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 -1گروه پزشكي اجتماعي ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد

خالصه
مقدمه
به کار گیری علم اقتصاد در برنامه ریزی برای هزینههای ارائه خدمات درماني ،جزء جدانشدني سیاستهای
نظام سالمت است  .به منظور اجراء یک برنامه اقتصادی صحیح ،ارائه دهندگان و دریافت کنندگان این
خدمات باید اطالعات کافي دربارهی مولفههای اقتصادی در این زمینه داشته باشند .هدف ما از این مطالعه،
بررسي سطح آگاهي دستیاران گروه کودکان از جنبه های اقتصادی درمان ميباشد.
روش کار
مطالعهی حاضر از نوع مقطعي ميباشد و بر روی کلیه ی دستیاران گروه کودکان دانشگاه علوم پزشكي
مشهد در بهار  1384با پرسشنامهای حاوی  18سوال که روایي آن توسط اساتید گروه دانشگاه علوم پزشكي
مشهد و پایایي آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد ،در حیطه اقتصاد درمان انجام گردید.
نتایج

اسالمي ،مشهد ،ایران

در مورد درصد پرداخت بیمه برای خدمات بستری و سرپایي در هر حیطه درماني حداکثر  %14پاسخ صحیح

 .-6کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه آزاد اسالمي،

داشتند ،همچنین  %64از این افراد در مورد هزینه شبتخت بخش عمومي و  %6آن ها مبلغ شبتخت بخش

واحد مشهد ،مشهد ،ایران

مراقبت ویژه را درست عنوان کردند .هیچ یک هزینهی صحیح ایمونوگلوبین وریدی را نميدانستند %5 .از

 -3مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه ،دانشگاه علوم

هزینهی صحیح یک نسخهی شایع اطالع داشتند .در سواالت هزینهی خدمات ،نمرات دستیاران محاسبه و از

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 -4گروه کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 -5کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشكده پزشكي،
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* کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد مشهد ،مشهد ،ایران

تلفن+89-8358939855 :
Email: mohammadreza.taherii@yahoo.com

ضعیف تا عالي تقسیمبندی گردید که  %83ضعیف و  %9متوسط بودند .براین اساس میانگین نمرات
دستیاران بر حسب سال دستیاری اختالف معنيداری نداشت(.)p=4/441
نتیجهگیری
این مطالعه نشان ميدهد که اطالعات دستیاران از هزینه های مراقبت از سالمت ناکافي است واین مساله
ارتباطي با سنوات تحصیلي ندارد .بنابراین پیشنهاد ميشود مداخالتي جهت ارتقاء سطح اگاهي دستیاران
انجام شود.
کلمات کلیدی
اقتصاد درمان ،دستیار کودکان ،مشهد ،آگاهي
پی نوشت :این مطالعه حاصل پایان نامه خانم دکتر زهرا کشاني مي باشد.
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مقدمه

خدمات ارائه شده و جنبههای اقتصادی آن توافق کنند ،هر دو

فراهم آوردن خدمات درماني مناسب برای کلیه افراد جامعه از

طرف بیشترین رضایتمندی را کسب ميکنند .اطالع پزشكان و

جمله افراد کم درآمد و نیازمند و سایر شهروندان یكي از

بیماران از هزینهی درمان در قبال خدمات ارائه شده موجب

مهمترین برنامههای دولت است .عوامل اقتصادی مانند منابع

ارائهی بهتر این خدمات ،اعتماد و همكاری بیشتر بیماران در

مالي کافي یا کمبود آن ،دسترسي به تكنولوژی و تجهیزات

درمان و ارتقای سالمت جامعه ميشود ( .)2بنابراین به نظر

پزشكي و تخصصهای تشخیص و درمان ،در کنار تعیین

ميرسد بهتر است سطح آگاهي پزشكان در بیمارستانهای دیگر

کنندههای اجتماعي سالمت ،بسیار با اهمیت شمرده ميشوند

نیز سنجیده شود تا در صورت نیاز اطالعات الزم به آنها داده

( .)1هزینههای الزم جهت ارائه خدمات سالمتي در ایران از

شود ،اما متاسفانه تاکنون مطالعات کاربردی اندکي در این باره

طریق نظام بهداشتي درماني و بخش خصوصي (خانوار ها) تامین

انجام شده است (.)9

ميگردد ( .)6منبع تامین هزینههای نظام بهداشتي درماني ،مالیات

هدف از مطالعه حاضر ،بررسي میزان آگاهي دستیاران گروه

و حق بیمهی دریافت شده از سوی مؤسسات بیمه ميباشد .طبق

کودکان از مؤلفههای اقتصادی درمان بیماران که شامل

مطالعه قیاسوند و همكارانش ،هزینههای سنگین ارائه این

هزینههای دارو ،ویزیت ،پاراکلینیک ،بستری و نقش بیمه در

خدمات و عدم وجود یک برنامه اقتصادی صحیح در بخش

تامین این هزینهها است.

دولتي موجب شده تا اغلب این هزینهها از درآمد خود خانوارها
تامین گردد و سازمانهای دولتي تاثیر قابل مالحظهای در کاهش
این هزینههای کمر شكن نداشته باشند ( .)3عواقب وجود این
هزینههای سنگین برای خانوادهها ،کاهش کیفیت معیشت
خانواده و تغییر تصمیم بیماران در مورد رویكرد درماني مورد
استفاده (مانند استفاده از درمانهای جایگزین و یا ترک
بیمارستان بدون اطالع پزشكان و پرستاران) ميباشد (.)4
برنامه نوین نظام سالمت در ایران به منظور اصالح این مشكالت
طراحي شده و اجرا آن در حال حاضر پرداخت هزینهها از سوی
مردم را کاهش داده ولي متاسفانه باعث افزایش میانگین کل
هزینه های بستری به ازا هر بیمار شده است .عالوه بر این عدم
مدیریت صحیح بودجه از سوی شرکتهای بیمه موجب از
دست رفتن بخشي از سرمایهها ميشود که در صورت تداوم این
طرح بدون اصالح این مشكالت و اعمال نظارت موثر بر شرکت
های بیمه در جهت برگرداندن این هزینهها و اجرا صحیح این
طرح ،مردم در پرداخت این هزینهها در آینده دچار مشكالت
زیادی خواهند شد (.)5
با توجه به مطالب فوق به نظر ميرسد به کار گیری علم اقتصاد
در عرصه سالمت ميتواند منجر به ارائه عادالنه خدمات به افراد
تحت پوشش بیمه شود و در صورتي که پزشک و بیمار بر سر

روش کار
این مطالعه مقطعي توصیفي ،در بین کلیه دستیاران کودکان
دانشگاه علوم پزشكي مشهد در بهار  1384انجام شد .در این
تحقیق تمامي  46نفر دستیار کودکان دانشگاه علوم پزشكي
مشهد به روش نمونه گیری غیر احتمالي آسان انتخاب و وارد
مطالعه شدند .دستیاری گروه کودکان و رضایت در تكمیل
پرسش نامه معیار ورود و عدم تمایل به شرکت در مطالعه معیار
خروج از طرح بود .کلیه دستیاران گروه کودکان پرسش نامهای
بدون نام که اطالعات آن محرمانه باقي ميماند را تكمیل
نمودند.
در این مطالعه از پرسشنامهای حاوی  18سوال که روایي آن
توسط اساتید گروه دانشگاه علوم پزشكي مشهد و پایایي آن
توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است ( .)9در حیطه
اقتصاد درمان استفاده شد .سواالت شامل هزینهی خدمات (دارو،
ویزیت ،پاراکلینیک و بستری) و نقش بیمه در ارائهی نوع
خدمات بود .برای پاسخ سواالت رنج متناسبي در نظر گرفته شد.
رنج در نظر گرفته شدهی خدمات در زمان مطالعه به صورت زیر
ميباشد :هزینهی ویزیت سرپایي بیمار خارجي  124444تا
 194444ریال با رنج  144444تا  624444ریال ،هزینهی شب

یلدا روانشاد و همکاران
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تخت بخش عمومي 1494444ریال با بازهی  944444تا

نتایج

 1344444ریال ،هزینهی شب تخت بخش مراقبت ویژه

تمامي  46دستیار گروه کودکان ( 46نفر) به پرسش نامه پاسخ

 5844444ریال با بازهی  5544444تا  2544444ریال ،پرداخت

دادند که از این تعداد  %99/1زن ( 39نفر) و  %11/8مرد ( 5نفر)

بیمه برای بستری  %84و بیمه روستایي  %89با بازهی  %84تا ،%88

بودند .بازه سني آنها بین  62تا  31سال بود.

پرداخت بیمه برای بیمار سرپایي شامل ویزیت ،دارو و

 %59/1دستیاران هنگام بستری کردن بیماران از داشتن یا نداشتن

پاراکلینیک  %94با بازهی  %24تا  ،%94سونوگرافي کامل شكم

بیمه سوال مي کردند ،در حالي که  %46/8در این زمینه پرسشي

در مرکز خصوصي به صورت آزاد  954444ریال با بازهی

از بیمار نميکردند %22/9 .از دستیاران تحت پوشش بیمه بودن

 954444تا  854444ریال ،سونوگرافي کامل شكم در مرکز

یا نبودن بیمار را در بستری کردن بیماران گاهي اوقات دخیل

دولتي  444444ریال با بازهی  354444تا  554444ریال ،هزینه

ميدانستند ولي  %33/3از دستیاران داشتن یا نداشتن بیمه را به

ده گرم ایمونوگلوبین وریدی  5544444ریال با بازهی

هیچ وجه در بستری کردن بیماران موثر نمي دانستند .همینطور

5444444تا  2444444ریال ،هزینهی متوسط یک نسخه شامل

در مورد ترخیص بیماران  %49/2از دستیاران تحت پوشش بیمه

سرماخوردگي سفكسیم استامینوفن  94444ریال با بازهی 24444

بودن یا نبودن را گاهي اوقات و %4/9همیشه دخیل مي دانستند،

تا  94444ریال در نظر گرفته شد .داروهای تحت پوشش

این در حالي است که %39/1از آنان این را کامال یک مسئله ی

بیمههای اصلي هم آزیترومایسین و سفكسیم و کتوتیفن و

علمي مي دانستند و  %4/9این مطلب را کامال یک تصمیم وابسته

دایمتیكون و سرماخوردگي بودند و سایر داروها یعني

به مسائل قانوني برمي شمارند %99/1 .از دستیاران نوع بیمهای که

کالریترومایسین و سیتریزین و تیمیان و زینک سولفات و

بیمار تحت پوشش آن قرار دارد را گاهي اوقات در تجویز دارو

کولیک پد و فروگلوبین تحت پوشش بیمه نبودند.

دخیل مي دانستند ولي  %11/8این مطلب را تنها یک مسئلهی

پس از تفكیک سواالت پرسش از هزینهی خدمات و محاسبهی

علمي قلمداد مي کردند %99/1 .از دستیاران قیمت داروها را در

نمرات دستیاران بر حسب درصد ،نمرات به چهار دسته ضعیف

تجویز دارو به بیماران لحاظ ميکردند اما  %11/8اینچنین

( 4تا  ،)%65متوسط (از بیش از  %65تا  ،)%54خوب (از بیش از

نميکردند %56/4 .از دستیاران عنوان کردند که ميدانند درمان

 %54تا  )%95و عالي (از بیش از  %95تا  )%144تقسیم شدند .بعد

بیماران خارجي با ایراني از لحاظ هزینه متفاوت ميباشد و

از جمع آوری اطالعات ،آنالیز دادهها بوسیلهی نرم افزار SPSS

 %49/2از این مسئله اظهار بي اطالعي کردند %45/6 .از پرسش

نسخه  15صورت گرفت و دادهها به وسیلهی روشهای آماری

شوندگان از تفاوت هزینههای بستری بیماران خارجي اظهار

توصیفي تحلیل شدند .سپس در حیطهی هزینهی خدمات نمرات

آگاهي ميکردند ولي  %54/9این تفاوت را نميدانستند .نتایج

دستیاران محاسبه و بوسیله ی آزمون واریانس یک طرفه میانگین

سنجش آگاهي دستیاران از هزینههای مراقبتي در جدول 1

نمرات برحسب سال دستیاری مقایسه گردید.

آورده شده است.

جدول  -9سنجش آگاهي دستیاران از هزینههای مراقبتي و درماني
نوع هزینه
هزینهی یک شب بستری در بخش

درصد آگاهي دستیاران
صحیح

غلط

بي اطالعي

63/9

33/3

46/8

عمومي
یک شب بستری در بخش مراقبت

6 /4

24/3

33/3

ویژه
یک سونوگرافي کامل شكم در

4 /9

54/9

44/4
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مرکز خصوصي
یک سونوگرافي کامل شكم در

4 /9

45/6

54

مرکز دولتي
هزینهی درست ده گرم ویال IVIG

-

24/3

35/9

1

یک

نسخه

سرماخوردگي

شامل
و

شربت

سفكسیم

4 /9

44/5

54/9

و

استامینوفن
سهم پرداختي بیمه برای هزینههای

6 /4

59/1

44/5

بستری بیماران
قیمت ویزیت بیماران خارجي در

4 /9

62/6

28

کلینیک دولتي
سهم پرداختي بیمه برای هزینههای

4 /9

33/3

21/8

پاراکلینیک بیماران سرپایي
سهم پرداختي بیمه برای هزینه ویزیت

8 /5

31

58/5

بیماران سرپایي
سهم پرداختي بیمه برای هزینه داروی

9 /1

31

21/8

بیماران سرپایي

. Intravenous immunoglobulin

1
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یلدا روانشاد و همکاران

در مورد تحت پوشش بیمه بودن یا نبودن برخي داروهای با

مرسوم زندگي را به خطر اندازد و رفاه خانوارها را مختل سازد.

تجویز زیاد توسط بیمههای اصلي کشور  %93/9برای

اولین پیامد این هزینههای اسفبار تاثیر آن بر توان معیشتي خانوار

آزیترومایسین %59/6 ،برای کالریترومایسین %93/9 ،برای

است و دومین پیامد آن ،تغییر نظر بیماران در مواجهه با تصمیم

سفكسیم %44/5 ،برای سیتریزین %54/9 ،برای کتوتیفن%91 ،

برای پرداخت است که ميتواند صرف نظر کامل از درمان و یا

برای تیمیان %46/8 ،برای روی سولفات %91 ،برای کولیک پد،

انتخابهای جایگزین ارزانتر غیرسالم یا غیر استاندارد باشد

 %33/3برای دایمتیكون %99/2 ،برای فروگلوبین و  %54/9برای

( .)8با توجه به این دسترسي مالي خانوارها به مراقبتهای

سرماخوردگي کودکان پاسخ صحیح داده اند .اساس تفكیک

بهداشتي و درماني و متعادل ساختن هزینهها در جهت استفاده

سواالت و محاسبه نمرات  %86/9در این حیطه ضعیف و %9/14

حداکثری مردم از سیستم سالمت بسیار اهمیت ميیابد.

متوسط بودند (هر کدام از سالهای یكم و دوم وسوم دستیاری

با توجه به اینكه داشتن بیمه و لحاظ کردن هزینه خدمات در

 %6/39یعني با توجه به تعداد کل یک نفر از هر سال دستیاری

ارائه خدمات توسط دستیاران اهمیت ویژه دارد ،این افراد باید

در حیطه متوسط قرار ميگرفت) .با مقایسهی نمرات دستیاران

با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بیماران و پوششهای بیمهای

برحسب درصد با سال دستیاری بوسیله ی آنالیز واریانس یک

آنها در مورد جایگزین کردن روشهای درماني ارزانتر و

طرفه ،میانگین نمرات دستیاران با سال دستیاری اختالف معني

انتخاب بهترین نوع درمان توجه کنند ،البته که در این موارد

داری نداشت که در نمودار  1نشان داده شده است(.)p=4/441

مسائل علمي بر خواست بیمار ارجح ميباشد.
با توجه به این مطالعه اطالع دستیاران از هزینههای بستری و
تطبیق آن با شرایط بیماران در موارد خاص ميتواند از دوره
اطمینان عدم عود و یا بستری تا دورهی درماني در صورت نیاز
جلوگیری کند .بنابراین الزم است دستیاران از هزینههای مراقبت

نمودار -1میزان آگاهي دستیاران با توجه به سال دستیاری

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسي میزان آگاهي دستیاران گروه
کودکان از مولفههای اقتصادی درمان بیماران شامل هزینههای
دارو ،ویزیت ،پاراکلینیک و بستری و نقش بیمه در ارائهی نوع
خدمات است .با توجه به اطالعات به دست آمده اکثر دستیاران
گروه کودکان آگاهي کافي در مورد هزینه های مراقبت از
سالمت را ندارند و این مساله ارتباطي با افزایش سنوات
تحصیلي ندارد .انجام چنین مطالعاتي ضرورت دارد زیرا اطالع
پزشكان و دیگر افراد کادر درماني بیمارستان از هزینههای
تخصیص داده شده به خدمات درماني و بیمارستاني ،موجب
ارائه بهتر خدمات توسط افراد مسئول و اعتماد و همكاری بیشتر
بیماران در درمان مي شود و در نهایت سالمت جامعه ارتقا
خواهد یافت .اتكا به پرداختهای مستقیم مردم به سیستم
سالمت برای مراقبت از سالمت ممكن است استانداردهای

از سالمت اطالع کافي داشته باشند.
مطالعات مرتبط با زمینه تامین مالي هزینهها و ارائه مراقبتهای
بهداشتي و درماني در ایران بیانگر نقش محدود بیمههای
اجتماعي درمان در تامین مالي هزینههای خدمات درماني
هستند( .)14درادامه به بررسي چند مطالعه که تاکنون در این
حوزه انجام شده است ميپردازیم.
مطالعهای توسط آقای راک و همكارانش در سال  6411در
فیالدلفیا با هدف بررسي سطح دانش پزشكان و دستیاران
کودکان درباره هزینهها انجام شد .پرسشنامهای آنالین به 144
نفر از دستیاران کودکان و  39پزشک که در بیمارستان کودکان
فیالدلفیا کار ميکنند داده شد .به کمک این پرسشنامه برآورد
هزینههای چندین آزمایش رایج و دارو و خدمات بیمارستاني
مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند %91 .از پزشكان و
 %95از دستیاران حداقل آگاهي را از هزینهها داشتند و تنها %15
از پزشكان و  %11از دستیاران توانستند حدودا جواب صحیح
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 %95سواالت را تخمین بزنند .این مطالعه در پایان نتیجه ميگیرد

مقایسه با افرادی که هم تحت پوشش بیمه هستند و هم درآمد

که پزشكان و دستیاران کودکان در پاسخ به این سواالت ،خطای

باالتر از حد متوسط دارند ،مبالغ کمتری صرف استفاده از

زیادی داشتند .بنابراین آموزش مالي در بین این افراد را پیشنهاد

مخارج درماني ميکنند (.)14

ميکند ( .)11این موضوع همانند آنچه در مطالعه ما نتیجه گرفته

براین اساس باید آموزش دقیقي در خصوص هزینهها و اطالعات

شده است بیانگر لزوم آموزش مالي مسئولین جهت کاهش

مالي حوزه سالمت به دستیاران داده شود و پیشنهاد ميشود سهم

هزینهها ميباشد.

بیمه شده در تامین مالي هزینههای درمان کاهش یابد.

آقای ونت و همكاران در مطالعهای که در سال  6442با عنوان

این مطالعه محدود به شهر مشهد و دستیاران کودکان بوده است

"اسلوبهای تنظیم مقررات و تاثیر آنها در تامین مالي و ارائهی

که این باعث کم شدن حجم نمونه مورد مطالعه شده است .در

خدمات در سیستم بهداشتي سازمان همكاری و توسعه

این طرح کلیه دستیاران کودکان پس از اخذ رضایت ،پرسش

اقتصادی" انجام دادند .در این مطالعه وجود مكانیسمهای کنترل

نامه ای که بدون نام بوده و اطالعات آن محرمانه باقي مي ماند را

و مراقبت درمان (شامل به کارگیری پزشكان مراقبت اولیه،

تكمیل نمودهاند اما از آنجا که شرکت کنندگان متوجه شدند

اطالع پزشكان از هزینههای نظام سالمت ،ارائهی مراقبتهای

که هدف از این بررسي این است که دانش خود را در رابطه با

بهداشتي رایگان) را در کشورهای استرالیا ،ایاالت متحده و

هزینه تست تشخیصي ارائه بدهند ،ممكن است برآوردهای خود

آمریكا سبب هبستگي باالتر میان تامین مالي و ارائه مراقبتها

را نسبت به آنچه که در هنگام سفارش یک آزمایش داشتند

ميدانند ،که این مساله همراستا با یافتههای پژوهشي ما است

کمتر یا غلط بیان کنند.

(.)16

نتایج این پژوهش ،در برداشتن گام نخست در بكار گیری علم

در مطالعهای مشابه که توسط آقای محمد علي کریمي اقدم به

اقتصاد در حوزه ارائه خدمات درماني نقش ایفا ميکند که با

منظور سنجش دانش فني مدیران دانشگاه علوم پزشكي تبریز در

توجه به کمبود مطالعات در این زمینه قدم بزرگي را در بهبود

زمینه اصول بودجه ریزی در سال  1398به صورت مطالعهی

وضعیت اقتصادی در درمان بیماران در کشور برداشته است.

توصیفي تحلیلي و به روش مقطعي انجام شد ،در محورهای

بنابراین پیشنهاد ميشود این پژوهش بر روی پزشكان در سایر

کلیدی شناخته شده در عرصه مدیریت مالي و بودجه ریزی

گروهها اعم از متخصصین و دستیاران داخلي ،چشم پزشكي،

میانگین نمرات در سطح خوب ارزیابي گردید .براساس این

مغز و اعصاب و  ...در سایر بیمارستانها و مراکز درماني دیگر

مطالعه سابقه مدیریت ،سابقه کار و سن با دانش فني مدیران و

انجام شود تا اطالعات آنها در این زمینه مشخص شود .در

ساعات شرکت در دوره آموزشي رابطه معني داری نداشت

صورت لزوم ميتوان با داشتن مالکهای مشخص در مورد

( .)13این اصل در مطالعه ما نیز ثابت شد که میزان اطالع

سطح اطالعات اقتصادی پزشكان ،جلساتي را برای آموزش این

دستیاران از هزینههای درماني با سابقه آنها ارتباطي ندارد.

مسائل برگزار کرد و پس از آن به بررسي تاثیر این آموزش در

همانطور که قابل پیش بیني بود علي رغم عالقه دستیاران

ارائه خدمات و هزینههای درمان پرداخت که این امر از طریق

کودکان به مباحث هزینههای درمان و پرداخت آن به دلیل

کالسهای آموزشي یا افزودن واحد های درسي با چنین

کمبود وقت و نبود منابع مطالعاتي مفید و آموزش صحیح،

مضامیني میسر ميباشد و بدینوسیله نظارت و کنترل بر پیشگیری

اطالعات این افراد بسیار کم بوده است .این مساله در میزان

از هزینههای گزاف بیش از پیش انجام ميگیرد.

هزینههای بیمار تاثیر بسیار داشت .زیرا مخارج درماني خانوادهها

نتیجه گیری

بیشتر متاثر از درآمد سرانه خانوار ميباشد و مشاهده شده است

مطالعهی حاضر نشان داد که داشتن بیمه و لحاظ کردن هزینهی

که اگر افراد بیمه نباشند و درآمد پاییني هم داشته باشند ،در

خدمات در ارائهی خدمات توسط دستیاران دارای اهمیت

یلدا روانشاد و همکاران

 بررسی میزان آگاهی دستیاران گروه کودکان از مولفه های اقتصادی درمان بیماران-2441

تشکر و قدر دانی

ميباشد ولي اطالع دستیاران از هزینهی خدمات به دالیلي چون

با تشكر از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و

 عدم وجود رویكرد آموزشي در این حیطه و،مشغلهی زیاد آنها

کمیته تحقیقات دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد که در این

نبود منابع مطالعاتي مناسب کافي نميباشد و این مسئله ارتباطي با

.طرح همكاری های الزم را انجام دادند

.افزایش سنوات تحصیلي ندارد
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Abstract
Introduction: The use of economics in planning for the cost of health
services is a part of the health system policies. Service providers and
recipients should have sufficient information about the economic
components in order to have an integral economic program. The aim of this
study was to evaluate the pediatric residents knowledge about the economic
components for patient treatment.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted for the
pediatric residents of Mashhad university of medical sciences in the spring
of 2014 with a questionnaire containing 19 questions. The validity of
questionnaire was measured by Cranach's alpha and the reliability by
pediatrics professors.
Results: Overall 10% of the residents had correct knowledge about the
percentage of insurance payment. About the cost of one night stay in the
general wards, 24% and for ICU, 2% had the right information. None of
them was familiar with the price of 10 grams of intravenous
immunoglobulin, 5% of them had the right idea about the cost of a common
prescription. Scores of residents were calculated and classified from weak to
excellent.
Conclusion: This study showed that the residents information was
insufficient about health care costs and it had no relation with the academic
years.
Key words: health care economics, pediatric resident, Mashhad, knowledge
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