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  چكيده

هـا را بـه خـود     نـه ياز هز يا هستند که بخش عمـده  يا نهيهز يمارستان، از جمله واحدهايب يصيتشخ يها خدمات ارائه شده توسط بخش

مارسـتان  يار بدر چهـ  ١٣٩٠و  ١٣٨٩بـراي سـالهاي    يولـوژ يتمام شده خـدمات راد  ين بهايين پژوهش تعيهدف از ا. دهند ياختصاص م

که  است يفيتوص يا پژوهش حاضر مطالعه .استدرماني استان اردبيل  و خدمات بهداشتي يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يآموزشي عموم

 استاندارد شده وزارت بهداشت و يها فرم يکسريها با استفاده از  داده يآور به منظور جمع. نگر انجام گرفته است و گذشته يصورت مقطع هب

و بـا اسـتفاده از نـرم    شده از استخراج يمورد ن يها داده يبانيو پشت يادار يها و واحدها ن مشاهده اسناد و مدارک موجود در بخشيهمچن

 .محاسـبه شـد   مـورد نظـر  سالهاي  يت، طيفعال يبر مبنا يابي نهياز روش هز يريگ با بهره يشده خدمات راديولوژ مت تمامي، قExcelافزار 

انـواع   يهـا  نـه يز هزيها ن نهين هزيان ايم بود که در ميمستق يها نهيمارستان مورد مطالعه مربوط به هزيها در هر چهار ب نهيبخش اعظم هز

مـورد نظـر    يولوژيمتوسط بهاي تمام شده واحد خدمات راد. ن سهم را به خود اختصاص داده بودنديشتريب يو پرسنل يولوژيهاي راد فيلم

ريـال   ٨٠٤٥٩و  ٩٦٤٢٢، ٩٠٩٦٨، ١٠٢٧٣٧به ترتيب برابر با  ١٣٨٩، دكتر فاطمي، علوي و بوعلي در سال )ره( ماما  مارستانيبچهار  يبرا

ک واحـد از خـدمات   يـ تمام شـده   يبها. ديريال برآورد گرد ١٠٣٢٥و  ١٠٧٢٤٢٢، ١٠٨٢٨٠، ١١٢٥٣٠به ترتيب برابر با  ١٣٩٠و در سال 

توان به گذشت زمان و نيـز افـزايش    ين امر ميل اياز دال. دادرا نشان  يريا تفاوت چشمگه ر مطالعهين مطالعه نسبت به سايدر ا يولوژيراد

مـاران و  يرسـد بـار ارجـاع ب    يبه نظـر مـ  . ها اشاره نمود قابل توجه نرخ تورم در بخش سالمت به ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه

نـه خـدمات   يش متوسـط هز يها، منجر به افزا تيص منابع و ظرفيو تخص يزير مارستانها از لحاظ برنامهيب يت ماليريمشکالت مربوط به مد

مصوب تفاوت  يها و تعرفه يولوژيخدمات راد يمت واقعين قين مطالعه نشان داد که بيج اينتا. در مراکز مورد مطالعه شده است يولوژيراد

ن منظـور بيمارسـتانهاي   يابـد بـد  ي يش ميمارستان افزاين بتر شد يفعال و تخصص يها شتر شدن تعداد تختين تفاوت با بيوجود دارد، و ا

هـاي خـود    هـايي در هزينـه   ها و بخشودگي بخش نيازمند ترميم ساختار مالي و يا حتي معافيت مذكور جهت ارائه خدمات مطلوب و رضايت
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  ٥٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ن امـر بـه عنـوان    يـ حق تمـام مـردم اسـت و ا    يد سالمتيبدون ترد

اسـتگذاران  يژه سيـ رش همگـان بـه و  ير مـورد پـذ  يانکارناپذ يتيواقع

ن خـدمات  يامـروزه نگـرش تـأم   . ]١[قرارگرفته اسـت  بخش سالمت

ل يز تبـد يبرانگ چالش سؤالن يا بهاز مردم، يمورد ن يدرماني بهداشت

را ضمن توجه به  يدرماني خدمات بهداشتتوان  يا ميشده است که آ

 )يکمتر يها نهيجه هزيو در نت( ت با مصرف منابع کمتريفيحفظ ک

 ين شرط الزم بـرا ياول سؤالن يدادن به ا ارائه نمود؟ به منظور پاسخ

نه يو شناخت نحوه هز ياستگذاران بخش سالمت، آگاهيران و سيمد

در حـال   .]٢[تتمام شده خدمات سـالمت اسـ   ينمودن منابع و بها

 يهـا  سـتم ي، سيحاضر به منظور استفاده کارا و اثربخش از منابع مال

. ]٣[شـوند  يبـه کـار گرفتـه مـ     ينه به صورت روزافزونـ يت هزيريمد

 يش رويپـ  مؤثر رويكردهاياز  يکيتواند به عنوان  ينه ميل هزيتحل

زائـد و   يهـا  نـه يل بـه هـدف کـاهش هز   ياستگذاران، به منظور نيس

  . ]۴[اتر از منابع موجود باشداستفاده کار

 تيـ گونـاگون آن در فعال  يکـه کاربردهـا   ينينو يها ستمياز س يکي

 يابيـ  نهيستم هزيس ،روز در حال گسترش استه ب روز يخدمات يها

ن يـ ا. اسـت ) Activity Based Costing ,ABC(ت يـ فعال يبـر مبنـا  

رات ييـ مناسـب اثـرات حاصـل از تغ    يروشها يريستم با به کارگيس

ت را در محاسـبه  يخاص هر فعال يژگي، تنوع و ويدگيچيها، پ تيلفعا

مترتـب بـر روش    يايمزا يند تماميبرآ. کند يآن برآورد م يها نهيهز

، کـاراتر  ينـه واقعـ  ين هزيـي ت منجر به تعيفعال يبر مبنا يابي نهيهز

تـاً  يشـود، و نها  ياز آن مـ  يحـداکثر  يور ز بهـره يستم و نينمودن س

و ارائـه   ياتيـ عمل يزيـ ر بر عملکرد، بودجه يبتنت ميريساز مد نهيزم

بود  ۱۹۹۰در اواخر دهه  .]٥[گردد يم يمناسب اقتصاد يها شاخص

، يت نظر پژوهشگران دانشـگاه يفعال يبر مبنا يابي نهيک هزيکه تکن

 تيغلبـه بـر محـدود    يبـرا  يا لهيران را به عنوان وسيمشاوران و مد

ع، بـه خـود جلـب    هـا و منـاب   نـه يص هزيتخصـ  يسنت يروشها يها

اسـتگذاران  يران و سيها بود کـه مـد   در واقع در همان سال. ]٦[نمود

در  يابيـ  نهيهز يدند که، روش سنتيجه رسين نتيع مختلف به ايصنا

شـان را بـا شکسـت    يها ناکارا اسـت و سـازمان   يامروز يرقابت يايدن

ن يـ دهنـد کـه امـروزه ا    يمطالعات نشـان مـ  . ]٧[مواجه خواهد نمود

توسـعه   يژه کشـورها ياز کشورها به و ياريدر بس يابي نهيک هزيتکن

به کار  يو خدمات يمختلف صنعت يها در بخش يعيافته به طور وسي

 ۱۵ک يـ ، در بلژ]٨[درصـد  ۴۰کـه در نـروژ   يشود، به طور يگرفته م

ــد ــه ]٩[درص ــ، در فرانس ــوم از ي ــورد    ۷۰ک س ــزرگ م ــرکت ب ش

 ۲۵۱رصـد از  د ۲۰س يدرصـد، در انگلـ   ۱۴، در کانـادا  ]١٠[مطالعه

ـ ي، و در آمر]١١[يسازمان مورد بررس شـرکت معتبـر    ۱۴۱ن يکا از ب

 ۳۷ت بـوده و  يـ فعال يبـر مبنـا   يابي نهيستم هزيس يدرصد دارا ۲۷

گذشـته روش   يهـا  در سـال . ]۱۲[اند آن بوده يدرصد در حال اجرا

 يابيـ  نـه يهز يبـرا  يت بـه صـورت عملـ   يـ فعال يبر مبنـا  يابي نهيهز

سالمت و  يها ، مراقبتيآموزش يها مل بخشها شا از بخش ياريبس

تـوان بـه    يبـه کـار رفتـه اسـت کـه از جملـه آنهـا مـ         يخدمات مال

گوتاسـکاران و   ]۱۳[يموستاک در صنعت خـدمات مـال   يها پژوهش

 ي، دالسـ ]۱۴[ک و هلنـد يبلژ يتجار يشرکت ها يهمکاران در برخ

 يهـا  ، نواک و همکاران در کتابخانـه ]۱۵[هيترک يدر صنعت هتلدار

ــ يهــا د در شــرکتيــ، عبدالمج]۱۶[کــا يدانشــگاه آمر ــيب  ين الملل

ــالز ــگ رو]۱۷[يمـ ــاج  ي، رانـ ــنعت نسـ ــاران در صـ  يدو و همکـ

ـ  يپور و همکاران در ب يري، نص]۱۸[لنديتا ) عـج (عصـر   يمارسـتان ول

ــران ــ]۱۹[ته ــاران در ب ي، بهرام ــتان شــهيو همک  يد صــدوقيمارس

 ]۲۱[کرمـان  يمارسـتان شـفا  يو همکـاران در ب  يو ماهـان  ]۲۰[زدي

 يک اقتصـاد يک تکنيها،  نهيل هزيتوان گفت که تحل يم. اشاره کرد

ن يـي ران در تعيکـه بـه مـد    ياز ابزارها يکيو  است يريگ ميدر تصم

نبـوده کمـک کـرده و     مؤثردر آنها  يبهداشت يها که برنامه يمناطق

ط بـه  ين شـرا يا يرا برا يبهتر يزير ران برنامهيشود تا مد يموجب م

ان داشت که، با توجـه  يتوان ب يز ميدر سطح کالن ن.]٢٢[ندعمل آور

و  يديـ و تول يخدمات يها تيبه رشد روز افزون رقابت در عرصه فعال

 يهـا  در طـول برنامـه   يد بر رواج و گسترش بخش خصوصـ يز تأکين

 يبـرا  يابيـ  نـه ين هزينـو  يها سوم و چهارم توسعه، استفاده از روش

. باشـد  يمـ  يضـرور  يه، امـر مت خدمات ارائـه شـد  يق قين دقييتع

حاً بـر  يقانون برنامه چهارم توسعه کشور، صـر  ۱۴۴آنچنانکه در ماده 

د محصـوالت بـه   ينه تمام شده ارائه خدمات و تولين هزييموضوع تع

ارات الزم بـه  يـ اخت يدر قالب اعطا يور و بهره ييش کارايمنظور افزا

ه د شـد يـ خـود، تاک  يتحـت سرپرسـت   ياداره واحـدها  يران برايمد

 يبرخـ  ينه واگذاريصورت گرفته در زم يها تالش رغم به. ]۲۳[است

مناسب در  يارهاي، نبود معيبه بخش خصوص يبهداشت ياز واحدها

در  يدولت يستم حسابداريس ينه تمام شده خدمات، ناتوانيمورد هز

ق يـ ران و عدم وجود اطالعات دقياز مديکردن اطالعات مورد ن فراهم

 يقبـل از واگـذار   يهـا  گـذار شـده در دوره  ت مراکـز وا يدرباره وضع

عـدم  . شـده اسـت   يساز يخصوص يها استيت سيموجب عدم موفق

ـ  يدر بخش درمـان، اثـرات ز   يواقع يها وجود تعرفه بـه   يانبـار فراوان

ــ  يپ ــور وارد م ــان کش ــت و درم ــام بهداش ــره نظ ــه  يک ــازد، چراک س
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  ٥٩٧

  همكاران  حامد زنديان و                                                                                                                                ...محاسبه بهاي تمام شده خدمات  

 يهـا  گر بر اساس تعرفه مهيب ين سازمانهايمنعقد شده ب يقراردادها

بودجـه   يکسـر . شود ين قرارداد ميمذکور موجب مغبون شدن طرف

کمرشـکن   يهـا  نـه ين هزيساالنه وزارت بهداشت و درمان و همچنـ 

تداوم رونـد  . استبر موارد مذکور  يل محکميدل يا مهيب يها شرکت

، وسعت و عمق بحران يزيو بودجه ر ي، حسابداريگذار تعرفه يجار

مات يران به منظور اتخاذ تصميمد .]۲۴[ش خواهد داديحاضر را افزا

صــورت گرفتــه در  يهــا نــهيازمنــد اطــالع از هزيکــارا و اثــربخش ن

ن اطالعات برونـداد  يباشند، ا يم يق و واقعيمارستانها به صورت دقيب

 ياسـت کـه در محاسـبه بهـا     يمارستانيو ب يحسابدار يها ستميس

 يت وافـــريـــنـــه خـــدمات ارائـــه شـــده از اهميتمـــام شـــده هز

بخش  يها از مشکالت اساس نهيبودن هز ير واقعيغ. ]۲۵[رندبرخوردا

ت کاالهـا و خـدمات   يـ ، چرکـه ماه استژه در کشور ما يسالمت به و

بـر   يه گراسـمن مبنـ  يـ ارائه شده در بخش سالمت و اعتقاد بـه نظر 

مـت و  يه، سبب عرضه ارزان قياول يبودن خدمات بهداشت يا هيسرما

تمــام شــده آنهــا گشــته  يناهماهنــگ خــدمات ارائــه شــده بــا بهــا

نظام سالمت کـه بـه شـدت     يها ن بخشياز مهمتر يکي. ]۲۴[است

اگر . مارستان استيباشد ب يبه جامعه م ير ارائه خدمات سالمتيدرگ

م، يريـ در نظر بگ يمارستانها را به عنوان مرکز ثقل هر نظام سالمتيب

جه مصرف منـابع و  ين حجم خدمات و در نتيشتريد که بيم ديخواه

از جمله خـدمات   يصيخدمات تشخ. ]۲۶[شود يه ها را شامل منيهز

ــم ب ــتانيمه ــت يمارس ــه دل  اس ــه ب ــک ــات و  ي ــتفاده از امکان ل اس

ل يـ بـر بـوده و محاسـبه و تحل    نـه يار هزيشرفته بسيپ يها يتکنولوژ

نـه بـا   ين زميـ متاسـفانه در ا . دينما يم يار ضروريها در آن بس نهيهز

ه واحــدها و يـ ن کلير بــد. ميد مطالعـات مواجــه هسـت  يکمبـود شــد 

ل يـ بـه دل  يولـوژ يمارسـتان، واحـد راد  يک بيـ مربوط بـه   يها بخش

شـرفته و بـا   يپ گـاه  يصـ يتشخ يزات و دسـتگاهها يـ استفاده از تجه

را دربـردارد، کـه    يليتحم يها نهياز هز يا باال سهم عمده يتکنولوژ

ن يـ خدمات ارائه شده در ا يها نهيق هزين دقيين امر محاسبه و تعيا

ش ير گـرا يـ چندسـال اخ  ينکه طـ يژه ايبه و. سازد يرا مهم مبخش 

از جملـه   يصـ يتشخ يهـا  خـدمات بخـش   يبه بـرون سـپار   ياديز

ن يا يساز ين راستا به منظور منطقيوجود دارد، و در هم يولوژيراد

 ياريـ اسـت، و چـه مع   يو منطقـ  يو اساس علمـ  ياز به مبانيروند ن

ن بخـش  يارائه خدمات ا نه واحديمناسبتر و کارآمدتر از محاسبه هز

ش و نظـر بـه   يپـ  يهـا  بنـا بـر گفتـه   . اسـت ت يـ بـر فعال  يکه مبتنـ 

سـه  ير دولت، هدف از پژوهش حاضـر محاسـبه و مقا  ياخ ياستهايس

ي مارســتان عمــوميچهــار ب يولــوژيشــده خــدمات راد مــت تمــاميق

دكتر فاطمي، بوعلي، امام خمينـي و علـوي بـراي سـالهاي      يآموزش

هـا   مارسـتان ين بيـ كه همگي ا است ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹مالي منتهي به 

درمـاني اردبيـل    و خدمات بهداشتي يوابسته به دانشگاه علوم پزشک

بـه منظـور کمـک بـه      يه کـاف يـ نظر يق مبـان ين طريهستند، تا از ا

  . بهتر فراهم شود يريگ مياستگذاران بخش سالمت جهت تصميس

  

  كار  مواد و روش

ورت گذشـته نگـر انجـام    صـ  هکه ب بودمطالعه حاضر از نوع توصيفي 

رفـت   شده و از آنجا که داراي نتـايجي جهـت شـناخت نقـاط هـدر     

، لـذا در قالـب مطالعـات    بـود بـودن سـطح کـارايي     ها و پايين هزينه

پـژوهش حاضـر، شـامل ده    ) قلمـرو (دامنـه  . گيرد کاربردي جاي مي

كـه بيشـترين فراوانـي را در    ) ۴الـي   ۲جدول شماره (خدمتي است 

هاي مورد  رائه شده در بخش راديولوژي بيمارستانمجموعه خدمات ا

جامعــه مــورد . داشــته انــد ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹مطالعــه بــراي دو ســال 

 هـاي عمـومي   پژوهش در مطالعه حاضر بخش راديولوژي بيمارستان

آموزشي دانشگاه علوم پزشکي استان اردبيل بود کـه در ايـن ميـان    

رد مطالعـه  آموزشـي بـه عنـوان نمونـه مـو      چهار بيمارستان عمومي

از عمـده داليـل انتخـاب ايـن مراکـز مـي تـوان بـه         . انتخاب شـدند 

قرارگيري آنها در مرکز استان، حجم ارجاعات باال به اين مراکـز، دارا  

بودن بيشترين سهم از بودجه تخصيصي دانشگاه و در نهايـت تنـوع   

 مشخصـات بيمارسـتان  . هاي مربوط به هر مرکز اشاره کـرد  تخصص

مرکز آموزشي، تخصصي : دکتر فاطمي بيمارستان  :هاي مورد مطالعه

مرکــز : بيمارســتان بــوعلي، تخــت فعـال  ۱۹۰سـوانح و ســوختگي بــا  

، تخــت فعــال ۱۲۹آموزشــي تخصصــي و فــوق تخصصــي اطفــال بــا  

مرکز آموزشي و تخصصـي زنـان و زايمـان و مغـز و     : بيمارستان علوي

ز مرکــ): ره(بيمارســتان امــام خمينــي، تخــت فعــال ۱۶۱اعصــاب بــا 

  .تخت فعال ۲۹۵تخصصي و فوق تخصصي جنرال با 

سـري   آوري اطالعات مورد نياز پژوهش حاضر از يـک  به منظور جمع

فرم و نيز مطالعه اسناد و مـدارک مـرتبط و همچنـين مصـاحبه بـا      

هـاي   فـرم . سرپرستان و کارکنان مراکز مـورد مطالعـه اسـتفاده شـد    

وني هسـتند کـه در   مذکور دربرگيرنده پارامترها و متغيرهاي گونـاگ 

در : اسـت اي تقسيم  اي و ستانده نهايت به دو گروه از اطالعات هزينه

فرم در اين مطالعه استفاده شد کـه بـه ترتيـب شـامل      ۹مجموع از 

 هزينـه  مراکز(خدمت  ارائه واحدهاي مشخصات :موارد زير مي باشد

 مراکـز  تفکيک به پرسنلي آمار، )خدماتي ستادي، اداري، تفکيک به

 راديولوژي بخش در فعال پرسنل مشخصات، تحصيلي مقطع و نههزي
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  ٥٩٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 هزينـه ، ...)اعم از تحصيالت و سابقه و(مطالعه  مورد هاي بيمارستان

 ايه بيمارستان در راديولوژي بخش هزينه مراکز تفکيک به پرسنلي

  هزينـه  مراکـز  از هريـک  در موجود تجهيزات فهرست،  مطالعه مورد

 شهري خدمات هزينه، ...)فيد، استهالک از جمله سال خريد، عمر م(

اعم از هزينه آب، برق، (مطالعه  مورد بيمارستانهاي راديولوژي بخش

 بخـش  هزينـه  واحـدهاي  از يـک  هـر  مصـرفي  مواد فهرست  ،...)گاز

ــوژي  ــوت و  (راديول ــور و ثب ــوژي، داروي ظه ــيلم راديول ــر ف ، ...)نظي

 بخـش  در خـدمات  ارائـه  جهـت  شـده  انجـام  هـاي  فعاليـت  مشخصات

 تفکيـک  راديولـوژي بـه   بخـش  در شده ارائه خدمات تعداد ، راديولوژي

  .فعاليت واحدهاي

شدن واحدهاي مورد مطالعه، به روش گام بـه گـام و    پس از مشخص

در شــش مرحلــه بــه محاســبه هزينــه تمــام شــده خــدمات بخــش 

در ابتدا و گـام  . هاي مورد مطالعه پرداخته شد راديولوژي بيمارستان

در  .صورت اجمالي و با جزئيـات تعريـف گرديـد    هفعاليت ب اول مراکز

گام بعد مراکز فعاليت بر حسب عمليات به سه گروه مراکـز فعاليـت   

مراکز فعاليت پشـتيباني عمـومي    ،مراکز فعاليت تشخيصي ،عملياتي

تفکيک گرديـد، در ادامـه خروجـي و بـرون داد هـر مرکـز فعاليـت        

يـابي بـر اسـاس هـر      هزينهمشخص گرديد تا در مرحله بعد عمليات 

هاي هر مرکز فعاليت از نظر رفتـار   هزينه. مرکز فعاليت صورت گيرد

هاي مسـتقيم   هزينه :شوند که عبارتند از به دو گروه کلي تقسيم مي

هـايي اطـالق    هاي مستقيم به هزينه هزينه. هاي غيرمستقيم و هزينه

ز باشد و با هاي هر مرک گردد که در راستاي انجام کارها و فعاليت مي

هـاي مسـتقيم در نظـام     هزينه. کند حجم کارها و فعاليتها، تغيير مي

. ۱: بيمارستاني و با توجه به هر مرکز فعاليت شامل موارد زيـر اسـت  

هـاي   هزينه. ۳هزينه مواد و ملزومات مصرفي. ۲هزينه نيروي انساني 

هاي هر مرکز فعاليت بـه مراکـز هزينـه     در گام بعد هزينه. استهالک

نهايي آن نسبت داده شد تا در نهايت در گام آخـر و ششـم پـس از    

هاي مربوط به مراکز فعاليت نهايي يا مراکزي  مشخص نمودن هزينه

، براي محاسبه بهاي تمام شده مربوط بـه  هستندکه داراي خروجي 

هاي تخصيص يافته به هر مرکز فعاليت را بـر   هر خروجي، کل هزينه

براي هر مرکز فعاليت تقسيم نموده و  تعداد خروجيهاي تعريف شده

. از اين طريق بهاي تمام شده بر حسب هر خروجـي بـه دسـت آيـد    

توضيح اينكه در پژوهش حاضر، عالوه بر پيروي از مراحـل فـوق، بـا    

توجه به مشاوره انجام شده با كارشناسـان امـور مـالي و حسـابداري     

خـدمات   بيمارستاني، به منظور محاسبه بهاي تمام شـده هـر واحـد   

 هاي مربوط بـه مراكـز فعاليـت مسـتقيم     راديولوژي، ابتدا كل هزينه

نشأت گرفته از منابعي كه مستقيماً براي توليد خدمات راديولـوژي  (

نيروي انساني بخش راديولـوژي، دسـتگاههاي   : روند مانند به كار مي

ــيلم و     ــوت ف ــور و ثب ــب و ظه ــواد حاج ــبرداري، م ــز ...) عكس و ني

ــه ــز  هزين ــاي مراك ــت پشــتيبانيه ــدهاي  ( فعالي ــه واح ــامل كلي ش

بيمارستاني كه با بخش راديولـوژي بـه صـورت مسـتقيم و يـا غيـر       

محاسـبه و سـپس بـا مطالعـه آمـار و      ) مستقيم در ارتبـاط هسـتند  

ــوژي       ــش راديول ــف بخ ــدمات مختل ــداد خ ــداد برون ــات تع اطالع

بيمارستانهاي مورد مطالعه، ده خدمتي كه بيشترين فراواني را طـي  

و سال مورد مطالعه داشته اند براي هر يک از مراکز، انتخـاب و  هر د

  .شده آنها محاسبه گرديده است ميزان بهاي تمام

  

  ها يافته

ها و ريز فعاليتهاي مـرتبط بـا هـر کـدام از منـابع       شماي کلي هزينه

موجود در مراکز فعاليت واحـدها و مقيـاس تسـهيم بـراي محاسـبه      

العه بر اساس عمليـات انجـام شـده    هزينه در بيمارستانهاي مورد مط

نمـايش داده   ۱در چهار بيمارستان مورد مطالعه در جـدول شـماره   

هاي بيمارستان فـاطمي در   بيشترين نسبت از كل هزينه .شده است

مربوط بـه   ۹۸۱۵/۰و  ۹۸/۰به ترتيب با  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹هر دو سال 

هـاي   در بين هزينـه . استهاي مستقيم و عملياتي بيمارستان  هزينه

ها براي دو سال فوق به ترتيب  مستقيم نيز بيشترين نسبت از هزينه

هـاي راديولـوژي    هاي انواع فيلم مربوط به هزينه ۶۸۲۱/۰و  ۷۲۹۶/۰

هـاي مربـوط بـه نيـروي      هاي راديولوژي هزينه پس از فيلم. باشد مي

 ۱۵۸۸/۰و  ۱۹۸۶/۰انساني بخش راديولوژي براي دو سال به ترتيب 

هاي  هاي غيرمستقيم و پشتيباني از كل هزينه هزينهاما نسبت . است

و  ۰۱۹/۰بخش راديولوژي براي دو سال مذكور بـه ترتيـب برابـر بـا     

شده ده خدمت راديولوژي  همچنين مقدار بهاي تمام. هستند ۰۱۸/۰

بـه قـرار    ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹كه بيشترين فراواني را دارند، براي دو سال 

ـ   ) ۲(جدول شماره  بـراي دو سـال    :ه شـده اسـت  است كـه ذيـالً ارائ

هـا مربـوط بـه مرکـز      بيشترين نسبت از كل هزينـه  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹

مربوط به هزينـه هـاي مسـتقيم     ۹۵/۰و  ۹۴/۰بوعلي با نسبت هاي 

و  ۴۱/۰هاي نيز بيشترين نسـبت معـادل    است كه در بين اين هزينه

مربـوط بـه نيـروي     ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹به ترتيـب بـراي دو سـال     ۴۳/۰

هـاي   براي هر دو سـال مربـوط بـه انـواع فـيلم     /. ۳۶ انساني و سپس

همچنين بهاي تمام شده ده خدمت كـه بيشـترين   . استراديولوژي 

فراواني را در بخـش راديولـوژي مرکـز بـوعلي دارنـد در بخـش اول       

هـاي   در بيمارستان علوي هزينـه  .ارائه گرديده است ۳جدول شماره 
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  ٥٩٩

  همكاران  حامد زنديان و                                                                                                                                ...محاسبه بهاي تمام شده خدمات  

بيشترين  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹براي هر دو سال  ۹۸۵/۰مستقيم با نسبت 

نسبت از كل هزينه هاي مراكز فعاليت بيمارستان مذكور را تشـكيل  

هاي راديولـوژي بـراي دو    هاي انواع فيلم در اين بين، هزينه. مي دهد

بيشـترين و پـس از    ۷۱/۰و  ۶۹/۰به ترتيب با  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹سال 

و  ۱۴۹۹/۰هاي نيروي انساني براي هر دو سال بـا مقـادير    آن هزينه

همچنين . دهند هاي مستقيم را تشكيل مي نسبت از هزينه ۱۳۴۸/۰

هـاي علـوي    بهاي تمام شده ده خدمت بخش راديولوژي بيمارسـتان 

 ۳كه بيشترين فراواني را داشته اند به قرار بخش دوم جدول شـماره  

  در مورد بخش راديولوژي بيمارستان : باشد مي

ند سه بيمارستان ها مان ، بيشترين سهم از هزينه)ره(امام خميني 

و  ۱۳۸۹هاي مستقيم و عملياتي براي هر دو سال  قبلي  هزينه

ها را به خود تخصيص  بيشترين مقدار هزينه ۹۸/۰به ميزان  ۱۳۹۰

هاي  هاي مستقيم نيز هزينه از طرفي ديگر در بين هزينه. داده اند

براي هر دو سال  ۶۶/۰مربوط به انواع فيلم راديولوژي به ميزان 

اند و  ها را تشكيل داده بيشترين سهم از كل هزينه ۱۳۹۰و ۱۳۸۹

براي دو  ۱۷/۰هاي نيروي انساني به نسبت تقريباً  پس از آن هزينه

در نهايت بهاي تمام شده ده خدمت منتخب . سال مذكور قرار دارند

 :است ۴، به قرار جدول شماره )ره( بخش راديولوژي بيمارستان امام

  
  مرتبط با هر کدام از منابع موجود يتهايز فعاليها و ر نهيهز يکل يشما: ١جدول 

  
  هزينه واحد خدمات منتخب بخش راديولوژي بيمارستان دكتر فاطمي: ٢جدول 

  )۱۳۹۰(انحراف از تعرفه  )۱۳۸۹(انحراف از تعرفه  )۱۳۹۰(بهاي تمام شده  )۱۳۸۹(بهاي تمام شده   نوع خدمت  رديف

 ١٩٦٧٠- ١٦٨٥٠-  ۵۲۴۷۰  ۴۵۶۵۰ استخوان بازو يوگرافيراد  ۱

 ٥٠٥٠- ٨٦٥٠-  ۶۰۱۵۰  ۵۸۲۵۰ ساق پا يوگرافيراد  ۲

 ١٣١٨٠- ٧٩٠٠-  ۵۲۹۸۰  ۵۰۱۰۰ ک اکسپوزيساق پا  يوگرافيراد  ۳

 ٩٥ ٣٦٦٠-  ۴۱۳۰۵  ۳۹۵۶۰ استخوان بازو دو جهت يوگرافيراد  ۴

 ٢٤٠١- ٥٠٥٦-  ۴۵۹۰۱  ۴۲۳۵۶ اعداستخوان س يوگرافيراد  ۵

 ٢٦٩٦١- ٨٧٠٠-  ۷۳۷۶۱  ۷۱۸۰۰ استخوان ران يوگرافيراد  ۶

 ٨٩٧٠ ١٣٤٤٠-  ۶۱۰۳۰  ۵۲۶۴۰ استخوان ران دو اکسپوز يوگرافيراد  ۷

 ١٩٦٥- ١٦٠٠-  ۳۸۱۶۵  ۳۷۵۰۰ انگشتان هرپا دوجهت يوگرافيراد  ۸

 ٩٥٠٦- ٢٤٦٠٥-  ۶۶۱۰۶  ۶۳۸۰۵ مفصل زانو روبرو يوگرافيراد  ۹

 ٣٧٠٠٠- ٢٢٦٩٠-  ۷۶۸۰۰  ۷۳۶۹۰ مرخيجمجه رخ و ن يوگرافيادر  ۱۰

  

  

  

  

  

  مساحت  يداريو سرا ينگهبان  تعداد نفرات  بخش يپرسنل فن  ۱

، يوگرافيراد(زات موجود در بخشيدستگاهها و تجه  ۲

سونوگرافي و داپلر، ماموگرافي، آنژيوگرافي، سي تي اسکن، 

MRI(  

  نفرات تعداد  آبدارخانه  ارائه خدمات يزمان استفاده برا

هر کدام از  يج برايرا يبر اساس واحدها  يملزومات و مواد مصرف  ۳

  ملزومات
  مساحت  ساتيتاس

  تعداد نفرات  يو مال يادار  نيمع يدر قالب بسته ها  ...)م و يبار(مواد حاجب   ۴

  مساحت  تلفن خانه  -  -  ۵

  مساحت  انبار و تدارکات  -  -  ۶

  مساحت  رخانهيدب  -  -  ۷

  مساحت  آشپزخانه س ويسلف سرو  -  -  ۸

  مورد استفاده يزان مصرف بر اساس واحدهايم  آب، برق و گاز  -  -  ۹

  تعداد پرسنل  ينظافت و کاخدار  -  -  ۱۰
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  ٦٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  علوي وهاي بوعلي  هزينه واحد خدمات منتخب بخش راديولوژي بيمارستان: ٣جدول 

  

  )ره(بيمارستان امام خمينی  ژيهزينه واحد خدمات منتخب بخش راديولو: ٤جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الير( يژي بيمارستان بوعل هزينه واحد خدمات منتخب بخش راديولو

 )۱۳۹۰(انحراف از تعرفه )۱۳۸۹(ز تعرفهانحراف ا )۱۳۹۰(بهاي تمام شده )۱۳۸۹(بهاي تمام شده  نوع خدمت رديف

 ٩٧٤٠- ٩٢٠٠- ۴۵۹۴۰ ۴۱۸۰۰ يقفسه صدر يوگرافيراد ۱

 ١٦٥٦٥- ١٦٧٢٥- ۱۳۶۵۰۰ ۱۲۴۷۶۰ پرتابل در بخش يوگرافيراد ۲

 ١٥٣٨٦- ١٥٠٩٢- ۴۷۳۸۶ ۴۳۸۹۲ )واترز( يقدام ينوسهايس يوگرافيراد ۳

 ٧٩٦٥- ٨٠٤٣- ۳۹۹۶۵ ۳۶۸۴۳ )نازوفارنکس(نسوج گردن يوگرفيراد ۴

 ١٧٠٠٦٥- ٣٨١٤٢- ۲۲۳۷۶۵ ۲۱۵۵۴۲ عشر ي، معده و اثنيمر يوگرافيراد ۵

 ١١٣٨٥٠ ٧٦٥٣- ۸۳۰۵۰ ۷۶۹۵۳ ساده شکم يوگرافيراد ۶

 ١٠٦٠٤ ١٦٩٠٠- ۶۶۲۹۶ ۶۴۸۰۰ ين سن استخوانييتع يوگرافيراد ۷

 ٢٥١٠٣- ٢٣٤٨٥- ۲۱۵۹۰۳ ۵۲۷۲۰ يبا اسکوپ يستوگرافيورتروسي ۸

 ١٥٤٠٥٣- ١٤٨٤٦٢- ۲۱۰۶۵۳ ۱۹۹۴۶۲ مرخينجمجه رخ و  يوگرافيراد ۹

 ٩٠٢٩- ١١١٥٠- ۴۶۴۲۹ ۴۴۸۵۰ فراک يا نمايپ يمفصل ه يوگرافيراد ۱۰

  )الير( يژي بيمارستان علو هزينه واحد خدمات منتخب بخش راديولو

  )۱۳۹۰(انحراف از تعرفه  )۱۳۸۹(انحراف از تعرفه  )۱۳۹۰(بهاي تمام شده  )۱۳۸۹(بهاي تمام شده   نوع خدمت  رديف

 ٧٦٨٧- ٨٠٢٠-  ۸۴۵۸۷  ۷۷۳۲۰ دهيساده شکم خواب يوگرافيراد  ۱

 ١٦٤٧٦- ٩٦٠٢-  ۲۱۱۰۷۶  ۱۹۶۳۰۲ م انمايبار يوگرافيراد  ۲

 ٦٥٣٥ ٧٨٠٦-  ۱۹۰۳۶۵  ۱۸۵۲۰۶ عشر يمعده و اثن يوگرافيراد  ۳

 ٣٢٢٠٠ ٦٤٠٠-  ۴۲۵۰۰  ۳۹۰۰۰ يقفسه صدر يوگرافيراد  ۴

 ٣٣٧٢٠- ٢٠٨٧٦-  ۹۷۳۲۰  ۹۲۴۷۶ با ماده حاجب يمر يوگرافيراد  ۵

 ٢٥٨٥٤- ٨٩٦٣-  ۶۲۰۵۴  ۵۶۸۶۳ ن سن استخوانييتع يوگرافيراد  ۶

 ٢٤٧٣٩- ١٤٥٦٥-  ۷۸۴۳۹  ۷۱۸۶۵ دنده ها يوگرافيراد  ۷

 ٢٠١٩٨- ٨٠٦٣-  ۴۲۸۵۵  ۳۶۸۶۳ واترز يوگرافيراد  ۸

 ٣١٤٩٦- ٧٥٥٣-  ۷۰۳۹۶  ۶۷۴۵۳ روبرو يقفسه صدر يوگرافيراد  ۹

 ٩٨٠١٥- ١٣٩٢٠-  ۱۷۴۹۱۵  ۱۶۳۸۲۰ دوطرفه يماموگراف  ۱۰

  )۱۳۹۰(انحراف از تعرفه  )۱۳۸۹(انحراف از تعرفه  )۱۳۹۰(بهاي تمام شده  )۱۳۸۹(بهاي تمام شده   نوع خدمت  رديف

 ١٠١٠٥- ١٠٤٩٥-  ۵۲۷۰۵  ۴۳۰۹۵ يقفسه صدر يوگرافيدرا  ۱

 ٢٧٧٦٣- ١٣٦٣٨-  ۶۳۹۶۳  ۵۱۰۳۸ ساده شکم يوگرافيرا  ۲

 ٨٦٤٧ ٢٥٩٠٧-  ۱۸۵۹۵۳  ۱۶۹۳۰۷ عشر يمعده و اثن يوگرافيرا  ۳

 ١٣٠٣٦- ١٢٥٠١-  ۲۰۹۹۳۶  ۱۹۹۲۰۱ م انمايبار يوگرافيرا  ۴

 ١٢٤٨١٧ ٥٤٠٧-  ۶۱۵۸۳  ۵۳۳۰۷ ينفروتوموگراف  ۵

 ١٢٩٦٨٥- ١٢١٤٣-  ۲۰۴۳۸۵  ۱۸۹۵۴۳ و معده يمر يوگرافيرا  ۶

 ٣٣٦٢٩ ١٢٠٩٤-  ۹۸۳۷۱  ۸۳۶۹۴ با ماده حاجت يمر يوگرافيرا  ۷

 ٥٨٧٠- ١٣٢٦٥-  ۱۵۹۴۷۰  ۱۳۲۸۶۵ اکيکار يوگرافيرا  ۸

 ١٠٣٠٨ ٧٠٨٧-  ۶۶۵۹۲  ۶۴۳۸۷ دنده ها يوگرافيرا  ۹

 ٣١٤١٣- ١٣٢٩١-  ۹۵۰۱۳  ۸۲۵۹۱ دهيشکم خواب يوگرافيرا  ۱۰
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  ٦٠١

  همكاران  حامد زنديان و                                                                                                                                ...محاسبه بهاي تمام شده خدمات  

  گيري بحث و نتيجه

هاي صرف  بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، بيشترين سهم از هزينه

شده براي ارائه خدمات راديولـوژي در هـر چهـار بيمارسـتان مـورد      

هـاي   ، مربوط به هزينـه ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹مطالعه و به تفكيك سالهاي 

مستقيم و عملياتي است كه براي جبران خدمات توليد شده توسـط  

منابع اصلي به كار رفته در ارائه خدمت در اين بخش به كار رفتـه و  

براي هر چهـار بيمارسـتان   . استها بسيار زياد  ينهتفاوت بين اين هز

هـاي   هـا مربـوط بـه هزينـه     هزينه ۹۷/۰مورد مطالعه در هر دو سال 

نکـه در مطالعـه   ينظر به ا. استمستقيم و عملياتي بخش راديولوژي 

 ياتيــم و عمليمســتق يهــا نــهينــه پرســنل در قالــب هزيحاضــر هز

ر مطالعـات هـم   يسـا ج يج حاصـل از آن بـا نتـا   يشده، نتا يبند طبقه

مارسـتان  يکـه در ب  يا در مطالعـه . دهد ينشان م يقابل توجه يخوان

 يرويـ ها مربوط بـه ن  نهين حجم هزيشتريشفا کرمان صورت گرفته ب

. ]۲۱[شـد  يها را شامل مـ  نهيحجم هز درصد ۷/۵۵و در حد  يانسان

 يروينه نيج حاصله نشان از باالتر بودن هزيز نتايگر نيدر مطالعات د

. مـورد مطالعـه دارد   يهـا  هـا در بخـش   نهير هزينسبت به سا يانانس

مارسـتان امـام   يژه اورژانس بيو يها ب که در بخش مراقبتيترت نيبد

درصد کل  ۵/۷۴ ينه پرسنلي، هز۱۳۸۲شهر تهران در سال  ينيخم

در  يا ن در مطالعـه يهمچنـ . ]۲۷[شـده اسـت   يها را شامل مـ  نهيهز

درصد کـل   ۴۹تهران،  ينيخم مارستان امامياعصاب ب يبخش جراح

 يا در مطالعـه . ]۲۸[شـد  يمـ  يپرسنل ينه هايها مربوط به هز نهيهز

نــه يدر آلمــان هز يمارســتانيژه بيــو يهــا گــر در بخــش مراقبــتيد

بخـش داشـته    يها نهين سهم را در هزيدرصد بزرگتر ۴۲با  يپرسنل

 مارستان گلستان اهواز انجاميگر که در بيد يا در مطالعه. ]۲۹[است

درصـد   ۳/۴۳ هـا  نـه ياز مجمـوع هز  يانسـان  يرويگرفته بود، سهم ن

ـ   يکـه هز  يدر صـورت . ]۳۲[برآورد شده بود صـورت   هنـه پرسـنل را ب

م، به استثناي بيمارستان دكتر فاطمي كـه  يجداگانه مد نظر قرار ده

هـاي نيـروي انسـاني و     هاي مستقيم آن را هزينه بخش عمده هزينه

تشـكيل   هـاي راديولـوژي   اع فـيلم هاي مربـوط بـه انـو    سپس هزينه

دهد، در مابقي بيمارستانها عكس حالت فوق اتفاق افتـاده اسـت،    مي

هاي  هاي خدمات راديولوژي هزينه معني كه بخش عمده هزينه بدين

ج يهـا بـا نتـا    افتـه ين يا. استهاي نيروي انساني  فيلم و سپس هزينه

در . ]۲۸-۳۳[.دهـد  ينشان نم يخوان نه همين زمير مطالعات در ايسا

رسـد كـه    هاي مورد مطالعه در اردبيل بـه نظـر مـي    مورد بيمارستان

حجم قابل توجه خدمات ارائه شده در هر دو سال احتماالً برابر و يـا  

هاي مذكور بوده و ايـن امـر هزينـه     حتي مازاد بر ظرفيت بيمارستان

واحد مراكز فعاليت غيرمستقيم را شديداً كاهش داده اسـت و شـايد   

به توسعه امكانات زيرساختي و پشتيباني جهت تهيـه و تـدارك   نياز 

كافي و به هنگام منابع و امكانات ضروري بخـش راديولـوژي وجـود    

هـاي مـورد    البته اين امر با توجه بـه اينكـه بيمارسـتان   . داشته باشد

مطالعه در اين پژوهش به عنوان بيمارستان مرجع كل استان ارديبل 

سـتان بـه آنهـا مراجعـه وجـود دارد، تـا       باشند و از همـه جـاي ا   مي

عدم توسعه زيرساختها و تشكيالت . رسد حدودي منطقي به نظر مي

اي كـه داراي تـوازن حـداقلي بـا مراكـز       ادراي و پشتيباني بـه گونـه  

فعاليت مستقيم بـوده و پاسـخگوي نيازهـاي آنـان باشـد، قطعـاً بـر        

يرگـذار  كميت و كيفيت خدمات ارائه شده در بخـش راديولـوژي تأث  

در . شـود  بوده و موجب ايجاد اختالل در عملكرد بخش مـذكور مـي  

اينجا بايد به اين نكته نيز توجـه نمـود كـه بخـش راديولـوژي تنهـا       

بخش مرتبط با مراكز فعاليت پشتيباني نبوده و ايـن مراكـز فعاليـت    

از . هاي عملياتي بيمارسـتانها نيـز باشـند    بايد پاسخگوي ساير بخش

 يهـا  شـه يمربوط به کل يها نهيل بر باالتر بودن هزين دليچند ييسو

ــوژيراد ــدر ا يولـ ــا  يـ ــه سـ ــبت بـ ــه نسـ ــات ين مطالعـ   ر مطالعـ

د يرشد شـد . ۲ن پرسنل ييپا يايحقوق و مزا. ۱: توان متصور بود يم

قـانون   يل اجراياحتماالً به دل(ن مقطع يدر ا يولوژيلم راديمت فيق

لم ياده از فــعــدم تخصــص در اســتف. ۳) ارانــه هــايهدفمنــد کــردن 

ـ  ير تجهيو سا يولوژيراد از يـ ش از حـد ن يزات که منجر به اسـتفاده ب

رش يش پـذ يافـزا . ۴گـردد   يک خدمت مـ ين ابزار به منظور انجام يا

ن امـر  يهستند که ا يشتريب يولوژيازمند خدمات راديکه ن يمارانيب

 يرويـ نـه ن يموجب کاهش هز در زمان محاسبه نسبت 

لم يت نامناسـب فـ  يـ فيک. ۵ت يگردد و در نها يآوردها مدر بر يانسان

نـه  يش هزير ابزار مورد استفاده که موجب افزايو سا يولوژيراد يها

در هر دو سال مورد مطالعه، بيشترين مقدار بهاي  .گردد يعات ميضا

ــه طــور متوســط، در    ــوژي ب تمــام شــده ي خــدمات بخــش راديول

ها بيشتر بوده و پـس   ستاننسبت به ساير بيمار) ره(بيمارستان امام 

هـاي علـوي، فـاطمي و بـوعلي بيشـترين       از آن به ترتيب بيمارستان

بهاي تمام شده خدمات بخش راديولوژي را به طور متوسـط داشـته   

نسـبت بـه سـاير    ) ره( با توجه به بزرگتر بودن بيمارسـتان امـام  . اند

عـي  ها و بار مراجعه ساليانه بيشـتر ايـن بيمارسـتان، طبي    بيمارستان

هاي اين بيمارستان و متعاقب آن بهـاي تمـام    است كه ميزان هزينه

مارسـتان نسـبت بـه سـاير     يشده خدمات بخش راديولوژي در اين ب

شـده و   ا با توجه به دامنه خـدمات ارائـه  ما. ها بيشتر باشد بيمارستان
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ها به نظر بيمارستان علوي  نيز تعداد تخت فعال و كاربري بيمارستان

شده بيشـتري   ها ميزان متوسط بهاي تمام بيمارستان نسبت به ديگر

دارد و به نوعي عدم كـارايي و هـدررفت منـابع در ايـن بيمارسـتان      

هاي اين پژوهش به شـكاف   در بخش ديگري از يافته .استمشهودتر 

ب وزارت بهداشـت بـا بهـاي تمـام شـده      وهاي مص موجود بين تعرفه

ورد مطالعـه طـي دو   هاي م هركدام از ده خدمت منتخب بيمارستان

ج مطالعـه  يهمانطور كه نتا. پرداخته شده است ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹سال 

دهد، در اين زمينه به جـز معـدود مـوارد اسـتثناء، شـكاف       ينشان م

اي از ميزان بهاي واقعي تمام شده، قابل توجه بوده و در واقـع   تعرفه

شده تكـافوي هزينـه تمـام     توان چنين ادعا نمود كه تعرفه تعيين مي

در . دهــد شــده خــدمات منتخــب مــذكور را بــه هــيچ عنــوان نمــي 

ر از سـه خـدمت ارائـه    يـ مارستان گلستان اهواز به غيدر ب يا مطالعه

بـا   يوگرافيـ گـر راد يخـدمت د  ۳۲، يولـوژ يشـده توسـط بخـش راد   

 يا نـه يمصوب دولت بودند و هز يها ش از تعرفهيب ياختالف مشخص

 يدر مطالعـه عبـاد  . ]۳۲[دانـ  مصوب دولت داشته يها باالتر از تعرفه

در  ين انحراف از تعرفه دولتـ يشتريج نشان داد که بيز نتايفرد آذر ن

و  ،آر.کـس يا. يسـ  يمربـوط بـه عکسـبردار    يولوژيت راديمرکز فعال

در . ]۳۳[اسکال بـوده اسـت   يبردار ن انحراف مربوط به عکسيکمتر

ـ ين يمطالعه رجب تمـام شـده بـه روش     ين بهـا يز مشخص شد که ب

مـت وجـود   يانحـراف ق ) ABC( يو روش واقعـ ) ها تعرفه(دارد استان

ن يسـازمان تـأم   يدسـت آمـده در مراکـز درمـان     هج بينتا. ]۳۴[دارد

نه تمـام شـده انجـام    يموارد هز يز نشان داد که در تمامين ياجتماع

مصـوب   يش از تعرفه هـا يمورد مطالعه ب يها مارستانيخدمات در ب

ک يچ يذکر است در ه شايان. ]۳۳[خدمات مربوط به آنها بوده است

ــات انجــام شــده در کشــور، ق  مــت تمــام شــده خــدمات  ياز مطالع

مت يسه نشده و تفاوت قيمصوب مقا يها با جدول تعرفه يمارستانيب

هاي  شكاف بين تعرفه. ذکر نشده است يمت مصوب دولتيبا ق يواقع

هـاي مـورد    مصوب و بهاي تمام شده خدمات منتخب در بيمارستان

هـاي واقعـي    قابل مالحظه بوده و نشانگر عدم احصـاء هزينـه  مطالعه 

تواند به عملكرد  كه اين امر نيز مي استخدمات در بخش راديولوژي 

بيمارستانها در بخش تشخيصي راديولوژي كه نقش حيـاتي نيـز در   

بـا  . رساني بيمارستانها دارد، آسيب جـدي وارد نمايـد   فرآيند خدمت

هـا بـه ويـژه در بخـش سـالمت و       هتوجه به روند رو بـه رشـد هزينـ   

تشكيالت بيمارسـتاني كشـور كـه بخشـي از آن بـه اجـراي قـانون        

هـاي مـذكور جهـت     شود بيمارسـتان  هدفمندي يارانه نيز مربوط مي

بخش نيازمند ترميم ساختار مالي و يا  ارائه خدمات مطلوب و رضايت

چراكـه   هستند؛هاي خود  هايي در هزينه حتي معافيتها و بخشودگي

هزينه هاي بخش راديولوژي در بيمارستانهاي مذكور نسبت به ساير 

اي  هـاي قبـل تفـاوت قابـل مالحظـه      مطالعات مشابه البته طي سال

كمبود نيروي انسـاني بخـش راديولـوژي و در مقابـل     . دهد نشان مي

حجم كاري قابل مالحظـه ايـن بخـش موجـب فرسـودگي شـغلي و       

و در  ]۳۵[م سازماني شـده كاهش كارايي و كيفيت كار اين منبع مه

 .دراز مدت آثار سوء آن بر بيمارستانهاي مذكور تحميل خواهـد شـد  

هـا بـه نحـو مطلـوب و      هاي موجود بيمارسـتان  گيري از ظرفيت بهره

شناخت نقاطي كه بيشترين و كمترين هزينه را به خـود اختصـاص   

داده اند، اساسي است بـراي ارزيـابي وضـعيت كلـي كـارايي بخـش       

: كه در اين بيمارستانها دو نكته مهم قابل ذكر است ]۳۵[يراديولوژ

اوالً نيروي انساني بخش راديولوژي اين بيمارستانها به نظر با كمبود 

و در ثانياً همين نيروي كـار انـدك نيـز بـه نظـر داراي       استمواجه 

ــري از دســتگاهها و  هــا و مهــارات الزم در جهــت بهــره  آمــوزش گي

اين امر احتماالً يكي از داليل زياد بـودن   هاي موجود نبوده و فناوري

در  .اسـت هـاي راديـوگرافي و اسـتهالك تجهيـزات      هاي فيلم هزينه

 ين ابزارها بـرا ياز مهمتر يکيشده خدمات  مت تمامينهايت اينكه، ق

، نظـارت،  ي، سـازمانده يزيـ ر ل برنامـه يـ از قب يتيريف مديانجام وظا

کـه   يريعتـاً مـد  يبن رو طيـ از ا. ]۳۶[اسـت  يريـ گ ميکنترل و تصم

در  يهـا  تيـ هـا و فعال  نهيق و روزآمد از هزيبه اطالعات دق يدسترس

توانـد بـا انجـام     يحال انجام واحد تحت امـر خـود داشـته باشـد، مـ     

واحـد   يينموده وکارا يرياز هدر رفت منابع جلوگ يمداخالت مقتض

کـه   ييهـا  تياز محـدود  يدر انتها به قسمت. ديخود را دو چندان نما

ــرا در رو ــد اج ــ  ين ــژوهش پ ــت  ينو يش رويپ ــرار داش ــندگان ق س

از و يـ توان اشاره کرد که عدم وجود اطالعات مـورد ن  يصورت م نيبد

ن مشـکالت  يتر از عمده يکين اطالعات يات تأميمند نبودن جر نظام

اسـت   يمارستانيتمام شده خدمات ب يموجود در جهت محاسبه بها

 يهـا  تيگـر محـدود  يداز . ميز شـاهد آن بـود  يـ ن مطالعـه ن يکه در ا

ک انـواع  يـ و عـدم تفک  يعلمـ  يسـتم انبـاردار  يتوان به فقدان س يم

 يشـلوغ . مناسـب اشـاره کـرد    يا به گونه يا هيو سرما يمصرف يکاال

بودنشـان و حجـم    يآموزشي مورد مطالعه به جهت عموم يواحدها

هـا   بخش نها و مصاحبه با مسئوال داده يآور مراجعات باال روند جمع

مانه پرسـنل  يصـم  يبـا وجـود همکـار    يساخته بود و گاهرا دشوار 

ن هفتـه بـه   يسـاده چنـد   يها داده يبرخ يمحترم مراکز، جمع آور

زات يــتجه يبــرا يزاتــيفقــدان شناســنامه تجه. ديــانجام يطــول مــ

کننـد   يل مـ يـ را هـم تحم  ياديز يها نهيکه هز يا هيسرما يتخصص
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  ٦٠٣

  همكاران  حامد زنديان و                                                                                                                                ...محاسبه بهاي تمام شده خدمات  

ارد قابل اشـاره  گر از مويد يکي. ديتواند محاسبات را مخدوش نما يم

ج مطالعه را يتفاوت در تخصص مراکز مورد مطالعه بود که نه تنها نتا

مناسـب   يبنـد  و زمان يزير داد بلکه امکان برنامه ير قرار ميتحت تأث

ـ      يهـا  تيـ فعال ياجرا يبرا صـورت   همشـابه در هـر چهـار مرکـز را ب

بهبود عملکـرد مراکـز مـورد     يت برايدر نها .کرد يهمزمان فراهم نم

  :ر را ارائه داديشنهادات زيتوان پ يمطالعه م

ــراي پرســنل   افــزايش دوره -  هــاي آموزشــي مــورد نيــاز و تخصصــي ب

واحدهاي راديولوژي هم از منظر افزايش کـارآيي و هـم از منظـر بهبـود     

 تر به تقاضاهاي مرتبط تر و صحيح عملکرد واحدها در پاسخگويي سريع

تمـام شـده خـدمات بـا      يجهت محاسـبه بهـا   ينرم افزار يطراح -

، يمارسـتان ينظـام ب  يمختلف شناخته شده برا ياستفاده از روش ها

ت يـ از از هـر فعال يـ مـورد ن  يريـ کـه امکـان گـزارش گ    يبه گونـه ا 

را  يمارسـتان يتمام شـده خـدمات ب   يجهت محاسبه بها يمارستانيب

 .فراهم آورد

 يبـار مـال   يولـوژ ينکه خدمات مـرتبط بـه بخـش راد   يبا توجه به ا -

بـا توجـه بـه     ييکنـد و از سـو   يل مـ يرا بر نظام سالمت تحم ياديز

هـا و مطالعـات الزم در    يبررسـ  بايـد ، ٤٤ر اصـل  ينظ ينيوجود قوان

 يدولت يمراکز درمان يا همکارين نوع خدمات و يا يخصوص واگذار

 .رديصورت گ يخصوص يها با مراکز و بخش

سـتم  يبـه س  مارسـتانها مجهـز  ينکه در حال حاضر اکثر بينظر به ا -

و مطالعـات   يسـت بررسـ  يبا ياند، م شده) HIS( يمارستانياطالعات ب

 ين بهـا يستم در جهـت تخمـ  ين سياز ا يريگ الزم در خصوص بهره

 يهـا  نـه يافت گزارشات الزم در خصوص هزيتمام شده خدمات و در

ر يق ارتبـاط بـا سـا   يـ ات مـد نظـر از طر  يانجام عمل يصرف شده برا

 .رديصورت گ يانبيو پشت يخدمات يواحدها

  

  سهم نويسندگان

ق و نگـارش  يـ تحق يب و اجـرا يدر تصـو  ياصل يمجر :انيحامد زند

 يريگ جهيبحث و نت

 هاي مطالعه تهيه کننده پروپوزال و مجري تحليل داده: حسام قياسوند

 ها  آوري و تحليل داده همکار اصلي، مشارکت در جمع: تلما ظهيريان

ه يـ هـا و ته  داده يآور در جمع مشارکت ي،همکار اصل: يران نقديس

  از مقدمه ييها بخش
  

  تشكر و قدرداني

دانشـگاه   يمعاونـت پژوهشـ   يت مـال يپژوهش حاضر با کمک و حما

ل به سرانجام ياستان اردب يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک

ر و يداننـد مراتـب تقـد    يفه مـ ين بر خود وظيده است که محققيرس

 ينشگاه محترم و به خصوص جناب آقاتشکر خود را نسبت به آن دا

ن و ين از مسـئول ين همچنـ يمحققـ  .دوگاهه اعالم دارنـد  يريدکتر پ

ژه کارکنان بخـش  يتحت مطالعه و بو يدرمان يکارکنان مراکز آموزش

شـان  ين مراکز کمال تشکر و امتنان را دارند و دسـتان ا يا يولوژيراد

ق يـ ان تحقشـ يا يفشارند که در صورت عـدم همکـار   يم يرا به گرم

  .ديرس يجه نميحاضر به نت
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Objective (s): The objective of this study was to calculating the costs of radiology in four teaching hospitals affiliated to 

Ardebil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran. 

Methods: This was a cross- sectional study for calculating the costs of radiology services by using activity based costing 

technique in radiology departments of four selected hospitals. The Data were extracted from existing documents in hospital to 

calculate total cost of the radiology services. 

Results: The direct costs including the cost of films and personnel were the major cost of radiology services. When the mean 

cost for two preceding years were studied, the average unit costs were 102737, 96422, 90968 and 8914 Rials in Imam 

Khomeini, Alavi, Dr. Fatemi and Bou-Ali hospitals at first year and 112530, 10820, 107242 and 10325 in second years. 

Conclusion: It seems that unnecessary referrals and financial administration of hospitals in terms of planning and allocating of 

resources led to increasing average radiology services costs. 
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