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 هچکید

از مانی درشتی ابهدي ندگی مطالعه هزینه هاه زنیز تغییر شیوو یش جمعیت افز، اپزشکیي هاوري شد فنارلیل د: به فهدو مینه ز

ي هزینه هااز ها ارحمایت خانوو سالمت تامین منابع مالی م نظااف هداز ایکی ا سالمت می باشد. لذم نظادر مهم ر بسیات موضوعا

ینگونه برنامه این مطالعه تاثیر است. بنابراسالمت م نظال ملی تحوح طرن مختلف همچوي هااربزو اها ه کمرشکن سالمت توسط شیو

 رود.می ر سالمت به شماد قتصااالینفک ء مانی جزدرشتی ابهدي هان مازیی ساراهمچنین کاو هزینه ها ات تغییرند روها بر 

یک دوره یک ل طودر ست که دي اقتصاایابی د ارزیکرروتوصیفی تحلیلی گذشته نگر با ي هش هاوپژع نواز ین مطالعه اسی: ربرروش 

ن از ستارمانی سه بیمادرشی زموي آهزینه ها (59-59ي )سالها مالیل سار چها بهط مربوي هاداده سی رکمی به بره به شیوو ساله 

ه و داده ها مشاهدد اوري داده گرد. روش بوه حی شداپیش طراول از ها جداده یدد اورگرار بزدازد. امیپران یراپزشکی م علوه نشگادا

 2959لغایت ) 2959ل(  سار به  چهاط مربوي هاداده  ین مطالعهم انجار ایدند. بمنظودگراج ستخر، اچک لیست محقق ساختهاز ها 

اي جرل ابه ساط مربو 59،59،59ي هال ساو سالمت ل تحوح طراي جراز اقبل ل به ساط مربو 59ل سا گرفتند.ار مطالعه قررد مو

 می باشد.ح طر

که ري بطوده بووب متنارت صوبدي ند صعوداراي رومانی درشی زموآکز اساالنه مري حجم بستر 59-59ي هال سال طودر یافته ها: 

ي حد با حجم بسترواترکیب هزینه و تعدیل هزینه ها از ست. همچنین پس ده ابوي مطهرن ستاربهبیماط یش مربوافزاین ابیشترین 

، ديعملکري هارماآترکیب کل هزینه ها با از نهایت پس در یم. دنکره مشاهدي بستري نه هزینه هااسررا در نی اچندات تغییر، ماهانه

د رمو 7و ست اتغییر ون بدرد مو 9هزینه پیامد ،  59-52از  59-59ي سالها CCAف ختالانتیجه رد مو 29بین در شد که ه مشاهد

 ست. اشته دافت رد امو 2و تقا ار

 مسائله و شدي بسترران ختی بیماداکاهش سهم پرن یایی همچوابر مزوه عالح ین طراشت که ر داظهاان امی توي: نتیجه گیرو بحث 

ا شته. لذداستانهاربیمادي قتصاایط اتاثیرمطلوبی بر شر، با توجه به تحلیل هزینه پیامدع مجمو، در تامین مالیدر لت ابه عدط مربو

ثر اکاهش ، سالمتد بهبو درناپذیر ب جتناي و اکلیدي مر، االنه تردعاي بر تخصیص هاوط لبته مشراتی ي آسالهاح در ین طراوم اتد

 رود.می ر به شمان ماو درشت ابهدوزارت تابعه ي هان ستاربیمادي قتصات اثبادم و در ت بر مرکمرشکن سالمي هزینه ها

 


