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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



بیمارستان ٌا :

تزیي پز اس یکی ِ   سالهت ًظام ػولیاتی ٍاحذ ّشیٌ

سالهت ًظام ػولیاتی ٍاحذ بشرگتزیي  

ً ٌا تُجً بً کارایی َ مدیزیت ٌشیى

استزاتژی تامیه مىابع َ یا خزید خدمات اس خارج ساسمان 

(َاگذاری خذمات)



ٍ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

ریال2،565،047،650 :سال در تخت آهذ در شاخض

ریال2،809،275،215 : سال در تخت ّشیٌِ شاخض

ریال244،227،565- : سال در تخت ّز اسای بِ سیاى 

تخت ّز اسای بِ بیوارستاى ایي ب96ِ سال در دٍلت  پزداختی هیشاى  

ریال2،296،044،356



   
یک بیوارستاى خظَطی در استاى قشٍیي

تخت 49 : فؼال تخت تؼذاد

درطذ 42 : تخت اشغال ضزیب

ریال2،190،919،790  :سال در تخت آهذ در شاخض

ریال1،980،007،245  : سال در تخت ّشیٌِ شاخض

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

  96 سال در تخت ّز اسای بِ  ریال1،696،415،402 هیشاى بِ بیوارستاى

.است



بیمارستان خصوصی ولی عصز
(نفز  120 تعذاد پزسنل) 

بیمارستان امیزالمُمىیه
(وفز  160تعذاد پزسىل  )

22,698,629,560 74,896,197,008 حقوق

28,507,038,429 25,676,177,110 الشحمه پششک حك

0 12,403,299,417 پزسنل کارانه

18,193,994,589 12,936,468,501 دارو و لواسم

2,034,640,123 3,335,258,317 مواد غذایی

1,023,396,612 1,369,567,849 حامل های انزصی

24,562,655,699 9,846,792,570 سایز

97،020،355،012 140,463,760,774 مجموع

هبالغ بِ ریال



هبالغ بِ ریال

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

74,896,197,008

22,698,629,560

25,676,177,110 

28,507,038,429 

12,403,299,417 

0 

12,936,468,501 

18,193,994,589 

1,369,567,849 

1,023,396,612 

3,335,258,317 

2,034,640,123 

9,846,792,570 

24,562,655,699 

96مقایسً تفکیکی مبلغ ریالی ٌشیىً بً تخت در سال 
َ مشابً آن در بخش دَلتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصُصی  

سایز ٌشیىً ٌا

ٌشیىً مُاد غذایی

ٌشیىً حاملٍای اوزژی

ٌشیىً دارَ

ٌشیىً کاراوً پزسىل

ٌشیىً کاراوً پششک

ٌشیىً حقُق

140،463،760،774

97،020،355،012

ریال



(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

4,103,901 

1,269,143 

1,406,914 

1,593,908 

679,633 

0 

708,848 

1,017,277 

75,045 

57,221 

182,754 

113,762 

539,550 

1,373,366 

96مقایسً  تفکیکی ٌشیىً تخت سال 
َ بیمارستان مشابً دَلتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصُصی 

سایز ٌشیىً ٌا

ٌشیىً مُاد غذایی

ٌشیىً حاملٍای اوزژی

ٌشیىً دارَ

ٌشیىً کاراوً پزسىل

ٌشیىً کاراوً پششک

ٌشیىً حقُق

1،980،007،245

2،809،275،215



بیمارستان خصوصی ولی عصز بیمارستان امیزالمُمىیه

صنذوق 16,308,806,259 24,230,715,061

51،316،498،465 اسناد 51,316,498,465

2,396,120,592 2,858,641,543 کسور

3،143،000،000 14942001668 تحول

5,459,856,194 1,308,470,042 حوادث تزافیکی

0 34,371,224,985 کمک بابت حقوق بنذ واو

23,205,000,000 0
اس دانشگاه بابت  دریافتی

خزیذ خذمت

107،355،069،720 128,252,382,522 مجموع

هبالغ بِ ریال



(ع)امیزالمُمىیه آبیک(عج)َلیعصز  

16,308,806,259 
24,230,715,061 

64,180,521,111 51,316,498,465 

0 
0 

2,858,641,543 

2,396,120,592 

14,942,001,668 

3,143,000,000 

1,308,470,042 

5,459,856,194 

34,371,224,985 

23,205,000,000 

 96مقایسً  تفکیکی مبلغ ریالی درآمذ  درسال 
َ مشابً آن در بخش دَلتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصُصی 

کمک بابت حقُق بىدَاَ

حُادث تزافیکی

تحُل

کسُر

کسُر حُادث تزافیکی

اسىاد  

صىدَق

پزداختی  داوشگاي 
بابت قزارداد 

128،252،382،522

107،355،069،720

ریال



(ع)امیزالمُمىیه آبیک(عج)َلیعصز  

326,176,125 
494,504,389 

1,283,610,422 
1,047,275,479 

0 
0 

57,172,831 
48,900,420 

298,840,033 

64,142,857 

26,169,401 

111,425,637 

687,424,500 

473,571,429 

 96مقایسً  تفکیکی درآمذ تخت سال 
َ بیمارستان مشابً دَلتی( طزح خزیذ خذمت)بیمارستان خصُصی 

کمک بابت حقُق بىدَاَ

حُادث تزافیکی

تحُل

کسُر

کسُر حُادث تزافیکی

اسىاد  

صىدَق

2،565،047،650

2،190،919،790

پزداختی داوشگاي 
بابت قزارداد

ریال



تفاَت
بیمارستان خصوصی 

ولی عصز
بیمارستان  
امیزالمُمىیه

1- 49 50 تعذاد تخت فعال 

2- 42 44 ضزیب اشغال تخت 

374،127،860 2،190،919،790 2،565،047،650 شاخص در آمذ تخت در 
(ریال ) سال 

829،267،970 1،980،007،245 2،809،275،215 شاخص هشینه تخت در 
(ریال ) سال  

! 210،912،545 -244،227،565 سیان به اسای تخت/  سود
(ریال) 

599،628،954 1،696،415،402 2،296،044،356 میشان پزداختی دولت به 
(ریال ) اسای تخت  



140,463,760,774 

97,020,355,012 

128,252,382,522 

107,355,069,720 

-12,211,378,252 

10,334,714,708 

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

   96درآمذ در سال -مقایسً ٌشیىً 
کسزی /َ بیمارستان مشابً دَلتی َ وگاي بً اضافً( طزح خزیذ خذمت) دربیمارستان خصُصی

درآمذ

ٌشیىً  درآمد سیان/سُد

ریال



هبالغ بِ ریال

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

4,103,901 

1,269,143 

ٌشیىً حقُق
(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 



هبالغ بِ ریال

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

708,848 

1,017,277 

دارَ َ لُاسمٌشیىً 

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 



هبالغ بِ ریال

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

75,045 

57,221 

ٌشیىً حاملٍای اوزژی

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 



هبالغ بِ ریال

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 

182,754 

113,762 

ٌشیىً مُاد غذایی

(ع)امیزالمُمىیه (خزید خدمت)آبیک 



:96دٍلت بِ اساء ّز تخت در سال هٌابغ جَیی در هیشاى طزفِ 

ریال599،628،954

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

ریال  29،981،447،700

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 درطذ25  هیشاى بِ طزف




