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 هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرح اي صفحه 3و گزارش يك و  ترجمان دانشفرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

يار مخاطبين و دانش توليد شده را در اخت  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش
دهندگان خدمات مراقبتي و ...)  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ذينفعان ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 
 د.دانش تكميل نماين

 
 الف: مشخصات طرح:

 1394از خدمات سالمت در كشور،  يمند بهره يريآمارگ عنوان كامل طرح:
 ي آمار) (پژوهشكده صبا ياكبر يروشنك علدكتر  مجري طرح:

   
 

 ؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه كسان :ب
 

 هداشت)         مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت ب  

 مديران بيمارستان و دانشگاه  

 (پزشك، پرستار، ماما و ....)         ارائه دهندگان خدمت  

 بيماران و مردم  
 

 
 نامه شما براي كاربست نتايج چيست؟: برج

 
 پروپوزال  پژوهش يطراح ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  يهمفكر  ايمشاركت   √

 همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش مشاركت يا √  
 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي√   
 پژوهشي خارجي -ميانتشار مقاله در مجله هاي عل√   
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 
  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   اده كنندگان بالقوهقرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استف√   
 (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم) انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي 
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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)
 هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها  ارائه يافته 
 براي معرفي نتايج پژوهش  تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين (نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي √   
 مديران و مسئولين)

 دامات الزم براي تجاري سازي يافته ها (ثبت پتنت، عقد قرارداد با صنعت و ... )انجام اق 
 ............................................. : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد 
 هيچكدام 

 
  پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي:: د

هاي مهم سالمت از  به هنگام شاخص ديتول يبرا يزير عدالتي در سالمت و برنامه ي براي كاهش بيتوجه ويژه به طراحي مداخالت
مندي در  هاي معتبر و قابل اعتماد حاصل از مطالعات بهره كشور است. داده يها تيمند از اولو انجام مطالعات معتبر و نظام قيطر
كه براي دريافت خدمات  يه به دريافت خدمات مربوط به سالمت، اقداماتهاي اجتماعي و اقتصادي خانوار، نياز جامع ويژگي نهيزم

كنند،  دريافت اين خدمات صرف مي براي كه هايي¬بار مراجعه آنها و خدمات ارائه شده به آنها، زمان و هزينه دهند، يانجام م
هاي  اي چند سال مورد استفاده بخشتواند بر حقوق فردي مي عايتچگونگي پاسخگويي نظام سالمت به نيازهاي غير سالمتي و ر

 مختلف كشور از جمله سياستگذاران سالمت در سطح ملي يا استاني قرار گيرد.

با   )Utilization of Health Services Survey, 2016(  1394،  از خدمات سالمت در كشور يمند بهره يريآمارگ
شده است تا  و اجرا   يطراح قيقاتي مناسب، در سطح كشوراز خدمات سالمت در يك بستر تح يمند هدف سنجش تقاضا و بهره

 هاي مختلف كشور از جمله سياستگذاران سالمت قرار گيرد.  هاي معتبر و قابل اعتماد حاصل از اين بررسي مورد استفاده بخش داده

 ياز مرحله طراح شيمايپ. انجام شده استانجام  يمل شيمايدر سطح خانوار است كه به صورت پ يمقطع يبررس كيمطالعه  اين
با ي ملي تحقيقات سالمت  ي مؤسسهبا همكارو  رانيمركز آمار او  ي آمار توسط پژوهشكده ييگزارش نها نيتا اجرا و تدو

 يها نهيدر زم يمطالعه، سواالت در نمونه خانوار 22470ادارات كل مربوطه در وزارت بهداشت انجام شد. از  با و تعامل يهماهنگ
كه براي دريافت  يهاي اجتماعي و اقتصادي خانوار، نياز جامعه به دريافت خدمات مربوط به سالمت؛ اقدامات ويژگي ريمختلف نظ

كنند و  صرف مي تخدما اين دريافت براي كه هايي شده به آنها؛ زمان و هزينه خدمات ارائه دهند؛ بار مراجعه آنها و يخدمات انجام م
دفاتر آمار و اطالعات  يروز با همكار ستيبه مدت ب1394اسفندماه لياز اوا يبررس نيا شد. دهياز خدمات سالمت پرس تيرضا

 در سطح كل كشور صورت گرفت.  ها ياستاندار يزير معاونت برنامه

 

 



 
 

 جمهوري اسالمي ايران
 آموزش پزشكي وزارت بهداشت و درمان و

 ملي تحقيقات سالمت موسسه

 

 
 

 88951397فكس :  88991102-3،  88951402تلفن :  14155-7714صندوق پستي  -تهران

دمات دانشگاه علوم پزشكي و خ
 درماني تهران، بهداشتي

 

 

 

 

 خ:تاري

 ره:شما

 :پيوست

 

 :طرح پژوهشي خالصه اجراييه) 
 دهد: مندي افراد از خدمات سرپايي نشان مي ي بهره نتايج آمارگيري در زمينه

پزشـكي،   ، دنـدان درمـاني بهداشـتي،   سـرپايي  بـه دريافـت خـدمات    احساس نياز ي مرجع در طول دو هفتهراد جامعه درصد از اف 20.21 •
درصد و بعد از آن  36.83با  سال و باالتر 66اند. بيشترين درصد به گروه سني  پاراكلينيك، مشاوره رواني يا خدمات مراقبتي الزامي داشته

 درصد تعلق داشته است.28٫48سال با  سال 65تا  50به گروه سني 

احسـاس نيـاز بـه مراجعـه و     ي مرجع  در طول دو هفتهنفر  15736861نفر جمعيت ايران در زمان اجراي آمارگيري،  77880000از كل  •
نيـاز بـه مراجعـه و     19280281دهنـد. ايـن جمعيـت     درصد كل افراد جامعه را تشكيل مـي  20٫21اند كه دريافت خدمت سرپايي داشته

اي  ) مراجعـه درصد كل نيازهاي سـرپايي افـراد   61٫18نياز ( 11795517اند كه از اين تعداد نياز، براي رفع خدمت سرپايي داشته دريافت
ها  براي رفع آن نياز در زمان مرجع وجود داشته كه 15٫15نفر از افراد جامعه  100صورت گرفته است. به ازاي هر  براي دريافت خدمت

اي بـراي دريافـت خـدمت صـورت      ها مراجعه رفع آننيازي كه براي  11795517. از خدمت صورت گرفته است اي براي دريافت مراجعه
 98٫94درصد كـل نيازهـاي سـرپايي افـراد و      60٫23نياز خدمت دريافت شده است  كه اين نيازها  11612042رفع ، براي گرفته است

نفـر   100صورت گرفته است. همچنين به ازاي هر براي دريافت خدمت اي  عهها مراج اند كه براي رفع آن درصد نيازهايي را تشكيل داده
 .است  ها خدمتي دريافت شده براي رفع آن نياز وجود داشته كه 14٫91از اعضاي جامعه 

بار  1.68 با سال 4تا  1گيرد كه بيشترين بار مراجعه مربوط به كودكان  صورت مي بار مراجعه 1٫39 نياز سرپايي ربراي هطور متوسط  به •
هـاي   گيرد. در بـين گـروه   ي كه براي رفع آن خدمت دريافت شده است، صورت مينيازبراي هر بار مراجعه  2٫30طور متوسط  است. به

بار صـورت   2.41با  سال و باالتر 66در گروه سني  خدمت دريافت شده است  نرفع آنيازي كه براي هر براي سني بيشترين بار مراجعه 
بار مراجعه براي دريافت خدمت سرپايي صـورت گرفتـه    0.34به ازاي هر فرد از جامعه ي مرجع  ر طول دو هفتهدنين همچ گرفته است.

 بار مراجعه است. 0.66سال با  65ي مراجعه متعلق به سالمندان باالي  است كه بيشترين سرانه
 در منـزل و دارو خـود را بـودن    علت عـدم مراجعـه  اند،  درصد از افرادي كه براي رفع نياز خود اقدامي نكرده 61.25در سطح كل كشور  •

دو علـت  انـد.   درصد كل افراد نيازمند به دريافت خدمت سـرپايي بـوده   21٫43اند كه اين افراد حدود  آن (خوددرماني) بيان كردهمصرف 
 بوده است.  عدم پوشش مناسب بيمهو  ها قابل پرداخت نبودن هزينهبعدي در سطح كل كشور 

 علت عدم دريافت خـدمت نفر  501.33اند در سطح كل كشور  اما خدمتي دريافت نكرده  نفري كه براي نياز خود اقدام كرده 1000از هر  •
فرد نيازمند بـه دريافـت خـدمت سـرپايي      1000نفر در مقابل هر  6.84اند كه اين افراد حدود  ها بيان كرده را قابل پرداخت نبودن هزينه

شترين درصد در بين علل عدم دريافت خدمت بوده و دو علت بعدي عدم پوشـش مناسـب بيمـه و در نوبـت     اند. اين علت داراي بي بوده
رغـم مراجعـه، قابـل پرداخـت نبـودن      ي عدم دريافت خدمت علـي بودن افراد بوده است. در نقاط شهري و روستايي نيز سه دليل عمده

 است.  ها، عدم پوشش مناسب بيمه و در نوبت بودن افراد بوده  هزينه
ي خدمت دارند،  هاي ارائه بار براي دريافت خدمت مراجعه به محل 5٫58در طول سال  كنند ها استفاده نمي يك از بيمه افرادي كه از هيچ •

دهنده مراجعه دارنـد. كمتـرين    هاي ارائه بار در طول سال براي دريافت خدمت به محل 8اين در حالي است كه افراد داراي بيمه حداقل 
بار در سال تعلق دارد. همچنين بيشترين متوسط بار مراجعه بـه   8٫49ي خدمات درماني روستايي با  بار مراجعه به دارندگان بيمهمتوسط 

 بار در سال تعلق دارد. 11٫8ي امداد امام خميني با  ي كميته دارندگان بيمه
روز،  2٫77روز، پزشكان متخصص  0٫23طور متوسط  به از پزشكان عمومي براي دريافت نوبت زمان الزمدهندگان خدمت،  در بين ارائه •

طـور   بـه پزشـكان عمـومي    براي دريافت پاسخ خدمات تشخيصيروز است. همچنين زمان الزم  0٫78روز و ماماها  2٫59دندانپزشكان 
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زم براي دريافـت  روز بوده است. مدت زمان ال 0٫32روز و ماماها  0٫27روز، دندانپزشكان  1٫21روز، پزشكان متخصص  0٫58متوسط 
 كاهش يافته است. 1393نوبت نسبت به سال 

هاي  اند. در بررسي انواع بيمه دهندگان خدمت مراجعه داشته اند براي دريافت خدمت به ارائه بوده فاقد بيمه پايهدرصد از افرادي كه  15٫7 •
و بيمـه تـامين   خـدمت    دريافتدرصد بيشترين درصد  35٫24با  امداد تهيكم، بيمه دريافت خدمتكنندگان براي  ي مراجعه مورد استفاده
 اند. درصد كمترين درصد را به خود اختصاص داده 19٫83اجتماعي با 

ي مرجـع در   ي خـدمات سـرپايي در طـول دو هفتـه     دهنده هاي ارائه كنندگان به محل به وسيله مراجعه شده هاي پرداخت هزينهبيشترين  •
متوسـط  تومان تعلق دارد. در مجمـوع،   64632ي بعدي اقدامات تشخيصي با  تومان و در رده 154795سطح كل، به اقدامات درماني با 

ي خـدمات   دهنده هاي ارائه شده به محل هاي پرداخت هزينهومان است. ت 99421ي پرداخت شده براي هر دريافت خدمت سرپايي  هزينه
هاي مربوط بـه اقـدامات    بوده است و رشد هزينه 1393تومان) سال  70438برابر ( 2تقريبا  1394سرپايي براي اقدامات درماني در سال 

 درصد بوده است. 20، تقريباً 1393نسبت به سال  1394تشخيصي در سال 
كه  ها حل شده است در حالي اند و مشكل آن كامل رسيده يبهبود  كنندگان براي دريافت خدمات سرپايي به ز كل مراجعهدرصد ا 36٫20 •

ي حـل  نسـب طـور   كنندگان بـه  درصد از كل مراجعه 22٫06كنندگان به طور كامل حل نشده است. مشكل  درصد از مراجعه 4٫55مشكل 
انـد و   كنندگان نيز درمان را ادامـه نـداده   درصد از مراجعه 0٫28نياز به ادامه داشته است.  كنندگان درصد از مراجعه 34٫25شده و درمان 

ي خدمات بهداشـت كنندگان براي دريافت  درصد از مراجعه 0٫85اند.  ارجاع داده شده ح باالتروسطي درمان به  درصد نيز براي ادامه 0٫61
كنندگان براي دريافت خدمات  اند. وضعيت بهبودي كامل يا نسبي مراجعه ودهي مراجعه كرده بصيخدمات تشخدرصد براي انجام  1٫18و 

 درصد) كاهش يافته است. 47٫34( 1393درصد) نسبت به سال  40٫75( 1394سرپايي در سال 
درصـد   3٫5باال (خوب يا بسيار خـوب) و حـدود    رضايتشده  كنندگان از خدمات سرپايي دريافت درصد از مراجعه 70در مجموع بيش از  •

درصد) كاهش يافته است. در بررسـي رضـايت خيلـي     5ميزان رضايت پايين ( 1393اند كه نسبت به سال  رضايت پايين (ضعيف) داشته
هـاي دولتـي    هاي خيريه و بيمارستان ها، بيشترين درصد به مراكز بهداشتي درماني/خانه بهداشت، بيمارستان باال در بين انواع بيمارستان

بـه  1393تعلق داشته است. بيشترين درصد رضايت خيلي باال در سـال   محدود زارت بهداشت و كمترين درصد به مطبغير وابسته به و
تعلـق داشـته    محـدود  يجراحـ  هـاي  كينيكلي و دولتي غير وابسته به وزارت بهداشت و كمترين درصد به اجتماع نيتأمهاي  بيمارستان

 است.
تا زمان  1393ها و مراكز درماني از زمستان سال  مندي افراد از خدمات بستري در بيمارستان هبررسي نتايج آمارگيري در خصوص بهرهمچنين 

 دهد: ) نشان مي1394آمارگيري (اسفند 
 92٫27كـه   انـد  داشـته ها يا مراكز درمـاني   در بيمارستان نياز به بسترينفر،  5476546معادل  ي هدف، جامعهدرصد از كل افراد  7٫07 •

سـال و بـاالتر بـا     66هاي سني  اند به ترتيب به گروهاند. بيشترين درصد افرادي كه نياز به بستري داشته د بستري شدهدرصد از اين افرا
درصد كودكان زير يكسال كه نيـاز بـه   درصد تعلق داشته است.   10٫30سال با  65تا  50درصد و 11٫73درصد، زير يكسال با  17٫81

 درصد) رشد قابل توجهي داشته است.  8٫80( 1393ه سال نسبت ب 1394اند در سال  بستري داشته

در هـر سـه سـطح نقـاط      دليل عـدم اقـدام  ) مهمترين نياز به بستريدرصد كل افراد داراي  3(با بيش  از  ها نهيپرداخت نبودن هز قابل •
) در نياز به بستريفراد داراي درصد كل ا 1٫5(با بيش از  مهيعدم پوشش مناسب بشهري، نقاط روستايي و كل كشور بوده و پس از آن 

 رده اهميت بعدي قرار داشته است.
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از  مانـده  يشـش روز بـاق   دردرصد از افراد  19.15و  همان روز مراجعهكننده در  درصد از افراد مراجعه 70.49ها حدود  در كل بيمارستان  •
كـاهش قابـل    1393نسبت به سـال   1394در سال  عههمان روز مراجكننده در  شوند. درصد افراد مراجعه بستري مي هفته مراجعه نياول

كنندگان براي بسـتري دارد.   بودن  مراجعه  ريزي و توجه به كاهش زمان در نوبت درصد) كه نشان از برنامه 52٫12توجهي داشته است (
 هـاي  بيمارسـتان بودن بـه  روز است كه بيشترين زمان در نوبت  2٫44ها  براي بستري براي كل بيمارستان زمان در نوبت بودنميانگين 

روز اختصـاص دارد.   2.31بـا   دولتي وابسته به وزارت بهداشـت هاي  روز و كمترين زمان به بيمارستان 4.58با  وابسته به تأمين اجتماعي
 هاي نقاط شهري است.  هاي نقاط روستايي كشور كمتر از بيمارستان زمان در نوبت بودن براي بستري در بيمارستان

ترتيـب   درصـد بـه   16٫21بـا   مردان و زنان يداخلدرصد و  26٫07با  مانيزنان و زادرصد،  26٫12با   مردان و زنان يحجرا هاي بخش •
متوسـط طـول   روز بوده كـه بيشـترين    3٫8ها را به خود اختصاص داده است. متوسط طول مدت بستري در كل  بيشترين درصد بستري

روز تعلـق داشـته    8.09روز و  11٫42ترتيـب بـا    به تخصصي و فوق تخصصي هاي ساير بخشو  ICUهاي  نيز به بخش يمدت بستر
روز تعلـق   6٫1روز و  9٫6به ترتيـب بـا    و قلب CCUو   ICUهاي  به بخش يمتوسط طول مدت بستربيشترين ، 1393است. سال 

ري بوده است. بيشـترين تعـداد   هاي بست ي در اين دو بخش بيش از  ساير بخشافتيمتوسط تعداد كل اقدامات درهمچنين داشته است. 
شـده در كـل بـه بخـش جراحـي مـردان و زنـان         شده و همچنين بيشترين خدمات تشخيصي دريافت خدمات درماني يا جراحي دريافت

 خدمت اختصاص داشته است.  944313و 1363717ترتيب با  به

طـور   ي، بـه ريتـا زمـان آمـارگ    1393سال  زمستان ي هدف در صورت بستري شدن در بيمارستان يا مركز درماني طي هر فرد از جامعه •
 1001365كرده است. هچنين هر فرد در صورت بستري شدن، به طور متوسـط   پرداختتومان براي يك بار بستري  1456215متوسط 

افزايش تومان  150000كرده است كه نسبت به سال گذشته حدود به پزشك پرداخت  ماًيمستقتومان 1244791تومان به بيمارستان  و 
انـد فـارغ از اينكـه     (براي تمام افرادي كه بستري شده به پزشك پرداخت شده ماًيكه مستق يپوليافته است. الزم به ذكر است  متوسط 
بـا متوسـط     پرداخت شـده  ها مارستانيكه به ب يپولتومان بوده است. بيشترين  30066اند يا نه)   پولي مستقيماً به پزشك پرداخت كرده

روز  5.58ها با  مارستانيباين در  يمتوسط طول مدت بسترهاي خصوصي تعلق داشته است در حالي كه   ومان به بيمارستانت 2884010
 به پزشـك پرداخـت شـده    ماًيكه مستق يپولها بوده است. همچنين بيشترين  كمترين متوسط طول زمان بستري در بين تمام بيمارستان

) 63482( 2459584انـد يـا نـه) بـا متوسـط       فارغ از اينكه پولي مستقيماً به پزشك پرداخت كردهاند  (براي تمام افرادي كه بستري شده
گرفته در نقاط شـهري   هاي صورت اي در پرداخت تعلق داشته است. اختالف قابل مالحظه بيمارستان وابسته به تأمين اجتماعيتومان به 

درصد بـيش   70ه حدود شدهاي نقاط شهري  در بيمارستان يخرج بستر كه يمتوسط كل پولطوري كه  به و روستايي كشور وجود داشته
درصـد) بـوده    40( 1393بسيار بيشتر از سـال   1394ها در نقاط شهري و روستايي در سال  اختالف پرداختاز نقاط روستايي بوده است. 

 زنان بوده است. ه تقريبا مشابهشدهاي براي مردان  در بيمارستان يكه خرج بستر يمتوسط پولهمچنين است. 
تومان در مجمـوع   2150851طور متوسط  ي، بهريتا زمان آمارگ 1393سال  زمستاناز شدن  ي هدف در صورت بستري هر فرد از جامعه •

درصـد بـيش از مـردان و در نقـاط      96هاي خود (حداكثر تا سه بستري) از جيب پرداخت كرده است. اين مبلغ براي زنان حـدود   بستري
 است.  بوده سال 49تا  15ز نقاط شهري است. بيشترين پرداخت مربوط به افراد روستايي بيش ا

انـد. نتيجـه بسـتري     درصد به بهبودي نسبي رسيده 43.27كامل و  بهبوديشدگان در طول بستري خود به  درصد از كل بستري 48.28 •
ها بدتر شده است. درصد بهبودي  اساس اظهار آن شدگان نيز بر درصد از بستري 1درصد بدون تغيير بوده و وضعيت سالمت حدود  6.21

شـدگان   هاي سني مختلف، كمترين درصد بهبودي كامل به بستري كامل در نقاط شهري بيش از نقاط روستايي بوده است. در بين گروه
 درصد تعلق داشته است. 25.77سال و باالتر با  66
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ي درمـان   از بيمـه  تـا زمـان آمـارگيري    1393 زمستاناز شدگان  از بستري درصد 22.06،  در بيمارستان هاي بستري مين هزينهأت براي •
ي درمـان را بـه خـود     درصد بيشـترين درصـد اسـتفاده از بيمـه     35.13با   وابسته به تأمين اجتماعي هاي بيمارستاناند كه  استفاده كرده

اند. كمترين درصـد   ها استفاده كرده راي پرداخت هزينهشدگان از درامد جاري خانوار ب درصد از بستري 54.30اند. همچنين  اختصاص داده
دولتـي وابسـته بـه وزارت    هـاي   ي درمان و بيشترين درصد استفاده از درامد جاري خانوار به بستري شدن در بيمارسـتان  دريافت از بيمه

ده اسـت كـه آنـان را مجبـور بـه      شدگان درحدي باال بـو  درصد از بستري 31.96هاي بيمارستان براي  تعلق داشته است. هزينه بهداشت
هاي خصوصـي   كرده است. اين درصد براي بيمارستان بهيغر اي ليقرض گرفتن از دوست، فام ايخانه  ليفروش وسا، انداز پساستفاده از 

 ي خـوراك  ي بسـتري بـر هزينـه    شدگان، هزينـه  درصد). همچنين بر اساس پاسخ بستري 36.48ها بوده است ( بيش از ساير بيمارستان
 درصد كاهش داشته است. 4درصد از خانوارهاي كل اين جامعه تأثيرگذار بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود  59.88

درصـد رضـايت پـايين (ضـعيف)      4٫6باال (خوب و خيلـي خـوب) و حـدود     رضايتشدگان  درصد از بستري 77، بيش از  1394در سال  •
هـاي خصوصـي  و كمتـرين درصـد بـه       ها بيشترين درصد به بيمارسـتان  انواع بيمارستاناند. در بررسي رضايت خيلي باال در بين  داشته

 تعلق داشته است. دولتي وابسته به وزارت بهداشتهاي  بيمارستان

 


