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 های تشخیصی و درمانینحوه محاسبه درآمد  بخش

 درآمد هر بخش حاصل از دو دسته فعالیت می باشد:

 های مستقیم:فعالیت .1

آماده سازی بیمار، ارائه خدمت و ثبت  شاملهایی است که کلیه مراحل آن فعالیت فعالیت های مستقیم هر بخش،

 بخش صورت می گیرد.همان  توسط فعالیت

خدمات پرستاری، همراه بیمار، ویزیت، مشاوره و جزء فنی و  %6شده در هر بخش، شامل هتلینگ، خدمات ارائه 

 حرفه ای کلیه پروسیجرهایی است که درآن بخش ارائه می گردد.

 فعالیت های غیر مستقیم: .2

آن  ولی در ارائه؛ باشدارائه کننده اصلی آن نمی ،هایی است که بخشفعالیت های غیر مستقیم هر بخش، فعالیت 

 نقش دارد. این فعالیت ها خود به دو دسته تقسیم می شوند: 

 :الف( فعالیت های تشخیصی، توانبخشی و پاراکلینیک 

ای( و خدمات تشخیصی این خدمات شامل کلیه خدمات پاراکلینیک )آزمایشگاه، رادیولوژِی، پزشکی هسته

 باشد. تخصصی مانند آندوسکوپی، کلونوسکوپی، اکوکاردیوگرافی و سایر موارد مشابه می

 ..ب( فعالیت های مرتبط با اعمال جراحی در اتاق عمل یا مداخالت اینترونشنال قلب، مغز و ..   

سایر بخش های اتاق عمل و ریکاوری، خدماتی است که در اتاق عمل و ریکاوری و یا خدمت مرتبط با  منظور از

  گیرد.و مغز و سایر موارد مشابه صورت می  (Cath Labو  EP Labقلب ) اینترونشنالمشابه مانند 

(، دو  .... و مغز قلب، اینترونشنال مداخالت یا عمل اتاق در جراحی اعمال با مرتبط های فعالیت :برای گروه )ب

 تعریف می گردد:  مقصد و مبدابخش 

 می کند یا پروسیجر اینترونشنال بخش مبدا، بخشی است که بیمار را آماده عمل جراحی. 

 و بیمار پس از اتاق عمل  کند واز بیمار مراقبت میپس از انجام عمل جراحی  ی است که بخش مقصد، بخش

 گردد.آن بخش منتقل میبه ریکاوری 

 درآمد هر بخش بر اساس نکات زیر محاسبه می شود:

 های مستقیم هر بخش: فعالیتدرآمد ناشی از 

( Ward Code( ثبت شده  توسط آن بخش )Service Typeمالک اصلی محاسبه درآمد هر بخش، خدمات )

ثبت و ارائه   Ward Codeهایی که به طور مستقیم توسط هر  Service Typeباشد. به عبارت دیگر، تمام می

 شوند. شوند، جزو درآمدهای همان بخش محسوب میمی
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 :فعالیت های تشخیصی، توانبخشی و پاراکلینیکدرآمد ناشی از 

(، درخواست انجام خدمات مربوطه Ward Codeخود ) HISدر صورتی که بخش درخواست کننده در سیستم 

باشد؛ با این وجود، کل درآمد این گونه خدمات کننده مستقیم خدمات ارائه شده نمی، هر چند که ارائهرا ثبت نماید

 شود.دهنده محاسبه میکننده وانجامبرای هر دو بخش درخواست

شود و کل درآمد بخش به روش فوق محاسبه می نیز در صورتی که بخش انجام دهنده، برونسپاری شده باشد

 گردد.محاسبه میگونه خدمات برای بخش درخواست کننده درآمد این

 های مرتبط با اعمال جراحی در اتاق عمل یا مداخالت اینترونشنال قلب، مغز و ....فعالیتدرآمد ناشی از 

ای کلیه خدمات ارائه شده در آن بخش شامل ارزش نسبی ها براساس جز فنی و حرفهدرآمد این دسته بخش

ر دکه جراحی، ارزش تام بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار 

 گردد.شود، محاسبه میارائه میآن بخش  

هر درآمدهای مرتبط در بخش اتاق عمل و ریکاوری به درآمد  %011 ، مقصدبخش  مبدا و همچنین برای بخش

 گردد.اضافه می ،دو بخش مبدا و مقصد

  درآمد مرتبط با اتاق عمل ساعت در بخش مبدا حضور داشته باشد،  42صورتی که بیمار کمتر از در

 و ریکاوری به درآمد بخش اضافه نمی گردد.

درآمدهای مرتبط  %011ر صورتی که بخش مبدا و مقصد، قبل و بعد از عمل جراحی یکی باشد، فقط یک بار د

 گردد.اضافه میدر بخش اتاق عمل و ریکاوری به درآمد بخش 

 وص محاسبه درآمد بخش:چند مثال در خص

 :1مثال 

شود و پس از آندوسکوپی به بخش بیمار از بخش داخلی به بخش آندوسکوپی جهت انجام اندوسکوپی منتقل می

 شود.داخلی منتقل و از آنجا ترخیص می

 شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور محاسبه درآمد بخش داخلی :

همین بخش ارائه شده است. ارزش جزء فنی و حرفه ای خدمت اندوسکوپی نیز در صورت ثبت  مستقیم توسط

 شود.درخواست توسط بخش داخلی به درآمد آن اضافه می

 مجموع جزء فنی و حرفه ای خدمت آندوسکوپی.محاسبه درآمد بخش آندوسکوپی : 

 :2مثال 

 گردد.می مجددا به بخش جراحی باز بیمار از بخش جراحی به بخش اتاق عمل و ریکاوری رفته و
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 درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور  : شامل محاسبه درآمد بخش جراحی

لینیکی نیز در صورت ثبت توسط مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است. در صورت انجام خدمات پاراک

ل از عم قبل و بعد  مبدا و مقصد بیمارشود. همچنین با توجه به اینکه بخش به درآمد آن بخش اضافه می ،بخش

باشد، درآمد جراح، بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی جراحی نیز همین بخش می

 گردد. و پاراکلینیک بیمار در اتاق عمل نیز به بخش جراحی اضافه می

 تنها شامل مجموع درآمد حاص از جراح، بیهوشی، کمک سبه درآمد بخش اتاق عمل و ریکاوریمحا :

 باشد.جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار ثبت شده توسط این بخش می

 :3مثال 

به بخش سپس بیمار از بخش اورژانس به بخش داخلی می رود، پس از آن به بخش اتاق عمل و ریکاوری رفته و 

 جراحی بازمی گردد.

 تنها شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به محاسبه درآمد بخش اورژانس :

مات پاراکلینیکی نیز در صورت ثبت توسط طور مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است. درصورت انجام خد

 شود.بخش، به درآمد آن بخش اضافه می

 تنها شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به محاسبه درآمد بخش داخلی :

طور مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است.درصورت انجام خدمات پاراکلینیکی نیز در صورت ثبت توسط 

از عمل جراحی نیز قبل بیمار  مبدا همچنین با توجه به اینکه بخش  شود.درآمد آن بخش اضافه می بخش ،به

باشد، درآمد جراح، بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک همین بخش می

 گردد.اضافه می داخلیبیمار در اتاق عمل نیز به بخش 

  تنها شامل مجموع درآمد حاص از جراح، بیهوشی، کمک اتاق عمل و ریکاوریمحاسبه درآمد بخش :

 باشد.جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار ثبت شده توسط این بخش می

 درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور  : شامل محاسبه درآمد بخش جراحی

لینیکی نیز در صورت ثبت توسط همین بخش ارائه شده است. در صورت انجام خدمات پاراک مستقیم توسط

همچنین با توجه به اینکه بخش مقصد بیمار  پس از عمل جراحی نیز شود. به درآمد آن بخش اضافه می ،بخش

 ی و پاراکلینیکباشد، درآمد جراح، بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصهمین بخش می

  گردد.بیمار در اتاق عمل نیز به بخش جراحی اضافه می



 دبیرخانه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی

4 
 

 :4مثال 

منتقل  ICUدر صورتی که بیمار از بخش جراحی مردان به بخش اتاق عمل منتقل و پس از عمل جراحی به بخش 

محاسبه درآمد در بخش های مختلف  شود و پس از سه روز به بخش داخلی منتقل و از آنجا ترخیص شود.می

 به صورت ذیل می باشد:

 شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور : محاسبه درآمد بخش جراحی

مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است. در صورت انجام خدمات پاراکلینیکی نیز در صورت ثبت توسط 

از عمل جراحی نیز همین  قبلبیمار مبدا همچنین با توجه به اینکه بخش  شود.بخش ،به درآمد آن بخش اضافه می

باشد، درآمد جراح، بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بخش می

 گردد.اضافه میجراحی بیمار در اتاق عمل نیز به بخش 

  :شامل مجموع درآمد حاص از جراح، بیهوشی، کمک تنها محاسبه درآمد بخش اتاق عمل و ریکاوری

 .باشدجراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک بیمار ثبت شده توسط این بخش می

  محاسبه درآمد بخشICU : شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور

صورت انجام خدمات پاراکلینیکی نیز در صورت ثبت توسط مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است. در 

شود. همچنین با توجه به اینکه بخش مقصد بیمار پس از عمل جراحی نیز بخش، به درآمد آن بخش اضافه می

باشد، درآمد جراح، بیهوشی، کمک جراح، جزء فنی اتاق عمل و کلیه خدمات تشخیصی و پاراکلینیک همین بخش می

 گردد. اضافه می ICUعمل نیز به بخش بیمار در اتاق 

 شامل درآمد حاصل از مجموع خدماتی است که برای این بیمار به طور : محاسبه درآمد بخش داخلی

مستقیم توسط همین بخش ارائه شده است. درصورت انجام خدمات پاراکلینیکی نیز در صورت ثبت توسط 

 شود.بخش، به درآمد آن بخش اضافه می

 

 

 


