وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش نتايج تحقيق طرحهاي پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند
ترجمان و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و
ذينفعان ( از جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و )...
قرار دهد .لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل
دانش تكميل نمايند.
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :بررسي ميزان و عوامل برون و درون سازماني كسورات بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي تهران
مجري طرح :دکتر سارا امامقلي پور

ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ ( از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)
مديران بيمارستان و دانشگاه
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
بيماران و مردم
صنعت
ساير سازمان ها( شهرداري ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....
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ج  :برنامه شما براي کاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد)
از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است هر طرح مي تواند از چندين
روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي پروپوزال پژوهش
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي
 ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوه آن
 قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن
 انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم)
 انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن
سازمان را منتشر مي كند)
 ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها
 تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش
 تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين (نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم ،گزارش هاي كوتاه براي
مديران و مسئولين)
 انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها (ثبت پتنت ،عقد قرارداد با صنعت و ) ...
 ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد . :انتشار نتايج در قالب کتاب...................
 هيچكدام
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د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي( :فرم يك و سه صفحه اي مطابق راهنماي نگارش  1 -3-52سايت موسسه)

اين مطالعه كه با هدف بررسي متوسط كسورات بيمارستانهاي خصوصي ودولتي دانشگاه علوم پزشكي تهران در
نه ماه اول سال  3131و عوامل موثر برآن انجام گرديد .نتايج مطالعه نشان مي دهند:
 بيشترين ميزان كسورات بيمه تامين اجتماعي به ازاي هر پرونده ،مربوط به بيمارستان شريعتي و كمترينمقدار مربوط به بيمارستان پارسا بوده است.
 بيشترين ميزان كسورات بيمه خدمات درماني به ازاي هر پرونده ،مربوط به بيمارستان بهارلو و كمترينميزان كسورات مربوط به بيمارستان اقبال بوده است.
 كسورات بيمه خدمات درماني در بيمارستان هاي خصوصي نسبت به بيمه تامين اجتماعي مقدار كمتري رادر كل دوره نشان مي دهد ولي در بيمارستان هاي دولتي اين تفاوت معنادار نيست.
 ميانگين كسورات در بيمارستانهاي دولتي باالتر از خصوصي مي باشد. براي هر دو نوع بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني ،با افزايش تعداد پروند ها ،دوره وصول مطالباتافزايش مي يابد.
 براي بيمارستان هاي خصوصي اقالم هزينه اي هتلينگ عادي و ساير خدمات داراي بيشترين مقدار كسور وخدمت آسيب شناسي داراي كمترين مقدار بودند.
 براي بيمارستان هاي دولتي نيز بيشترين مقدار كسور مربوط به اقالم هزينه اي هتلينگ عادي و حق الزحمهجراح مي باشد و خدمت اسيب شناسي داراي كمترين مقدار كسورات مي باشد.
براساس نتايج مطالعه باتوجه به اينكه ميزان كسورات بيمارستانهاي دولتي باالتر از خصوصي مي باشد مي توان
گفت كه عدم بكارگيري راهكار مناسب براي مقابله با كسورات ،موجب كاهش درآمد بيمارستانها مي شود.
راهكارهايي كه براساس مطالعه موجود پيشنهاد مي شود شامل تشكيل كميته پيگيري درآمدها در سطح
بيمارستان و دانشگاه ،آموزش كاركنان مرتبط با اسناد ،بهبود فرآيندهاي انجام كار ،تعامالت برون بخشي با
سازمانهاي بيمه گر ،همچنين برگزاري نشست هايي با پرسنل درماني در خصوص داليل كسورات و هم چنين
استفاده از سيستم هاي مديريت اطالعات بيمارستاني مي باشد كه مي توانند نقش مهمي در كاهش كسورات
بيمارستان ايفا نمايد .جهت انجام پژوهشهاي بعدي پيشنهاد مي شود كه براي بيمارستانهايي كه با بيشترين
ميزان كسورات مواجه بوده اند ،مطالعات جداگانه اي به بررسي عوامل ايجادكننده كسورات در درون
بيمارستانها بپردازند و اين عوامل بين بيمارستانهاي مختلف مقايسه شوند.
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