
٩۵ھا در سال نحوه محاسبه درآمد مبنا م�ک محاسبه سھم بخش
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و اھميت محاسبه دقيق مخرج کسر محاسبه سھم بخش و بيمارستان در تعيين با عنايت به نقش ھا

کسررا با رعايت نکات ذيل محاسبه ھای کشور مخرج ھا ضروری است که کليه بيمارستان عاد.نه سھم

و بيمهو پس از تاييد در کميته و HIS، مسئول)رئيس کميته(گری ای متشکل از مسئول واحد درآمد

در کارتابل»ھا محاسبات سھم بخش«مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد بيمارستان در زبانه

:ھای زير درج گردد رئيس بيمارستان در آيتم

 نا م�ک محاسبه سھم بخش درآمد مب•

 درآمد مبنای بيمارستان م�ک محاسبه سھم واحدھای پشتيبان•

:مھمترين نکات در محاسبه اين درآمد به شرح ذيل خواھد بود

برخوردار ١٣٩۴که درآمد بخش از نوسان منطقی در طول سال درصورتی.١

ھای درآمدی در بازه زمانی حداقل سه ماھه در سال بوده است، سرفصل

را ١٣٩۵استخراج وسپس رشد تعرفه ھا در سال HISاز سيستم ١٣٩۴

و درامد در ھر یک از سرفصل م�ک محاسبه ھای مربوطه اعمال نموده

م .حاسبه نمایيدسھم بخش را

می ١٣٩۵ھا در سال رشد تعرفه :باشد به شرح ذيل
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و١ %٢٣ خدمات پرستاری%۶ھتلينگ
و مشاوره بستری٢ %۵ ويزيت
خدمات آزمايشگاه تشخيصی طبی، تصويربرداری،٣

و ژنتيک  پزشکی ھسته ای، راديوتراپی، پاتولوژی
۵%

خدمات فيزيوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوايی۴
 سنجی، بينايی سنجی

۵%

و بيھوشی در اتاق عمل۵ و پروسيجرھای جراحی خدمات
و بخش سرپايی

۵%

، تست ورزش ECGپروسيجرھای تشخيصی شامل۶
و ،نوارمغز، نوارعضله، آندوسکوپی، برونکوسکوپی

 ساير مواردمشابه

۵%

و دياليزخدمات شيمی٧ %۵ درمانی
%١٢)ويژه رشد درآمد درداروخانه(دارو٨
و مشاوره سرپايی٩ %١۵ ويزيت

%١۵ دندانپزشکی ١٠



ھای خدمتی به شرح ذيل ھای کشور سرفصل به عنوان مثال در بخش داخلی يکی از بيمارستان

می٩۵محاسبه سھم بخش در سال استخراج شده است، روش محاسبه درآمد م�ک :باشد به روش ذيل



و ١٣٩۴که بخشی در نيمه دوم سال صورتیدر.٢ راه اندازی شده است

برخوردار ھای ابتدایی شروع به کار، درآمد بخش از روال منطقی در ماه

که نبوده است، تنھا ماه ھایی را م�ک محاسبه سھم بخش قرار دھيد

ماه در سال درآمد بخش از پایداری Iزم برخوردار بوده است، حتی اگر یک

.م�ک محاسبات قرار دھيدرا ٩۴
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 ٢,٣١١,٦٠٠,٥٠٠%٢٣ ١,٨٧٩,٣٥٠,٠٠٠ ھتلينگ بخش

١٣٨,٦٩٦,٠٣٠%٢٣ ١١٢,٧٦١,٠٠٠ خدمات پرستاری
و لوازم بخش در درامد(دارو

 ٧٩٤,٣٦٥,٢٧٥%٠ ٧٩٤,٣٦٥,٢٧٥)گردد لحاظ نمیمبنای بخش 

 ٤٥٨,٢٦٤,١٨٨%٥ ٤٣٦,٤٤٢,٠٨٤ خدمات اتاق عمل

 ١,٤٩٧,٠٥٦,٤٠٠%٥ ١,٤٢٥,٧٦٨,٠٠٠ خدمات پاراکلينيک

 ٤,٤٠٥,٦١٧,١١٨ ٣,٨٥٤,٣٢١,٠٨٤ درآمد م�ک محاسبه سھم بخش

%١٤.٣ ميزان رشد درآمد بخش



درطول زمان دچار نوسان زیاد ١٣٩۴که درآمد بخش در سال درصورتی.٣

برای درآمد بخش استفاده ١٣٩۴تر در سال گردد، بازه زمانی طوIنی می

در به عنوان مثال درصورتی.نمایيد و۶که بخش ۶ماھه اول سال غيرفعال

تا(ماھه١١ی گردد، بازه زمان ماھه دوم سال فعال می اردیبھشت

.را م�ک محاسبه خود قراردھيد ١٣٩۴در سال) اسفند

و یا اینکه در سال راه ١٣٩۵که بخشی در سال صورتیدر.۴ اندازی گردد

اندازی شده است اما در بازه مربوطه از پایداری Iزم برخوردار راه ١٣٩۴

.ددستورالعمل اقدام نمایي٢۴باشد، مطابق ماده نمی

محاسبه ھای خود را به روش فوق الذکر ھا درآمد م�ک محاسبه سھم بخش که بيمارستان در صورتی

درج شده است؛ درآمد»ھا اط�عات بخش«که در زبانه٩۴نکنند سامانه براساس درآمدھای سال 

که به را با اعمال رشد تقريبی تعرفه محاسبه خواھد نمود ١٣٩۵م�ک محاسبه سھم بخش برای سال 

.زم به ذکر است در محاسبه دستی درآمد مبنای م�ک محاسبه.مراتب از دقت کمتری برخوردار است

و لوازم در بخش سھم بخش .گردد ھاو کسورات لحاظ نمی ھا کای غيرمشمول، درآمد حاصل از دارو

گردد درج»ھا محاسبات سھم بخش«که اط�عات به صورت دستی در زبانه بديھی است در صورتی

می سامانه در ھر صورت براساس اط�عات اين زبانه سھم بخش .نمايد ھا را محاسبه


