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دهقانی حمیدرضا ،عقیلی دهکردی
برای بررسی بهره مندی بیمه شدگان
از خدمات سالمت .راهبردهای
مدیریت در نظام سالمت 1318؛
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تاریخ دریافت1315/51/55 :
تاریخ پذیرش1318/52/21 :

یافتهها :اطالعات سیستم اسناد سازمان بیمه سالمت بر اساس مراجعه به پزشکان ،داروخانه ،آزمایشگاه و
تصویربرداری دست بندی شده و با ثبت کد ملی افراد در سامانه در قالب جدول ،قابل دستیابی است .اما به
دلیل عدم یکپارچگی و بهروز نبودن اطالعات ،مشکالتی برای بررسی بهرهمندی از خدمات سالمت وجود
دارد .ابزار وقایع نگار ،اطالعات مراجعات هر بیمهشده در بازه زمانی مشخص همچنین توالی ،تنوع و ترکیب
مراجعه به پزشکان و بهرهمندی از خدمات پاراکلینیک را نشان داد.
نتیجه گیری :استفاده از وقایع نگار درمان ،تحلیل بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات درمانی را با نشان
دادن توالی و ترکیب استفاده آنان از خدمات تسهیل میکند.

کاربرد مدیریتی :تسهیل بررسی نحوه بهره مندی بیمه شدگان از خدمات سالمت و اتخاذ تدابیر مناسب برای
اصالح رفتار درمان جویی آنان از طریق دنبال نمودن وقایع درمانی
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واژههای کلیدی :وقایع نگار ،بهره مندی ،بیمه شده
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تاریخ اصالح نهایی1318/52/25 :

روش پژوهش :مطالعه توصیفی حاضر با نتایج کاربردی در سال  1316انجام شد .برای بررسی بهرهمندی
بیمهشدگان از خدمات درمانی و بهدلیل عدم یکپارچگی دادهها در سیستم اسناد پزشکی اداره کل بیمه
سالمت ایران استان اصفهان ،نمودار وقایع نگار درمان طراحی شد .سپس اطالعات مراجعه به سطوح
مختلف پزشکان و پاراکلینیکها در بازه زمانی  8ماهه ابتدای سال  1316برای  155نفر بیمهشده
پرمراجعه ادار ه کل بیمه سالمت ایران استان اصفهان که به روش تصادفی انتخاب شده بودند ،از سیستم
اسناد اداره بیمه استخراج و نمودار وقایع نگار آنان ترسیم شد .در ادامه مالکهایی برای تشخیص علل
مراجعه و دریافت بیش از حد یک نوع خدمت خاص پیشنهاد شد.

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2022-07-07

گلنوش .وقایع نگار درمان :ابزاری

زمینه و هدف :بررسی بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات درمانی معموالً بهدلیل عدم یکپارچگی اطالعات
سیستمهای سازمان های بیمه دشوار است .مطالعه حاضر ابزاری برای تسهیل این امر با عنوان نمودار وقایع
نگار درمان معرفی میکند.

مسعود فردوسی و همکاران

وقایع نگار درمان
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امروزه نظام های سالمت کشورها با افزایش هزینه روبرو
هستند .این موضوع با در نظر گرفتن محدودیت منابع
حوزه سالمت ،برای نظام های سالمت ایجاد چالش نموده
است .بنابراین سیاستگذاران حوزه سالمت عالقهمند به
شناسایی چگونگی مصرف منابع و عوامل ایجاد کننده
هزینهها هستند (.)1،2
یکی از راهکارهای مهم در این زمینه ،تحلیل
بهرهمندی افراد از خدمات درمانی است .مطالعه
بهرهمندی افراد از خدمات سالمت در سازمانهای فعال در
حوزه سالمت بهویژه سازمانهای بیمهگر نقش مؤثری ایفا
میکند .سازمانهای بیمهگر با بررسی بهرهمندی افراد
تحت پوشش می توانند تفاوت میان نیاز و بهرهمندی
واقعی از خدمات سالمت را شناسایی و نتیجه این بررسی
را در تصمیمگیری های سازمانی منعکس کنند .همچنین
با توجه به تفاوت های موجود در رفتارهای درمانجویی
افراد ،امکان شناسایی رفتارهای درمانجویی نامناسب و
غیر عادی بیمه شدگان از طریق مطالعات بهرهمندی فراهم
شده و کنترل و تعدیل رفتارهای نامناسب میسر خواهد
شد (.)3-5
انجام پژوهش در زمینه بررسی بهرهمندی بیمه شدگان
در سازمانهای بیمهگر ،همواره با مشکالتی روبهروست .از
جمله می توان به مشکالت جمعآوری دادههای مورد نیاز
پژوهش اشاره کرد .داده های مورد نیاز برای بررسی
بهره مندی معموالً با استفاده از سوابق بیمهشدگان در
سازمانهای بیمهگر حاصل می شود؛ اما بررسیها نشان
میدهند ،سیستمهای اسناد سازمانهای بیمهگر معموالً
یکپارچه نبوده و موارد مندرج در این سیستمها بر اساس
نوع مراجعات بیمهشدگان دستهبندی شده اند .همچنین
اسناد دریافتی سازمانهای بیمه از مؤسسات ارائهدهنده،
اغلب بر حسب فرمت خاص مراکز بوده و فرم استاندارد و
یکسانی ندارد و بهدلیل عدم یکپارچگی ،بهروز نبودن و
تأخیر در دریافت و ذخیره اطالعات ،دستیابی به اطالعات
دقیق بهره مندی از خدمات به تفکیک هر بیمهشده مشکل
است .به همین سبب ممکن است ،استفاده از سیستمهای
اطالعاتی سازمانهای بیمهگر به تنهایی در جمعآوری
دادههای مورد نیاز برای بررسی بهرهمندی از خدمات
درمانی کارگشا نباشد .بنابراین استفاده از ابزارها و

روشهایی که بتواند با یکپارچه سازی اطالعات هر
بیمه شده ،اطالعات دقیقی درباره توالی و تنوع
بهره مندی خدمات سالمت در بیمه شدگان نشان داده و
فرایند جمعآوری داده ها را تسهیل کند ،سودمند است
(.)6-8
بدیهیاست ،انجام پژوهش با کمک ابزاری کارا و قابل
اعتماد تسهیل میشود و پژوهشگر در مطالعه خود باید با
استفاده از ابزارهایی ،داده های الزم را از نمونه آماری خود
جمع آوری کند .بدین منظور ،ابزارهای مختلفی وجود
دارند و نوع این ابزارها تابع ماهیت و روش تحقیق است
( . )1لذا در پژوهش حاضر سعی شد تا با معرفی ابزاری
برای جمعآوری داده های مربوط به بهرهمندی بیمهشدگان
از خدمات سالمت و بهره گیری از روشی موسوم به روش
وقایع نگاری ،وقایع درمانی بیمه شدگان را بهصورت سیر
زمانی نمایش داده و بررسی کرد.
روش وقایع نگاری با هدف تعیین ترتیب وقوع حوادث
و تعیین رویدادهای گذشته ،در مطالعات مختلف مورد
توجه بوده است .مارمانی و همکاران ( )2515در
مطالعه ای در بیمارستان سانتا چیارا ایتالیا به وقایع
نگاری بیماران دوگانه مبتال به اعتیاد و اختالالت خلقی
طی  1سال پیش از ابتال پرداختند .آن ها با بهره گیری از
وقایع نگاری به صورت گذشته نگر در خصوص سوابق
مصرف هروئین نتیجه گرفتند ،بیماران در مدت پژوهش
بیش از سایرین دچار مشکالت روان تنی ،اخالقی و
بازماندگی از درمان شدند ( . )15از دیگر پژوهش های
وقایع نگاری انجام شده می توان به وقایع نگاری پاندمی
سندرم تنفسی جدی حاد ) (SARSو گسترش و تغییر و
تحول آن طی مدت زمان مشخص اشاره کرد که توسط
چری ( )2554در لس آنجلس انجام شد ( .)11در مطالعه
دیگری که بیجلسما و همکاران ( ) 2512در هلند انجام
دادند ،وقایع نگاری و سیر تغییر و تحول تعاریف
بیماری های سالمندان از قبیل استئوپروز بررسی شد
(.)12
اگرچه مطالعات ذکر شده از جنس وقایع نگاری و
بررسی رویدادهای درمانی بودند ،اما مطالعه ای که بتواند
وقایع درمانی بیمه شدگان را با استفاده از ابزار مخصوص
به صورت متوالی در یک بازه زمانی معین در اختیار قرار

مسعود فردوسی و همکاران

وقایع نگار درمان

دهد ،یافت نشد .وقایع نگاری درمان هر بیمهشده شامل
بررسی توالی و تنوع خدمات مورد استفاده در بازههای
زمانی مشخص و تهیه سیر زمانی از بهرهمندی از خدمات
سالمت است .این روش امکان بررسی رفتار درمان جویی
افراد را به شیوه ای متفاوت از رویه سازمانهای بیمهگر در
اختیار قرار میدهد .وقایع نگاری و تهیه سیر زمانی
استفاده از خدمات ،اطالعات ارزشمندی از توالی
رویدادهای مهم بالینی و تاریخچه پزشکی در طول زمان
ایجاد میکند که پژوهشگران و ارائهدهندگان خدمات را
راهنمایی مینماید ( .)13با توجه به محدود بودن
مطالعات انجام شده در خصوص اهمیت وقایع نگاری در
سازمانهای بیمه گر و ابزارهای مورد استفاده برای این
روش ،این مطالعه با هدف معرفی نمودار وقایع نگار درمان
به عنوان ابزاری برای بررسی دقیق تر بهره مندی و بهتصویر
کشیدن نقاط قوت و کاربردهای این ابزار انجام
شد.

روش پژوهش
مطالعه توصیفی حاضر با نتایج کاربردی در سال 1316
انجام شد .در ابتدا برای جمعآوری دادههای بهرهمندی
بیمه شدگان از خدمات درمانی ،سیستم اسناد پزشکی
اداره کل بیمه سالمت ایران استان اصفهان بررسی شد.
اطالعات بهرهمندی بیمه شدگان از خدمات در سیستم
اسناد پزشکی بر حسب مراجعه به پزشک ،داروخانه،
تصویربرداری و آزمایشگاه دسته بندی شده و دستیابی به
اطالعات بهرهمندی هر بیمه شده با وارد کردن بازه زمانی
مورد نظر و استفاده از کد ملی بیمهشده امکان پذیر است.
در این سیستم مراجعات افراد به تفکیک نوع خدمت با
ذکر تاریخ در جدولی نشان داده می شود .برای بررسی
مراجعات افراد به پزشکان بر حسب سطوح ارجاع
(عمومی ،متخصص و فوق تخصص) باید شماره نظام
پزشکی پزشک مورد نظر در صفحه اطالعات مربوط به
پزشکان وارد نمود (جدول .)1

جدول  :1نمونه جدول اطالعات بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات در سیستم اسناد پزشکی بیمه سالمت
کد ملی.......... :

تصویربرداری

آزمایشگاه

داروخانه

1316/1/25

1316/1/26

1316/1/4
1316/1/15

رفتار درمان جویی بیمه شدگان را فراهم می سازد
(شکل .)1
در مرحله بعد با هدف اعتباریابی این ابزار و توصیف
کاربرد آن به صورت عملیاتی ،این نمودار در بیمه
شدگان پرمصرف اداره کل بیمه سالمت ایران استان
اصفهان مورد آزمون قرار گرفت .بدین منظور پس از اخذ
مجوزهای الزم و رعایت اخالق پژوهش ،از میان
بیمه شدگان پر مصرف با استفاده از فرمول کوکران
نمونه گیری انجام شد .اجزای این فرمول بهشرح زیر
است:

)

( )

(

بر اساس این فرمول ،تعداد کل بیمه شدگان این
سازمان در سال  1316معادل  1555هزار نفر ،بیمهشدگانی
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جدول به دست آمده از سیستم اسناد پزشکی،
اطالعات روشنی درباره توالی و ترکیب مراجعات افراد
نشان نمی داد .بنابراین در ادامه برای بررسی بهره مندی
بیمه شدگان از خدمات به ابزاری نیاز بود که بتواند به
صورت تصویری ،رفتار درمان جویی بیمه شده را در بازه
زمانی معین نشان دهد .از این رو با استفاده از خط سیر
زمانی و ترکیب آن با عالئم اختصاری معرف خدمات
درمانی و تشخیصی مختلف ،نموداری به نام «نمودار
وقایع نگار درمان» ابداع شد .هر یک از عالئم اختصاری
به کار رفته در نمودار مذکور ،به تفکیک نشان دهنده
مراجعه به پزشکان در سطوح تخصصی مختلف و
واحدهای پاراکلینیکی شامل داروخانه ،آزمایشگاه و
تصویربرداری بود که بر اساس تاریخ مراجعه فرد به یکی
از این واحدها در نمودار درج شد .نمودار وقایع نگار
درمان به عنوان یک ابزار تصویری ،امکان بررسی و تحلیل

پزشک
1316/1/3
1316/1/5
1316/1/25
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شماره تماس...... :

سن...... :

از تاریخ:

تا تاریخ:

مسعود فردوسی و همکاران

وقایع نگار درمان

که دفترچه بیمه آنان زودتر از موعد به اتمام رسیده بود
حدود  1555نفر در ماه و ( )pبرابر  5/512در سال در نظر
گرفته شد .با در نظر گرفتن درجه اطمینان  15درصد،
 Zحدود  2و دقت 5 ،درصد محاسبه شد .حجم نمونه در
این مطالعه  114نفر برآورد گردید که با احتساب ریزش،
 155نفر از بیمه شدگانی که دفترچه بیمه آنان زودتر از
 3ماه به اتمام رسیده و برای دریافت مجوز تمدید
دفترچه به اداره کل بیمه سالمت مراجعه کرده بودند،
بهصورت تصادفی انتخاب و بر اساس معیارهای ورود به
مطالعه وارد شدند .معیارهای ورود شامل اتمام دفترچه
بیمه زودتر از  3ماه و مطلع بودن فرد مراجعه کننده از
وقایع درمانی فرد بیمه شده و معیارهای خروج شامل
عدم تمایل فرد به همکاری بود.

به منظور حفظ محرمانگی بیمه شدگان ،به هر یک از
آنان یک کد اختصاص داده شد و اطالعات مربوط به
بهرهمندی از خدمات درمانی با استفاده از کد ملی افراد،
طبق فرمت موجود در سیستم اسناد پزشکی اداره کل
بیمه سالمت ایران استان اصفهان درباره نمونه مورد نظر
جمع آوری و در قالب نمودار وقایع نگار درمان به تفکیک
 8ماه اول (فروردین تا آبان) سال  1316به صورت
تصویری با استفاده از نرم افزار  Wordترسیم شد.
شکل  1نمونه ای از وقایع نگار درمان یکی از بیمه شدگان
را به تصویر می کشد .ضمناً این مطالعه با کد اخالق
 IR.MUI.REC.1316.2.541در تاریخ  1316/8/15در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تأیید قرار
گرفت.
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مراجعه به واحدهای پاراکلینیکی

مراجعه به پزشکان

1/3
 1316/1/1تا
1/23

1316/1/31

2/4
 1316/2/1تا
2/25

1316/2/31

3/2

3/4

 1316/3/1تا

3/14

1316/3/31
4/3
 1316/4/1تا

4/25

4/11

1316/4/31

راهنما
پزشک عمومی



پزشک متخصص



پزشک فوق تخصص



داروخانه



آزمایشگاه



تصویربرداری



1316/5/31

 1316/6/1تا
1316/6/31

با رنگهای متفاوت نشان داده میشوند.

 1316/5/1تا
1316/5/35

 1316/8/1تا
1316/8/35
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 1316/5/1تا
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وقایع نگار درمان

یافتهها

جدول  :2مالک های قابل استخراج از نمودار وقایع نگار درمان بیمه شدگان
ردیف
1
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3
4

نام مالک
مراجعه به پزشک
مراجعه به پاراکلینیک
تنوع و تکرار مراجعه به پزشکان

>1

=1

<1

وجود دارد

تا حدی وجود دارد

وجود ندارد

همزمانی در مراجعه بهپزشک و پاراکلینیک
مراجعه بهپزشک و عدم مراجعه به پاراکلینیک

وجود دارد
وجود دارد

تا حدی وجود دارد
تا حدی وجود دارد

وجود ندارد
وجود ندارد

بحث
امروزه سازمانهای بیمهگر بیشترین تمرکز خود را بر
بررسی رفتار ارائهدهندگان خدمت قرار داده و از بررسی
رفتار مصرفکنندگان که اطالعات ارزشمندی حاصل
میسازد ،غفلت شده است .محق و همکاران ( )1311در
مطالعه خود به این نکته اشارهکردهاند که بررسی اینکه چه
نوع خدمات با چه میزان و توسط چه گروههایی از جامعه
مصرف میشود ،مسأله مهمی در سیاستگذاری ،عرضه و
کنترل تقاضا برای خدمات سالمت بهشمار میآید و
برخورداری از تصویر صحیح مصرف خدمات میتواند

www.mshsj.ssu.ac.ir

برنامهریزی برای ارتقای کیفیت یا هدایت بهتر جریان
مصرف را در پی داشته باشد (.)14
زمانی که موضوع بررسی بهرهمندی از خدمات درمانی
به میان میآید ،استفاده از خط سیر زمانی و وقایع نگاری
بهعنوان یکی از شیوههای پیشرو مد نظر قرار میگیرد.
اوزنر و همکاران ( )2513در مطالعه خود به اهمیت وقایع
نگاری رویدادهای سالمتی اشاره کرده و خاطر نشان
میسازند ،ثبت رویدادهای پزشکی افراد بهشیوهای
ساختارمند چه بهصورت الکترونیک و چه بهصورت دستی،
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با توجه به وجود برخی از مشکالت در سیستم اسناد
پزشکی (مانند بهروز نبودن اطالعات و عدم یکپارچگی)،
بررسی بهرهمندی افراد از خدمات درمانی با نمودار وقایع
نگار درمان تسهیل میشود .وجه تمایز نمودار وقایع نگار
درمان با سیستم اسناد فعلی 2 ،کاربرد مهم آن است که
عبارتند از تحلیل تصویری و استفاده فرمولی و محاسباتی.
بر اساس تصویر حاصل از وقایع نگار درمان ،میتوان نکات
زیر را دریافت:
رعایت یا عدم رعایت نقطه آغازین تماس با نظام
)1
سالمت (مراجعه به پزشک عمومی بهعنوان اولین نقطه
تماس) .بدین مفهوم که بیمه شدگان ابتدا باید به پزشک
عمومی مراجعه و پس از صالحدید پزشک عمومی ،به پزشک
مختصص ارجاع یا به واحدهای پاراکلینیکی مراجعه کند.
بررسی دفعات مراجعه هر فرد به واحدهای
)2
پاراکلینیکی به ازای  1بار مراجعه به پزشک (برقراری یا
عدم برقراری تناظر یک به یک میان مراجعات)
مشاهده توالی و ترتیب مراجعه به پزشکان و
)3
پاراکلینیکها
 )4تنوع پزشکانی که هر بیمهشده در سطوح

مختلف عمومی و تخصصی به آنها مراجعه میکند .این
امر با نشان دادن پزشکان مختلف با عالئم و رنگهای
متفاوت در نمودار امکان پذیر است.
مراجعه به پزشک بدون مراجعه بهواحدهای
)5
پاراکلینیکی (مانند داروخانه ،آزمایشگاه و غیره) .با استفاده
از نمودار وقایع نگار درمان ،میتوان مشاهده کرد هر
بیمهشده هنگام مراجعه به پزشک ،بهواحدهای پاراکلینیکی
مراجعه میکند یا خیر .این موضوع ممکن است در
برگیرنده علل مختلفی باشد که با بررسی آن ،درک رفتار
درمان جویی بیمه شدگان تسهیل میشود.
مراجعه بهواحدهای پاراکلینیکی بدون اینکه
)6
مراجعه به پزشک صورت گرفته باشد.
همچنین با داشتن تعداد مراجعات فرد به پزشک و
پاراکلینیک ،میتوان نسبتهای مراجعات را محاسبه کرد.
این نسبتها در تشخیص علل مراجعه و دریافت بیش از
حد یک نوع خدمت خاص مفید است .استفاده از این
مالکها هنگام طبقه بندی علل استفاده مفرط از خدمات
درمانی در تعیین نوع علت میتواند مورد سنجش قرار
گیرد.

مسعود فردوسی و همکاران

وقایع نگار درمان
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اطالعات طولی ارزشمندی در اختیار پژوهشگران و
ارائهدهندگان خدمات سالمت قرار میدهد .حتی یک ثبت
مختصر که توالی و ترکیب رویدادهای بالینی مهم و
تاریخچه پزشکی بیمار را نشان دهد ،میتواند در پیش بینی
رویدادهای درمانی آینده نه تنها در یک فرد خاص بلکه در
افرادی با شرایط مشابه کمککننده باشد (.)15
گیل و همکاران ( )2515در مطالعهای در لندن با
موضوع بررسی آگاهی متخصصان حوزه سالمت از مزایای
بالقوه خط سیر زمانی مراقبتهای بالینی ارائه شده اظهار
داشتند ،واژه خط سیر زمانی برای برخی از مشارکت
کنندگان نامأنوس بوده و در مقابل 55 ،درصد آنان در
فعالیتهای روزمره خود و ارائه مراقبتهای بالینی از
شکلهایی از خط سیر زمانی استفاده میکردند .به نظر
آنان ،استفاده از این شیوه باعث افزایش کارایی زمان،
کاهش خطاهای بالینی و ارتقای ایمنی بیمار شده و با
بهرهگیری از یک خط سیر متوالی رویدادهای بالینی افراد،
همانند آنچه در مطالعه حاضر به آن اشاره شد ،میتوان
میان وقایع بالینی ارتباط منطقی پیدا کرد ( .)16در مطالعه
دیگری که وندوین و همکاران ( )2516در کارولینا انجام
دادند ،از مزایای خط سیر زمانی برای بررسی چگونگی
گسترش عفونتهای بیمارستانی در بیماران سوختگی
استفاده کرده و با بهرهگیری از وقایع نگاری ،به شیوهای
متفاوت از مطالعه حاضر به اطالعات مورد نیاز در خصوص
نوع عفونت ،مقاومت آنتیبیوتیکی و میکروارگانیسمهای
بیماریزا دست یافتند (.)15
در مطالعه هانوسیک و همکاران ( )2514در مونترال
کانادا ،تغییرات ایجاد شده در ظرفیتهای موجود برای
پیشگیری از بیماریهای مزمن در طول سالهای  2554تا
 2515بهروش وقایع نگاری بررسی شده و تغییرات به وقوع
پیوسته در میزان مشارکت سازمانها در برنامههای عادات
تغذیهای سالم و فعالیتهای فیزیکی افراد دنبالشد (.)18
وجود مسائل مختلف مانند مشکالت سیستمهای
اطالعاتی سازمانهای بیمهگر که بدان اشاره شد ،بررسی
بهرهمندی بیمهشدگان را مشکل میسازد .در حال حاضر در
اداره کل بیمه سالمت ایران برای بررسی رفتار درمان جویی
بیمه شدگان از سیستم اسناد پزشکی ،سوابق پزشکی افراد
و دفترچه بیمه آنان استفاده میشود .بدین صورت که
هنگام مراجعه فرد برای تعویض دفترچه زودتر از  3ماه،

پزشک معتمد ابتدا بهصورت شهودی دفترچه بیمه فرد را
بررسی و در صورت لزوم ،مدارک پزشکی وی را تقاضا
میکند .سپس در صورت احتمال بروز تخلف ،فرد به اداره
نظارت و ازشیابی ارجاع داده شده و با کمک سیستم اسناد
پزشکی ،بررسی دقیقتری صورت میگیرد .بررسی دفترچه
بیمه افراد ،محاسن مربوط به خود را دارد و به کمک آن،
انواع خدمات پاراکلینیکی مورد استفاده فرد شامل انواع
تستهای تشخیصی ،تخصصهای مختلف پزشکی و وجود
یا عدم وجود صفحات مخدوش شده مشخص میگردد .با
اینحال ،استفاده از دفترچه و سیستم اسناد به تنهایی
نشاندهنده توالی و ترکیب مراجعات بیمه شدگان به
پزشک و پاراکلینیک نیست .با کمک نمودار وقایع نگار
درمان ،تراکم ،توالی و فواصل مراجعات افراد بهپزشک و
پاراکلینیکها با استفاده از عالئم اختصاری بهروشنی نشان
داده میشود .در واقع استفاده از نمودار وقایع نگار درمان،
بهعنوان مکملی برای سیستم اسناد و دفترچه بیمه فرد در
بررسی رفتار درمان جویی بیمه شده به کار رفته و آن را
تسهیل میکند اما جایگزین دفترچه و سیستم اسناد
نخواهد شد (.)11،25
اگرچه ممکن است بررسی بهرهمندی از خدمات درمانی
دشوار باشد ( ،)21اما استفاده از ابزارهایی مانند وقایع نگار
درمان که اطالعات مربوط به بهرهمندی بیمه شدگان را
یکپارچه ساخته و تصویری روشن از توالی و ترتیب
رویدادهای درمانی افراد نشان میدهد ،به درک بهرهمندی
از خدمات سالمت کمک قابل توجهی میکند .چنین
ابزارهایی حتی ممکن است مانند ابزار سرنخ (Global
)) Trigger Tools (GTTکه در بیمارستانها برای یافتن
رویدادهای نامطلوب در پروندههای پزشکی و بهبود ایمنی
بیمار بهکار میرود ،عمل کرده و سرنخهایی در خصوص
استفاده نامطلوب و نامناسب از خدمات درمانی در اختیار
قرار دهد ( .)22این ابزارها میتوانند نواقص احتمالی
سیستمهای ذخیره سازی اطالعات بیمهشدگان را پوشش
داده و بررسی بهرهمندی افراد از خدمات درمانی را تسهیل
کنند .بنابراین تالش برای ایجاد زمینه مناسب برای طراحی
و استفاده از نرم افزارهایی که خروجی آن نمودارهایی نظیر
نمودار وقایع نگار درمان است ،پیشنهاد می شود (.)13،23
اگرچه روش وقایع نگاری در مطالعات متعدد خارجی
استفاده شده بود ،اما مطالعهای مشابه مطالعه حاضر که به

مسعود فردوسی و همکاران

وقایع نگار درمان

بررسی بهرهمندی افراد از خدمات درمانی با استفاده از این
روش در سازمانهای بیمهگر بپردازد ،یافت نشد .این
موضوع ممکن است بهدلیل وجود مشکالت متعدد در
بررسی بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات درمانی باشد .از
دستاوردهای این پژوهش میتوان به معرفی نمودار وقایع
نگار درمان اشاره کرد که بار مراجعات افراد به پزشکان و
پاراکلینیکها را بهصورت تصویری نشان داده و برای سایر
بیمه شدگان نیز قابل تهیه است .با استفاده از این نمودار و
مالکهای استخراج شده آن میتوان الگوهای درمان جویی
افراد مختلف را تا حدودی پیشبینی کرد.
نتیجه گیری

سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند بدینوسلیه از تمامی
پرسنل محترم اداره کل بیمه سالمت ایران استان اصفهان
که در این پژوهش ایشان را یاری نمودند ،قدردانی
نمایند.
مشارکت نویسندگان
طراحیپژوهش :م .ف ،م .ر
جمعآوری دادهها :ح .د ،ع .ف
تحلیل دادهها :م .ف ،م .ر
نگارش و اصالح مقاله :م .ف ،گ .ع
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این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی و طرح پژوهشی با شماره
 216541مصوب معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات
مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علومپزشکی اصفهان
میباشد.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش
نشده است.
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مطالعه حاضر با هدف معرفی ابزاری برای تسهیل بررسی
بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات درمانی ،با نام «نمودار
وقایع نگار درمان» انجامشد .استفاده از وقایع نگار درمان،
امکان مشاهده تنوع و ترکیب ،توالی ،همزمانی در مراجعه به
پزشک و پاراکلینیکها ،مراجعه به پزشک و عدم مراجعه به
پاراکلینیک را برای سازمان بیمهگر و پژوهشگران فراهم
میآورد .با نگاه به نمودار وقایع نگار درمان ،میتوان مشاهده
کرد که توزیع مراجعه بهپزشکان و پاراکلینیکها چگونه
است .سپس با بررسی سوابق درمانی بیمهشده ،میتوان علل
عدم توازن و تنوع موجود در مراجعات را شناساییکرد .حتی
در مواقعی که بیمهشده بیش از سایرین از خدمات درمانی
استفاده کرده است ،امکان شناسایی علل استفاده مفرط از
خدمات درمانی با کمک این نمودار و مالکهای استخراج
شده از آن فراهم شده و سپس میتوان رفتار بیماران را
کنترل و آنان را به نحو مؤثری راهنمایی کرد.
با این وجود ،بهمنظور بر طرف ساختن مشکالت موجود
برای بررسی بهرهمندی بیمه شدگان از خدمات سالمت،

مانند عدم یکپارچگی و به روز نبودن اطالعات و یکسان
نبودن فرمت اطالعات دریافتی از مراکز طرف قرارداد ،برای
هر یک از مشکالت بایستی تدابیری اندیشیده شود .به طور
مثال از فرمت یکسان و استانداردی برای دریافت اطالعات
از مراکز طرف قرارداد سازمانهای بیمهگر استفاده شود .با
این حال ،انجام مطالعات بعدی بهمنظور ارائه راهکارهای
مؤثر برای رفع مشکالت و انجام مطالعات بهرهمندی،
همچنین اعتبارسنجی مالکهای استخراج شده از
وقایعنگار درمان ،الزم است.

11  شماره پیاپی،1931  بهار،1  شماره، سال چهارم،راهبردهای مدیریت در نظام سالمت
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Background: Assessment of the health services utilization among the
insured individuals is difficult for insurance companies because they
have no integrated information. So, the aim of this study was to
introduce a tool to facilitate this issue named "Treatment Chronicle".
Method: This descriptive and applied study was conducted in 2017. To
investigate the health services utilization among the insured people and
considering the information fragmentation in medical document system
of Iran Health Insurance organization (IHIO), Treatment Chronicle was
designed. Then, information was collected from medical document
system of IHIO about patients' reference to physicians and paraclinics in
various specialized levels in an 8-month period from the beginning of
2017. In this regard, 175 insured patients who used the health services
very frequently were randomly selected and the Treatment Chronicle
was drawn for them. Finally, some criteria were suggested for
identifying the causes of over utilizing health services and a specific
kind of service.
Results: Data in the IHIO were categorized according to patients'
referral to physician, drug store, laboratory, and imaging center and
were accessible in the form of tables and charts by entering the
individual's national code number in the medical document system of
IHIO. However, some problems existed for reviewing the health care
utilization due to information fragmentation and lack of up-to-date
information. Treatment Chronicle tool showed the referring information
of each insured individual in a certain time period. It also represented
the sequence, diversity, and combination of individuals' reference to
physicians and utilization of paraclinical services.
Conclusion: Treatment Chronicle is a useful tool for insurance
organizations to monitor individuals' health services seeking behavior. It
can facilitate the interpretation and analysis of the healthcare use by
illustrating the sequence and combination service utilization.
Key words: Chronicle, Utilization, Insured
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