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ٍجَد چالش در بْذاشت ٍ درهاى
 ًقش بیوارستاى در ارتقاء سالهت:

ػَاهل سیاسی
ػَاهل فزٌّگی
ػَاهل اجتواػی
ػَاهل اقتظادی

بْذاشت بَدجِ ػوذُ قسوت جْاًی بْذاشت ساسهاى آهار ّای بِ تَجِ با 
هی گزدد هظزف بیوارستاى ّا تَسط ّزکشَری درهاى ٍ

ِ ّا  تَجِ بِ هذیزیت  ّشیٌ



 اس اجزایی شذى طزح تحَل ًظام سالهت بؼذ:
 هزاجؼِ بِ بیوارستاى ّای دٍلتی افشایش
 بیوارستاى ّااس تَاى بیش حجن کاری
 بیوارستاًیتخت ّای کوبَد ًوَد

هٌابغهحذٍدیت با تظوین گیزًذگاى ًظام سالهت رٍ شذى رٍ بِ 

هَقؼیت خاص ٍ ٍیژُ هذیزیت ّشیٌِ ّا در بیوارستاى ّا



بیمارستانٌا :

تزیي پز اس یکی ِ   سالهت ًظام ػولیاتی ٍاحذ ّشیٌ

سالهت ًظام ػولیاتی ٍاحذ بشرگتزیي  

ًٌا تُجًبًکاراییَمدیزیتٌشیى

استزاتژیتامیهمىابعَیاخزیدخدماتاسخارجساسمان

(واگذاری خدمات)



ٍاگذاری تؼزیف:  
بِ دٍلتی بخش اس قسوتی یا توام هالکیت ٍ ٍظایف اًتقال فزآیٌذ 

خظَطی بخش

ٍاگذاری اًَاع:
1-  دٍلتی ٍ خظَطی بخش هشارکت
2- خذهت خزیذ قزارداد
3-  خظَطی بخش بِ دٍلتی بخش هذیزیت ٍاگذاری



  ًفز 1289481جوؼیت
 تخت فؼال بیوارستاًی 1853دارای
1.43 =شاخض تخت بِ ّشار ًفز

در بخش سالهت حَسُ درهاى در  1404ایي شاخض در سٌذ چشن اًذاس  
. در ًظز گزفتِ شذُ است 2.08کل کشَر بزای استاى قشٍیي 



خزیذ خذهت اس بیوارستاى ّای خظَطی استاى

  خذهت خزیذ هزاحل :

 ساسهاى اس بیزٍى با داد قزار ػقذ

 خذهت یک تؼییي  

آى کیفیت ٍ هقذار تؼزیف  

آى قیوت هَرد در تَافق  

بیزًٍی هشخض دٌّذُ تذارک یک اس هشخض سهاًی دٍرُ یک بزای خزیذاری



  

پششکی ػلَم داًشگاُ بِ ٍابستِ بیوارستاى ّای اس یکی 

تخت 50 : فؼال تخت تؼذاد

درطذ 44 : تخت اشغال ضزیب

ریال 2،321،310،091 :سال در تخت آهذ در شاخض

ریال2،542،330،512 : سال در تخت ّشیٌِ شاخض

ریال221،020،421 : سال در تخت ّز اسای بِ سیاى  

تخت ّز اسای بِ بیوارستاى ایي بِ 95 سال در دٍلت  پزداختی هیشاى  

ریال2،054،177،047



   
یک بیوارستاى خظَطی در استاى قشٍیي

تخت 49 : فؼال تخت تؼذاد

درطذ 42 : تخت اشغال ضزیب

ریال  2،045،818،652  :سال در تخت آهذ در شاخض

ریال  1،791،861،760  : سال در تخت ّشیٌِ شاخض

ایي در خظَطی بخش اس خذهات خزیذ قزارداد طی دٍلت پزداختی هیشاى  

  95 سال در تخت ّز اسای بِ  ریال1،640،827،445 هیشاى بِ بیوارستاى

.است



بیمارستان خصوصی ولی عصز
(نفز  120 تعذاد پزسنل) 

بیمارستان امیزالمىمىیه
(وفز  160تعداد پزسىل  )

20,541,746,208 67,779,363,808 حقوق

الشحمه پششک حك 23,236,359,376 25,798,224,823

0 پزسنل کارانه 11,224,705,355

دارو و لواسم 11,707,211,313 16,465,153,474

مواد غذایی 3,018,333,319 1,841,303,279

حامل های انزصی 1,239,427,918 926,150,780

سایز 8,911,124,498 22,228,647,691

89,801,226,255 127,116,525,587 مجموع

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

67,779,363,808

20,541,746,208

23,236,359,376 

25,798,224,823 

11,224,705,355 

0 

11,707,211,313 

16,465,153,474 

1,239,427,918 

926,150,780 

3,018,333,319 

1,841,303,279 

8,911,124,498 

22,228,647,691 

95سال در مقایسه تفکیکی مبلغ ریالی هشینه 

و مشابه آن در بخش دولتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصوصی  

سایزٌشیىًٌا

ٌشیىًمُادغذایی

ٌشیىًحاملٍایاوزژی

ٌشیىًدارَ

ٌشیىًکاراوًپزسىل

ٌشیىًکاراوًپششک

ٌشیىًحقُق

127،116،525،587

87،801،226،255

ریال

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

1,355,587,276 

419,219,310 

464,727,188 

526,494,384 

224,494,107 

0 

234,144,226 

336,023,540 

24,788,558 

18,901,036 

60,366,666 

37,577,618 

178,222,490 

453,645,871 

95سال به تخت مقایسه  تفکیکی هشینه 

و بیمارستان مشابه دولتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصوصی 

سایزٌشیىًٌا

ٌشیىًمُادغذایی

ٌشیىًحاملٍایاوزژی

ٌشیىًدارَ

ٌشیىًکاراوًپزسىل

ٌشیىًکاراوًپششک

ٌشیىًحقُق

2،542،330،512

1،791،861،760

ریا

هبالغ بِ ریال



بیمارستان خصوصی ولی عصز بیمارستان امیزالمىمىیه

صنذوق 13,356,652,205 19,844,569,162

اسناد 56,897,362,118 51,316,498,465

کسور 2,587,005,921 2,168,434,925

تحول 13,522,173,455 3,143,000,000

حوادث تزافیکی 1,184,135,785 4,941,046,329

0 کمک بابت حقوق بنذ واو 31,105,180,982

21,000,000,000 0
اس دانشگاه بابت  دریافتی

خزیذ خذمت

100,245,113,956 116,065,504,545 مجموع

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه آبیک(عج)َلیعصز

13,356,652,205 
19,844,569,162 

56,897,362,118 
51,316,498,465 

0 2,587,005,921 2,168,434,925 

13,522,173,455 

3,143,000,000 

1,184,135,785 

4,941,046,329 

31,105,180,982 

21,000,000,000 

  95مقایسه  تفکیکی مبلغ ریالی درآمذ  درسال 

و مشابه آن در بخش دولتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصوصی 

کمکبابتحقُقبىدَاَ

حُادثتزافیکی

تحُل

کسُر

کسُرحُادثتزافیکی

اسىاد

صىدَق

پزداختیداوشگاي
بابتقزارداد

116،065،504،545

100،245،113،956

ریال

هبالغ بِ ریال



(ع)امیرالمومنین آبیک(عج)ولیعصر  

267,133,044 
404,991,207 

1,137,947,242 

1,047,275,479 

0 
0 51,740,118 

44,253,774 

270,443,469 
64,142,857 

23,682,716 

100,837,680 

622,103,620 

428,571,429 

 95سال به تخت مقایسه  تفکیکی درآمذ 

و بیمارستان مشابه دولتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصوصی 

کمک بابت حقوق بندواو

حوادث ترافیکی

تحول

کسور

کسور حوادث ترافیکی

اسناد  

صندوق

2،321،310،091

2،045،818،652

پرداختی دانشگاه بابت 

قرارداد

ریال

هبالغ بِ ریال



تفاوت
بیمارستان خصوصی 

ولی عصز
بیمارستان  
امیزالمىمىیه

1- 49 50 تعذاد تخت فعال 

2- 42 44 ضزیب اشغال تخت 

275،491،439 2،045،818،652 شاخص در آمذ تخت در  2،321،310،091
(ریال ) سال 

750،468،752 1،791،861،760 2،542،330،512 شاخص هشینه تخت در 
(ریال ) سال  

! 253،956،892+ 221،020،421- سیان به اسای تخت/  سود
(ریال) 

413،349،602 1،640،827،445 2،054،177،047 میشان پزداختی دولت به 
(ریال ) اسای تخت  



127,116,525,587 

87,801,226,255 

116,065,504,545 

100,245,113,956 

-11,051,021,042 

12,443,887,701 

(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

  95درآمذ در سال -مقایسه هشینه 

و بیمارستان مشابه دولتی و نگاه به  ( طزح خزیذ خذمت) دربیمارستان خصوصی

کسزی درآمذ/اضافه

ٌشیىً درآمد سیان/سُد

ریال

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

3,713,938 

1,148,546 

هشیىه حقىق

(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

641,491 

920,612 

هشیىه دارو و لىاسم

(ع)امیزالمُمىیه هبالغ بِ ریال(خزیدخدمت)آبیک



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

67,914 

51,784 

هشیىه حاملهای اوزژی

(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

165,388 

102,952 

هشیىه مىاد غذایی

(ع)امیزالمُمىیه (خزیدخدمت)آبیک

هبالغ بِ ریال



:95دٍلت بِ اساء ّز تخت در سال هٌابغ جَیی در هیشاى هیشاى طزفِ     

ریال 413،349،602

طزفِ جَیی در طَرت اجزا در بیوارستاى هشابِ دٍلتی
:در سال  ( تخت 50( ) بیوارستاى اهیزالوَهٌیي) 

ریال  20،667،480،100

پاییي تخت ّای با ضزردُ بیوارستاى ّای کسَر جْت در تزهیوی هٌابغ آسادساسی 
ُخظَطی بخش استفادُ بال ظزفیت ّای اس استفاد
جَیی ِ دٍلت پزداختی هٌابغ در درطذ20  هیشاى بِ طزف




