلیه پروسیجرهایی است که درآن بخش ارائه می گردد.
 .2فعالیت های غیر مستقیم:

فعالیت های غیر مستقیم هر بخش ،فعالیت هایی است که بخش ،ارائه کننده اصلی آن نمیباشد؛ ولی در ارائه آن
نقش دارد .این فعالیت ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) فعالیت های تشخیصی ،توانبخشی و پاراکلینیک:

این خدمات شامل کلیه خدمات پاراکلینیک (آزمایشگاه ،رادیولوژِی ،پزشکی هستهای) و خدمات تشخیصی
تخصصی مانند آندوسکوپی ،کلونوسکوپی ،اکوکاردیوگرافی و سایر موارد مشابه میباشد.
ب) فعالیت های مرتبط با اعمال جراحی در اتاق عمل یا مداخالت اینترونشنال قلب ،مغز و ....

منظور از خدمت مرتبط با اتاق عمل و ریکاوری ،خدماتی است که در اتاق عمل و ریکاوری و یا سایر بخش های
مشابه مانند اینترونشنال قلب ( EP Labو  )Cath Labو مغز و سایر موارد مشابه صورت میگیرد.
برای گروه (ب :فعالیت های مرتبط با اعمال جراحی در اتاق عمل یا مداخالت اینترونشنال قلب ،مغز و  ،) ....دو
بخش مبدا و مقصد تعریف می گردد:
 بخش مبدا ،بخشی است که بیمار را آماده عمل جراحی یا پروسیجر اینترونشنال میکند.
 بخش مقصد ،بخشی است که پس از انجام عمل جراحی از بیمار مراقبت میکند و بیمار پس از اتاق عمل و
ریکاوری به آن بخش منتقل میگردد.
درآمد هر بخش بر اساس نکات زیر محاسبه می شود:
درآمد ناشی از فعالیتهای مستقیم هر بخش:

مالک اصلی محاسبه درآمد هر بخش ،خدمات ( )Service Typeثبت شده توسط آن بخش ()Ward Code
میباشد .به عبارت دیگر ،تمام  Service Typeهایی که به طور مستقیم توسط هر  Ward Codeارائه و ثبت
میشوند ،جزو درآمدهای همان بخش محسوب میشوند.
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درآمد ناشی از فعالیت های تشخیصی ،توانبخشی و پاراکلینیک:

در صورتی که در دوره بستری بیمار خدمات تشخیصی ،توانبخشی و یا پاراکلینیک ارائه شود ،هر چند که
بخشهای بستری ارائهکننده مستقیم خدمات ارائه شده نمیباشد ،با این وجود ،کل درآمد این گونه خدمات برای
هر دو بخش محل بستری بیمار و بخش پاراکلینیک مربوطه محاسبه میشود.
در صورتی که بخش پاراکلینیک ،برونسپاری شده باشد نیز درآمد بخش به روش فوق محاسبه میشود و کل
درآمد اینگونه خدمات برای بخش محل بستری محاسبه میگردد.
درآمد ناشی از فعالیتهای مرتبط با اعمال جراحی در اتاق عمل یا مداخالت اینترونشنال قلب ،مغز و ...

درآمد این دسته بخشها براساس جز فنی و حرفهای کلیه خدمات ارائه شده در آن بخش شامل ارزش نسبی
جراحی ،ارزش تام بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار که در
آن بخش ارائه میشود ،محاسبه میگردد.
همچنین برای بخش مبدا و بخش مقصد %011 ،درآمدهای مرتبط در بخش اتاق عمل و ریکاوری به درآمد هر
دو بخش مبدا و مقصد ،اضافه میگردد.
در صورتی که بخش مبدا و مقصد ،قبل و بعد از عمل جراحی یکی باشد ،فقط یک بار  %011درآمدهای مرتبط
در بخش اتاق عمل و ریکاوری به درآمد بخش اضافه میگردد.
چند مثال در خصوص محاسبه درآمد بخش:

مثال :1
بیمار از بخش داخلی به بخش آندوسکوپی جهت انجام اندوسکوپی منتقل میشود و پس از آندوسکوپی به بخش
داخلی منتقل و از آنجا ترخیص میشود.
 محاسبه درآمد بخش داخلی  :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور
مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است .ارزش جزء فنی و حرفه ای خدمت اندوسکوپی نیز به درآمد این
بخش اضافه میشود.
 محاسبه درآمد بخش آندوسکوپی :تنها شامل مجموع جزء فنی و حرفهای خدمت آندوسکوپی.

مثال :2
بیمار از بخش جراحی به بخش اتاق عمل و ریکاوری رفته و مجددا به بخش جراحی باز میگردد.
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 محاسبه درآمد بخش جراحی :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور
مستقیم توسط همین بخش ثبت و ارائه شده است .در صورت انجام خدمات پاراکلینیکی نیز به درآمد آن بخش
اضافه میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش مبدا و مقصد بیمار قبل و بعد از عمل جراحی نیز همین بخش
می باشد ،درآمد جراح ،بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار در
اتاق عمل نیز به بخش جراحی اضافه میگردد.
 محاسبه درآمد بخش اتاق عمل و ریکاوری :تنها شامل مجموع درآمد حاصل از جراح ،بیهوشی ،کمک
جراح ،جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار در هنگام حضور بیمار در اتاق عمل
میباشد.

مثال :3
بیمار از بخش اورژانس به بخش داخلی می رود ،پس از آن به بخش اتاق عمل و ریکاوری رفته و پس از عمل
جراحی در بخش جراحی بستری و از آنجا ترخیص میشود.
 محاسبه درآمد بخش اورژانس :تنها شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به
طور مستقیم توسط همین بخش ثبت و ارائه شده است .درصورت انجام خدمات پاراکلینیکی در طول حضور
در بخش اورژانس ،نیز به مجموع درآمدهای بخش اورژانس اضافه میشود.
 محاسبه درآمد بخش داخلی  :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور
مستقیم توسط همین بخش ثبت و ارائه شده است .در صورت انجام خدمات پاراکلینیکی در دوره بستری بیمار
در این بخش ،به درآمد آن بخش اضافه میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش مبدا بیمار قبل از عمل جراحی
نیز همین بخش میباشد ،درآمد جراح ،بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل و سایر خدمات در بخش اتاق
عمل نیز به درآمدهای بخش داخلی اضافه میگردد.
 محاسبه درآمد بخش اتاق عمل و ریکاوری :تنها شامل مجموع درآمد حاصل از جراح ،بیهوشی ،کمک
جراح ،جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک برای در طی حضور در اتاق عمل میباشد.
 محاسبه درآمد بخش جراحی :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور
مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است .در صورت ارائه خدمات پاراکلینیکی در طی مدت اقامت در بخش
جراحی ،مجموع درآمد مرتبط به درآمد این بخش اضافه میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش مقصد بیمار
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پس از عمل جراحی نیز همین بخش میباشد ،درآمد جراح ،بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل نیز به سرجمع
درآمدهای بخش جراحی اضافه میگردد.
مثال :4
بیمار از بخش اورژانس به بخش جراحی مردان میرود و سپس جهت عمل جراحی به بخش اتاق عمل منتقل و
پس از عمل جراحی به بخش  ICUمنتقل شود و پس از سه روز به بخش داخلی منتقل و از آنجا ترخیص
میشود .محاسبه درآمد در بخشهای مختلف به صورت ذیل میباشد:


محاسبه درآمد بخش اورژانس  :تنها شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این
بیمار به طور مستقیم توسط همین بخش ثبت و ارائه شده است .درصورت انجام خدمات پاراکلینیکی
در طول حضور در بخش اورژانس ،نیز به درآمد آن بخش اضافه میشود.



محاسبه درآمد بخش جراحی :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به
طور مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است .در صورت ارائه خدمات پاراکلینیکی برای بیمار در
طول دوره بستری در بخش جراحی ،درآمد حاصله عالوه بر محاسبه برای بخش پاراکلینیک انجام
دهنده ،در سرجمع درآمدهای بخش جراحی نیز اضافه میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش مبدا
بیمار قبل از عمل جراحی نیز همین بخش میباشد ،درآمد جراح ،بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق
عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار در اتاق عمل نیز به بخش جراحی اضافه میگردد.



محاسبه درآمد بخش اتاق عمل و ریکاوری :تنها شامل مجموع درآمد حاصل از جراح ،بیهوشی،
کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار در صورت ارائه در هنگام
حضور در اتاق عمل میباشد.



محاسبه درآمد بخش  :ICUشامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور
مستقیم توسط همین بخش ارائه و ثبت شده است .در صورت انجام خدمات پاراکلینیکی در طول اقامت
در بخش  ،ICUبه درآمدهای این بخش اضافه میشود .همچنین با توجه به اینکه بخش مقصد بیمار
پس از عمل جراحی نیز همین بخش میباشد ،درآمد جراح ،بیهوشی ،کمک جراح ،جزء فنی اتاق عمل و
کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک ارائه شده به بیمار در دوره حضور در اتاق عمل نیز به بخش
 ICUاضافه میگردد.
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محاسبه درآمد بخش داخلی :شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به
طور مستقیم توسط همین بخش ارائه و ثبت شده است .درصورت ارائه خدمات پاراکلینیکی به بیمار
در دوره بستری در بخش داخلی ،به سرجمع درآمدهای آن بخش اضافه میشود.



در همه شرایط ،درآمد در بخشهای تشخیصی ،پاراکلینیک ،اتاق عمل و توانبخشی
تنها شامل درآمدهای حاصل از خدمات مستقیم ارائه شده توسط همین بخشها
میباشد.
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