مقاله پژوهشی
مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان  ،1315صص.51-33 .

مقايسه بهاي تمامشده خدمات ارائهشده به بيماران مبتال به ديابت با استفاده از روشهاي
هزينهيابي سنتي و بر مبناي فعاليت زمانگرا در مجتمع بهداشتي درماني نادر كاظمي شيراز
مهشید محبی  1و دکتر قدرتاهلل طالبنیا
تاريخ دريافت1313/91/ 1 :

تاريخ اصالح نهايی1313/1 /11 :

*

تاريخ پذيرش1315/9 /15 :

چكيده
مقدمه :يکی از روشهای جديد برای محاسبه بهای تمام شده ،روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگراستت .هتد
اين پژوهش ،مقايسه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت با استفاده از روشهای هزينهيتابی ستنتی
و بر مبنای فعالیت زمانگرا است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است .در اين پژوهش از استناد و متدارو و
تراز مالی شش ماهه اول سال  1313مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز استفاده شد .همچنتین ،زمتان متورد نیتاز بترای
انجام هر يک از فعالیتها به منظور محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائه شده بر مبنای فعالیت زمانگرا بترای هتر بیمتار ديتابتی
با حضور پژوهشگران در مرکز ديابت محاسبه شد .تفتاوت میتانگین بهتای تمتامشتده دو روش هزينتهيتابی ستنتی و بتر مبنتای
فعالیت زمانگرا با بکارگیری آزمون تی زوجی تجزيه و تحلیل شد.
يافتهها :نتايج حاصل از پژوهش نشان میدهتد کته بهتای تمتامشتده ختدمات ارائتهشتده بته بیمتاران ديتابتی بته روش
هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا بیشتر از روش سنتی است .در بخش هزينههای مستقیم ،حقوق پزشکان متخصص و
در بخش هزينههای غیرمستقیم ،استهالو بخشهای اداری و پشتیبانی بیشتترين ستهم و استتهالو تجهیتزات پزشتکی
کمترين سهم را در محاسبه بهای تمامشده به روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا دارد.
نتيجهگيري :با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد میشود مسئولین مجتمع بهداشتتی درمتانی نتادر کتاظمی شتیراز توجته
بیشتری به حقوق پزشکان متخصص و کارکنتان قستمت اداری و هتمچنتین متواد مصترفی غیرپزشتکی داشتته باشتند و
اقدامات الزم را به منظور کنترل آنها به عمل آورند.
واژههاي كليدي :بهای تمام شده ،ديابت ،هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا ،هزينهيابی به روش سنتی.
 .1کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 .دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
* نويسنده مسئول؛ رايانامهtalebnia@srbiau.ac.ir :

مقايسه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت ...

مقدمه

بتتاالبودن هزينتته آمتتوزش و نگهتتداری ،متتورد انتقتتاد
بسیاری از پژوهشگران قترار گرفتته استت ( .)5در ايتن

بیمارستانهتا و مراکتز درمتانی از بختشهتای اصتلی و

راستا ،نتايج پژوهش عرمصالحی و حاتمپور نیز نشتان

مؤثر بتر ستالمت جامعته هستتند و از جملته مؤسستات

داد که برخی از بیمارستانها به دلیل نداشتن بانکهای

خدماتی بته حستام متی آينتد کته وظیفته آنهتا ارائته

اطالعاتی مناستب ،شتبکه ارتبتاطی قتوی و تجهیتزات

خدمات تشخیصی درمانی به بیماران بستری و سترپايی

پیشترفته بترای جمتعآوری و طبقتهبنتدی هزينتههتا و

استتت .هتتمچنتتین ،نحتتوهی متتديريت منتتابع و کنتتترل

تخصیص بهینته آنهتا توانمنتدی کتافی بترای اجترای

هزينهها از عوامل مهم و مؤثر بر تداوم ختدماترستانی

روش هزينتهيتابی بتر مبنتای فعالیتت را ندارنتد ( .)6از

در اين مراکز است .بنابراين ،محاستبه بهتای تمتامشتده

اينرو ،برای رفع مشکالت موجود در روش هزينهيابی

ختتدمات ضتتروری بتته نظتتر متتیرستتد .بتتا توجتته بتته

بر مبنای فعالیت ،کاپلن و اندرسون روش هزينهيابی بتر

پیچیدگی های خاص هر خدمت در اين مراکتز ،بهتای

مبنای فعالیت زمانگرا را معرفی کردهاند (.)1

تمامشده خدمات مختلف ارائهشده با يکديگر متفاوت
بوده و بايد به طور جداگانه محاسبه شود (.)1

روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا از طريت
در نظر گرفتن عامل زمان بته عنتوان محترو ،بهتتر از

از روشهتتای مختلف تی از جملتته روش هزينتتهيتتابی

روش هزينتتهيتتابی بتتر مبنتتای فعالیتتت متتیتوانتتد از

ستتنتی ،روش هزينتتهيتتابی بتتر مبنتتای فعالیتتت و روش

پیچیتتدگیهتتای ستتازمانهتتا بکاهتتد .هتتمچنتتین ،روش

هزينه يابی بر مبنای فعالیت زمان گرا برای محاسبه بهای

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا زمانهای هر يتک

تمامشده خدمات درمانی استفاده میشود اما از آن جتا

از فرآيندهای الزم برای انجام فعالیت را به عنوان يتک

کته ايتن مراکتز دارای بختشهتای مختلتف فعتالیتی،

فعالیت مجتزا محاستبه متیکنتد ( .)8بنتابراين ،بته نظتر

کارکنان متنوع و هزينههای غیرمستقیم زيادی هستتند،

میرسد که روش هزينه يابی بر مبنای فعالیت زمانگترا

روش هزينهيابی مبتنی بتر حجتم بترای محاستبه بهتای

برای محاستبه بهتای تمتامشتده ختدمات ارائتهشتده در

تمتتامشتتده ختتدمات ارائتتهشتتده در مراکتتز درمتتانی از

ستتازمانهتتای دارای فعالیتتتهتتای پیچیتتده از جملتته

کارآيی الزم برخوردار نیست ( ) .همچنین ،در روش

بیمارستانهتا و مراکتز درمتانی مناستب باشتد .متديران

هزينهيابی سنتی بهای تمامشده خدمات ارائته شتده بتر

بیمارستتتانهتتا و مراکتتز درمتتانی بتتا استتتفاده از روش

اساس تعرفههای ثابت و بدون توجه بته شتراي ختاص

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا قتادر خواهنتد بتود

هتتتر بیمارستتتتان محاستتتبه متتتیشتتتود ( 3و  .)3روش

به آسانی هزينه دقی فعالیتهای درمتانی را محاستبه و

هزينه يابی بر مبنای فعالیت نیز به دلیل کاستتیهتای آن

بر اساس آن برنامهريزی مناسب را داشته باشند (.)1

از جمله مشکل بودن جمعآوری اطالعات متورد نیتاز،

با توجه به افزايش شیوع بیماری ديابت در ايران و

احتمال ارائه پاسخهای غیرواقعی به وستیله کارکنتان و

افزايش هزينه تحمیل شده به جامعه و افراد بیمار(،)19
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مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا

در اين پژوهش بهای تمامشده خدمات بهداشتی

ارائهشده در بیمارستانهای دولتی ايران به اندازه کتافی

درمانی ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت

مورد توجه مسئولین بهداشت و درمان قرار نمتیگیترد.

مراجعهکننده به مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی

اين امر موجب شده است که هزينههای مراکز درمتانی

شیراز محاسبه شد .همچنین ،با توجه به

دولتی بیشتر از درآمدهای حاصل از ارائه خدمت باشد

محدوديتهايی که در روشهای هزينهيابی سنتی و بر

و با کسری بااليی مواجه شوند ( .)1

مبنای فعالیت وجود دارد و نیز پرهزينه بودن و

در ستتالهتتای اخیتتر ،بتته منظتتور رفتتع مشتتکالت

پیچیدگی آنها و قابل استفاده بودن روش هزينهيابی

روشهای هزينهيابی ستنتی و بتر مبنتای فعالیتت ،روش

بر مبنای فعالیت زمانگرا در مراکز درمانی بستری و

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا معرفی شتده استت

پژوهش حاضر محاسبه بهای تمامشده

کتته بتته مراتتتب ستتادهتتتر ،ارزانتتتر و در عتتین حتتال

خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت با استفاده

قدرتمندتر از روشهای پیشین است .کاربرد اين روش

از روشهای هزينهيابی سنتی و بر مبنای فعالیت

از مؤسسات صنعتی به مؤسستات ختدماتی نیتز کشتیده

زمانگرا و مقايسه نتايج حاصل با يکديگر است .ساير

شده است .به نظر میرسد که اجترای ايتن روش بترای

اين پژوهش شامل شناسايی عوامل مؤثر بر

مديران و تصتمیم گیرنتدگان مراکتز درمتانی دولتتی و

بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به

خصوصی و شرکتهتای بیمته فوايتد زيتادی از جملته

ديابت ،ارزيابی میزان تأثیر هر يک از عوامل مؤثر بر

آگتتاهی دقیتت از بهتتای تمتتامشتتده ختتدمات ،کنتتترل

بهای تمامشده اين خدمات و ارائه پیشنهاد به مدير

هزينههتا ،شتناخت ظرفیتتهتای بالاستتفاده و افتزايش

مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز در نحوهی

رضتتايتمنتتدی بیمتتاران داشتتته باشتتد ( .)13ايتتن روش

کنترل هزينههای خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به

فرآيند هزينهيابی را از طري حذ

نیاز به مصاحبه و

ديابت است.

نظرسنجی از کارکنان برای تخصیص هزينههای منتابع

سرپايی ،هد

اهدا

به فعالیتها ساده کرده و منابع را بته طتور مستتقیم بته

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هد های هزينته تخصتیص متیدهتد ( .)5میستونو در

نظام حسابداری قیمت تمام شتده ختدمات درمتانی

مطالعه خود مزايای روش هزينهيابی بتر مبنتای فعالیتت

مجموعه ای از عملیات نظتام يافتته شتامل جمتعآوری،

زمانگرا در مقابل روش سنتی را در بخش راديولتویی

ثبتتت ،طبقتتهبنتتدی ،تلختتیص و تخصتتیص دادههتتای

مراکز درمانی آمريکا بررسی کرده و از توانايی روش

هزينه ای و آمتاری بته منظتور محاستبه و تعیتین قیمتت

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در مراکز خدماتی

تمامشده واقعتی ختدمات درمتانی بتر استاس اصتول و

(بهداشتی درمانی) حمايت میکند (.)13

روشهای پذيرفته شده حسابداری است ( )11اما نکتته

در برختتی از پتتژوهشهتتای پیشتتین از روشهتتای

حائز اهمیت اين استت کته قیمتت تمتامشتده ختدمات

هزينهيابی بر مبنای فعالیتت و ستنتی بترای تعیتین بهتای
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مقايسه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت ...

تمامشده خدمات عمومی در ايران استفاده شده استت.

تمامشده تعیین شد ( ).

به عنتوان نمونته ،در پتژوهش عباستی و صتابری بهتای

شوارتز در پژوهشی بهای تمتامشتده دو نتوع روش

تمامشده آمتوزش دانشتجويان بتا استتفاده از دو روش

راديوتراپی برای درمان بیماران مبتال به سترطان پستتان

هزينه يابی سنتی و هزينه يابی بر مبنای فعالیت محاسبه و

را به روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا محاسبه

مقايستته شتتد ( .)15در پژوهشتتی ديگتتر تفتتاوت بهتتای

کتترد ( .)3در پژوهشتتی در بلژيتتک بهتتای تمتتامشتتده

تمامشده خدمات شرکت آم و فاضالم سه استان بته

خدمات سرپايی مربوط به  5بخش مختلف بتا استتفاده

دو روش ستتنتی و روش هزينتتهيتتابی بتتر مبنتتای فعالیتتت

از روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا محاستبه و

محاسبه و مقايسه شد ( .)16محمدی و همکاران بهتای

استفاده از اين روش در مراکز خدمات درمانی توصتیه

تمامشده بخش ديالیز در بیمارستان شهید صدوقی يتزد

شتتد ( .)1مطالعتتهی انجتتام شتتده در بیمارستتتان زنتتان و

به روش هزينه يتابی بتر مبنتای فعالیتت را محاستبه و بتا

زايمان هائیتی نشان داد که اجرای روش هزينهيابی بتر

تعرفه های دولتی مقايسه کردند ( .)11در پژوهشهتای

مبنتای فعالیتتت زمتانگتترا فرصتتهتتايی بترای استتتفاده

ديگتتری نیتتز بهتتای تمتتامشتتده ختتدمات راديولتتویی بتتا

بهینتهتتتر از منتابع ،کتتاهش هزينتههتتای درمتان و بهبتتود

استفاده از روش هزينهيتابی بتر مبنتای فعالیتت محاستبه

کارگروهی را فتراهم متیکنتد .هتمچنتین ،نتتايج ايتن

شده است ( 18و .)11

پژوهش نشان داد روش هزينته يتابی بتر مبنتای فعالیتت

در تعدادی از پژوهشها بهای تمامشده بتا استتفاده

زمانگرا ،پیشبینی هزينتههتا را بهبتود متیبخشتد و بته

از روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمتانگترا محاستبه

تصمیم گیری مالی کمک میکند .سترانجام ،مستئولین

شتتده استتت .بتته عنتتوان نمونتته ،در مطالعتته متتوردی

بیمارستان به ارزش اين روش برای بهبود مراقبتتهتای

شتکرالهزاده بردجتتی بهتای تمتتامشتده اعمتتال جراحتتی

بهداشتی پی بردند ( .) 3در مطالعهای کته در يکتی از

گلوبال به روش هزينهيابی بر مبنتای فعالیتت زمتانگترا

بیمارستانهای کشور ترکیه انجام شد بهتای تمتامشتده

در بیمارستتتان شتتهید فقیهتتی شتتیراز را محاستتبه و بتتا

جراحی باز و الپاراسکوپی به روش هزينهيابی بر مبنای

تعرفههای دولتی مقايسه کرد ( .) 9در پتژوهش ختانی

فعالیت زمتانگترا بتا هتد

تعیتین ظرفیتت بالاستتفاده

بهای تمامشده خدمات بخش آی سی يو در بیمارستان

محاسبه شد ( .) 3در مرکز سرطان آندرستون تگتزاس

شريعتی اصفهان به روش هزينهيتابی بتر مبنتای فعالیتت

بهای تمامشده سه نوع سرطان دهان ،حل و حنجره بته

زمانگرا محاستبه و بتا تعرفتههتای دولتتی مقايسته شتد

صورت پايلوت به روش هزينه يتابی بتر مبنتای فعالیتت

( .) 1در پتتتژوهش جتتتامعی و رضتتتايیيمتتتین بهتتتای

زمان گرا محاسبه شد (.) 5

تمامشده بخشهای مختلف بیمارستان تأمین اجتمتاعی
اصفهان با استفاده از روش هزينهيابی بر مبنتای فعالیتت

سؤالهای پژوهش

زمانگرا محاسبه و سهم هر يک از بختشهتا در بهتای

 .1بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتتال بته
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مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا

ديابت مجتمتع بهداشتتی درمتانی نتادر کتاظمی شتیراز

ديابت به روش سنتی چقدر است؟
 .بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتتال بته

تشکیل میدهد و نمونه پژوهش شامل تعتداد بیمتارانی

ديابت بر مبنای فعالیت زمانگرا چقدر است؟

استتت کتته در متتدت زمتتان مطالعتته (از فتتروردين تتتا

 .3آيا با استفاده از روش هزينهيتابی بتر مبنتای فعالیتت

شهريورماه سال  )1313به مجتمع بهداشتی درمانی نادر

زمانگرا میتوان عوامل متؤثر بتر بهتای تمتامشتده

کاظمی شیراز مراجعه کرده انتد .هزينته ختدمات ارائته

واقعی خدمات ارائهشده به بیماران مبتال بته ديابتت

شده به اين بیماران از جمله ويزيت پزشتک ،مشتاوره،

را شناسايی و ارزيابی کرد؟

ختتدمات پتتاراکلینیکی (آزمايشتتگاه ،نتتوار قلتتب ،نتتوار
عصتتب ،راديولتتتویی و ستتتونوگرافی) ،تجتتتويز دارو،

فرضیه پژوهش

تزري انسولین و سرنگ با دو روش هزينهيابی ستنتی و

بین بهتای تمتامشتده محاستبه شتده بترای ختدمات

بر مبنای فعالیت زمان گرا محاسبه شد .ايتن بیمتاران بته

ارائتتهشتتده بتته بیمتتاران مبتتتال بتته ديابتتت بتتا استتتفاده از

سه دسته تقسیم شدند:

روشهای هزينه يابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمانگترا

 .1بیماران مبتال به ديابت بدون عوارض جانبی،
 .بیماران مبتال به ديابت دارای عوارض ماکرو

تفاوت معناداری وجود دارد.

واسکوالر ،و
 .3بیمارانی مبتال به ديابت دارای عوارض میکرو

روش پژوهش

واسکوالر.
مطالعه حاضر به روش مقطعی و توصیفی -تحلیلتی انجتام

به دلیل اينکه خدمات ارائهشده به سته گتروه بتاال

شده استت .در ايتن پتژوهش از استناد و متدارو و تتراز

تا حدودی متفاوت است هزينههتای انجتام شتده بترای

مالی شش ماهه اول سال  1313مجتمتع بهداشتتی درمتانی

هر گروه به طور جداگانه محاسبه و مقايسه شد .تعتداد

نادر کاظمی شیراز استفاده شد .همچنین ،زمان متورد نیتاز

بیماران مراجعهکننتده طتی  6متاه ،از فتروردين لیايتت

برای انجام هر يک از فعالیتها بته منظتور محاستبه بهتای

شتهريورماه ستتال  1899 ،1313نفتتر بودنتتد .بتتا مراجعتته

تمامشده خدمات ارائه شتده بتر مبنتای فعالیتت زمتانگترا

حضتتوری بتته ايتتن مرکتتز و بررستتی آمتتار بیمتتاران و

برای هر بیمار ديابتی محاسبه شتد .تفتاوت میتانگین بهتای

پرونده های آنتان مشتخص شتد کته  1339نفتر از ايتن

تمامشده دو روش با بکارگیری آزمتون تتی زوجتی و بتا

بیماران فق نیاز به خدمات عمومی داشتهاند و بیماری

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11تجزيه و تحلیل شد.

ديابت در آنان بدون عارضه جانبی بوده است 63 .نفتر
دارای عتتوارض متتاکرو وستتکوالر (عتتوارض قلبتتی

جامعه آماری و نمونه پژوهش

عروقی) و  11نفتر دارای عتوارض میکترو وستکوالر

جامعه آماری اين پژوهش را کلیه بیماران مبتتال بته

(عوارض کلیوی ،چشمی و زخمهتای ديابتیتک) بتوده
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مقايسه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت ...

کتته ايتتن دو گتتروه اخیتتر نیتتاز بتته دريافتتت ختتدمات

دفاتر و نوشتتافتزار) و هزينتههتای تستهیالت شتهری

تخصصیتر داشته اند .در اين پژوهش وضعیت متالی 6

(آم ،برق ،تلفن و غیره) از جملته هزينتههتای مستتقیم

ماه اين مرکتز و زمتان صتر

شتده بترای هتر يتک از

مرتب با خدمت ديابت است.

فعالیت های خدماتی انجام شده برای بیمتاران مبتتال بته

هزينههای غیرمستقیم :هزينههايی که شناخت آن ها

ديابت ،طی مدت سه هفته بررسی شد .سرانجام ،بهتای

در فرآيند ارائته ختدمت مشتکل استت .ايتن هزينتههتا

تمامشده خدمات ارائهشده به اين سه گروه بتا استتفاده

شامل هزينههای تعمیر و نگهداری ساختمان ،تجهیزات

از روشهتتای هزينتتهيتتابی ستتنتی و بتتر مبنتتای فعالیتتت

سرمايشتی و گرمايشتی ،تجهیتزات و هزينتههتای نقلیته

زمانگرا محاسبه و مقايسه شد.

است.
برای جمعآوری هزينتههتای مستتقیم و غیرمستتقیم

روش جمعآوری دادهها
برای جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانتهای و
میدانی استفاده شد .برای بررسی پژوهشهای پیشین از

بتته صتتورت حضتتوری بتته واحتتد حستتابداری و واحتتد
درآمتتد مجتمتتع بهداشتتتی درمتتانی نتتادر کتتاظمی شتتیراز
مراجعه و اطالعات مورد نیاز جمعآوری شد.

کتتتب ،مقتتاالت ،پايتتاننامتتههتتای متترتب و تارنماهتتای
مربوط استفاده شد .در روش میدانی ،مراحتل مختلتف

الگوها و متییرهای پژوهش

ارائه خدمات به بیماران مبتال بته ديابتت بررستی شتد و

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

منتتابع الزم بتترای ارائتته ختتدمت مشتتخص شتتد .ستت، ،

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا مبتنی بر استتفاده

منابع با استفاده از محتروهتای زمتانی تعیتین شتده بتر

از محرو زمان است و هزينهها بتر استاس رابطته زمتانی

اساس رابطه زمتانی ،بته طتور مستتقیم بته فعالیتتهتا و

تعیتتین و بتته طتتور مستتتقیم بتته فعالیتتتهتتا و ستترانجام بتته

عملیات تخصیص داده شد .به ايتن منظتور هزينتههتای

محصوالت و خدمات تخصیص داده میشود (.) 6

مرکز به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی شد.
هزينههای مستقیم :هزينههايی که بهطور مستقیم در

در اجتترای روش هزينتتهيتتابی بتتر مبنتتای فعالیتتت
زمانگرا دو عامل مورد توجه قرار میگیرد (:) 1

فرآيند ارائه خدمت بته بیمتاران مبتتال بته ديابتت متؤثر

 .1نتتره هزينتته ظرفیتتت مرکتتز :از تقستتیم جمتتع

استتت .بتته عنتتوان نمونتته ،ويزيتتت پزشتتک ،تزريقتتات،

هزينه های تأمین شده هتر دايتره بتر ظرفیتت عملتی آن

هزينتتههتتای حقتتوق و دستتتمزد کارکنتتانی کتته بتهطتتور

بهدست میآيد ( رابطه شماره :)1

مستقیم در ارتباط بتا بیمتاران هستتند ،تتأمین انستولین،

رابطه 1

دارو ،تأمین مواد و تجهیزات مصرفی (شامل سترنگ و

هزينه ظرفیت تأمین شده

سرسوزنهای با اندازههای مختلتف ،سترنگ انستولین،

ظرفیت عملی منابع تأمین شده

تیغ و دسته بیستوری ،پنبه ،الکتل ،متواد آزمايشتگاهی،

هزينه ظرفیت تأمین شده شتامل هزينته يتک دقیقته
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= نره هزينه ظرفیت

مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا

ارائه خدمت کارکنان به بیماران ديابتی استت .ظرفیتت

 = ß1زمان صر

عملی منابع تأمین شده مربوط به هر کارمند يا هر قطعه

زمانی شماره .1

از تجهیزات و تعداد روزهای کار هر يک از کارکنان

 = ßpزمان صر

و تجهیزات در متاه استت .در واقتع ،بته طتور میتانگین

زمانی شماره .p

محاسبه و تعیین میشود که يتک کارمنتد ،پزشتک يتا

 = 1محرو زمانی شماره .1

تجهیزات چند ساعت يا چند دقیقه در روز برای انجتام

 = pمحرو زمانی شماره .p

کار واقعی در دسترس است .س ، ،زمان صر

شتده

بتتترای استتتتراحت ،آمتتتوزش ،جلستتتات ،نگهتتتداری،
تعمیتترات و متتوارد ديگتتر توقتتف کتتار از آن کستتر

شده به وسیله يک واحد از محرو
شده به وسیله يک واحد از محرو

 = pاعداد محروهای زمانی تعیینکننده زمان مورد
نیاز برای انجام خدمت .j
زمان صر

شده برای هر فعالیت با مشاهده

میشود .در اين پژوهش تعداد دقايقی که يک کارمند

مستقیم فعالیت برآورد شد .س ، ،هزينههای مختلف

يا پزشک طی يک ماه در محل کار خود حضور مفیتد

در هر دقیقه محاسبه شد .از جمع هزينه هر خدمت

داشته و به بیمار ديابتی ختدمت ارائته کترده بته عنتوان

جمع هزينه رويدادهای مربوط به خدمات با استفاده از

ظرفیت عملی منابع تأمین شده در نظر گرفته شد.

رابطه شماره  3در زير بهدست آمد:

با تقسیم هزينه ظرفیت تأمین شده بر ظرفیت عملتی
منابع تأمین شده ،نره هزينه ظرفیت واحدهای مختلتف

l

n m

  Tj,k , C i

رابطه 3

i 1 j1 k 1

ارائهکننده خدمات به بیماران ديتابتی محاستبه شتد کته

 = Ciهزينه هر واحد زمان مربوط به مخزن منابع ،i

نشان می دهد برای هتر واحتد بتر حستب زمتان چقتدر

 = Tj, kزمان صر

هزينه میشود.

به خدمت ،j

 .زمان صر

شده هر فعالیت برای ارائه خدمات:

از طري ت رابطتته شتتماره در زمتتان صتتر

شتتده هتتر

شده به وسیله رويداد  Kمربوط

 = nجمع هزينه منبع،
 = mتعداد خدمات ،و

فعالیت به روش هزينهيابی بر مبنتای فعالیتت زمتانگترا

 = iتعداد دفعاتی که خدمات  jانجام میشود يا تعداد

محاسبه میشود (:) 8

رويدادهای مربوط به خدمت .j

رابطه

پ

Tj, k = ß0+ß1×1+ß2×2+ß3×3+…..+ßp×p

 = Tj, kزمان صر

شده برای رويداد  kمربوط به

از محاسبه زمان صر

شده از رابطه شتماره

هزينه از طري ضرم کردن زمان صتر

شتده )(Tj,k

در هزينه واحد (که بر حسب ريال بتر زمتان استت) بته

خدمت .j

خدمات و مشتريان تخصیص داده شد .هزينه هر واحتد

 = ß0ضريب ثابت زمانی برای خدمت  jو مستقل از

) (Ciاز رابطه شماره  3در زير بهدست میآيد:

ويژگیهای رويداد .k

رابطه 3

TCi
PCa i

Ci 
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مقايسه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت ...
 = TCiتعداد منابع ،و

میکرو وسکوالر) ضرم شده و ستربار غیرمستتقیم هتر

 = PCaiظرفیت عملی منبع.

گروه بهدست آمد .س ، ،با جمع هزينههای مستتقیم و
غیرمستقیم ،بهایتمامشده خدمات بترای هتر گتروه از

هزينهيابی به روش سنتی

بیمتتاران ديتتابتی بتته روش ستتنتی محاستتبه شتتد .بتترای

در روش هزينهيابی ستنتی فقت از يتک مبنتا بترای

محاسبه بهای تمامشده خدمات هتر بیمتار کتافی استت

جذم هزينههای غیرمستقیم استفاده میشود .از آن جتا

بهای تمامشده هر گروه بیمار را بته تعتداد بیمتاران آن

پتتژوهش حاضتتر محاستتبه بهتتای تمتتامشتتده

گتتروه تقستتیم کتترد .هزينتتههتتای غیرمستتتقیم شتتامل

خدمات ارائهشده هر بیمار است ،مبنتای جتذم ستربار

هزينتتههتتای اداری و پشتتتیبانی ،تعمیتتر و نگهتتداری و

در ايتتن پتتژوهش تعتتداد بیمتتاران در نظتتر گرفتتته شتتد.

استهالو ساختمان است.

کتته هتتد

بنتتابراين ،بتترای محاستتبه نتتره جتتذم ستتربار از رابطتته
يافتهها

شماره  5در زير استفاده شد:
رابطه 5
بودجه سربار غیرمستقیم مرکز بهداشتی
درمانی
تعداد کل بیماران

نره جذم سربار
=
به روش سنتی

نره جذم سربار در تعداد بیماران هر گروه (بدون
عوارض ،بتا عتوارض متاکرو وستکوالر و بتا عتوارض

آمار توصیفی
جدول شماره  1نشان دهنده نتايج حاصل از
بررسی سؤال اول پژوهش مبنی بر محاسبه بهای
تمامشده خدمات ارائهشده به سه گروه بیماران مبتال به
ديابت به روش هزينهيابی سنتی است.

جدول  :1بهاي تمامشده خدمات ارائهشده به بيماران مبتال به ديابت به روش هزينهيابي سنتي در  6ماهه اول
سال 1931
گروه بيماران

نوع هزينه
(ريال)

شرح هزينه

هزينههای
مستقیم

مواد مستقیم
دستمزد مستقیم
سربار مستقیم

هزينههای
غیرمستقیم

تعداد بیماران
نره سربار
سربار غیرمستقیم

بهای تمامشده (ريال)
تعداد بیماران
بهای تمامشده هر بیمار (ريال)
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بدون عوارض
جانبي

با عوارض
ماكرو وسكوالر

باعوارض
ميكرو وسكوالر

جمع (ريال)

999ر313ر1
3 3ر355ر311
 8ر6 6ر 33ر1

 99ر333ر
15ر811ر515
5 8ر618ر 33ر1

999ر519ر16
15ر811ر515
5 8ر666ر 33ر1

 99ر338ر38
1 1ر 31ر351ر1
 83ر111ر111ر3

339ر1

63

11

899ر1

 11ر3
889ر518ر33

 11ر3
351ر366ر1

 11ر3
 61ر113ر6

 11ر3
699ر818ر31

531ر113ر813ر1
339ر1
313ر 69ر1

3 1ر319ر 85ر1
63
331ر393ر1

131ر189ر811ر1
11
166ر 39ر6

811ر385ر531ر5
899ر1
336ر911ر3
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مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا

منابع مورد استفاده برای ارائه خدمات به بیماران

هر يک از فعالیتها تعیین شد .به منظور بترآورد زمتان

ديابتی در مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز،

صر

شده در فرآيندها برای ارائه ختدمات از ضترم

که بايد در اجرای روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت

هزينه هر واحد ظرفیت تأمین شده هتر گتروه در زمتان

زمانگرا مورد توجه قرار گیرد ،عبارت است از:

انجام خدمت استفاده شتد .در جتدول شتماره  3نتتايج

 -هزينههای کارکنان و سرپرستان ،شامل هزينههای

محاسبه ظرفیت استتفاده شتده و بالاستتفاده ارائته شتده

با حقوق و

است .همان طور که جتدول شتماره  3نشتان متیدهتد،

دستمزد مستقیم و هزينههای مرتب

دستمزد شامل مالیات ،بیمه درمانی و بازنشستگی.

مرکز ديابتت مجتمتع بهداشتتی درمتانی نتادر کتاظمی

 -هزينههای غیرمستقیم ،حقوق و دستمزد و مزايای

شتتیراز 883ر 38دقیقتته ظرفیتتت بالاستتتفاده دارد و در

غیرمستقیم کارکنان و سرپرستان دواير پشتیبانی.

مقايسه با کل زمان (899ر 111دقیقته) متیتتوان نتیجته

 -هزينههای فضا ،شامل محل کار کارکنان و

گرفت که در حدود  %11از ظرفیت عملی بته صتورت

سرپرستان ،تجهیزات و مواد مصرفی.

بال استفاده باقی مانده استت .نتتايج حاصتل از بررستی

هزينههای حقوق و مزايای فوقالعاده شیل مانند

سؤال دوم پژوهش مبنتی بتر محاستبه بهتای تمتامشتده

حقوق ثابت ،مزايای شیلی و مالیات برای کارکنانی

خدمات ارائهشده به بیماران مبتال بته ديابتت بتر مبنتای

که به طور مستقیم در ارائه خدمات به بیماران ديابتی

فعالیت زمان گرا در جدول شماره  3ارائته شتده استت.

نقش داشتند در جدول شماره ارائه شده است.

بر اساس رابطه شماره  ،1نره هزينته ظرفیتت بته شترح

ظرفیت عملی برای هر يک از کارکنتان محاستبه و

زير بهدست آمده است:
366ر313ر 16ر1

مبلغ دريافتی هر کدام بر اساس مدت زمان کتار بترای

899ر111

= ( 6381نره هزينه ظرفیت)

جدول  :2هزينه هاي دستمزد مستقيم مربوط به يک بيمار مبتال به ديابت در سه گروه بيماران به روش
هزينهيابي بر مبناي فعاليت زمانگرا
گروه بيماران
حقوق
با عوارض ميكرو وسكوالر
با عوارض ماكرو وسكوالر
بدون عوارض
مسئول مرکز
منشی
کارشناس پرستاری
کارشناس تیذيه
کارشناس آزمايشگاه
پزشک عمومی
پزشک متخصص
جمع

(ريال)

(ريال)

(ريال)

131ر16
818ر19
319ر89
9 8ر18
536ر11
139ر31
513ر336ر3
113ر133ر3

131ر16
311ر16
555ر1 9
93ر131
393ر111
619ر331
311ر593ر5
336ر 35ر6

131ر16
113ر 3
119ر31
983ر13
698ر38
 9ر615
183ر998ر19
136ر691ر11
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جدول  :9جمع هزينه هر فعاليت ،ظرفيت استفاده شده و ظرفيت بالاستفاده به روش هزينهيابي بر مبناي
فعاليت زمانگرا
مدت زمان هر فعاليت
(دقيقه) براي هر بيمار

تعداد دفعات
هر فعاليت

جمع زمان
(دقيقه)

جمع هزينهها (ريال)
(جمع زمان× نرخ هزينه )6143

پذيرش
مشاوره پرستار
مشاوره تیذيه
ويزيت پزشک عمومی
ويزيت متخصص چشم
ويزيت فوق تخصص غدد

3
15
13
19
1
1

899ر1
899ر1
899ر1
899ر1
899ر1
899ر1

399ر5
999ر1
 99ر5
999ر18
699ر1
699ر1

699ر939ر35
999ر 93ر115
899ر 5ر163
999ر 89ر116
399ر 16ر139
399ر 16ر139

ويزيت متخصص کلیه
ويزيت متخصص قلب
آزمايش
ظرفیت استفاده شده
ظرفیت بالاستفاده

1
1
1

11
63
899ر1

561ر3
156
899ر31
111ر169
883ر38

3 1ر191ر3
683ر195ر3
 99ر 83ر35
313ر119ر933ر1
181ر311ر 5

899ر111

366ر313ر 16ر1

نوع فعاليت

جمع

جدول  :1هزينه سربار دواير اداري و پشتيباني مربوط به بخشهاي مختلف مركز بهداشتي درماني به
ازاء هر بيمار به روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت زمانگرا
 6ماهه

يک ماهه

يک روزه

تعداد

به ازاء هر بيمار

بخشهاي مركز

(ريال)

(ريال)

(ريال)

بيماران

(ريال)

واحدهای بهداشتی

1 6ر531ر163

153ر 63ر1

895ر198

119

 6ر8

واحدهای درمانی

535ر 61ر913ر3

3 3ر335ر 59

831ر131ر16

89

338ر91

13ر991ر533

651ر833ر88

159ر161ر

15

319ر111

کلینیک ديابت

برخی از بخشهتای مجتمتع بهداشتتی درمتانی نتادر

نادر کاظمی شیراز به ازاء هر بیمار را نشان میدهد.

کاظمی شیراز شامل کارکنان اداری ،خدماتی ،انتظامات

مجموع هزينههتای استتهالو تجهیتزات و وستايل

و نگهبانان به طتور غیرمستتقیم بته بیمتاران ختدمت ارائته

پزشکی و غیرپزشکی ،ساختمان و هزينه انریی بته ازاء

میکردند .هزينتههتای انجتام شتده در ايتن بختشهتا بته

هتتر بیمتتار ديتتابتی بتته عنتتوان هزينتتههتتای غیرمستتتقیم و

عنوان هزينه سربار در نظر گرفتته شتد .جتدول شتماره 3

مجموع هزينه های حقوق منشی ،کارشناستان ،پزشتک

نحتتوهی محاستتبه هزينتته ستتربار دوايتتر اداری و پشتتتیبانی

عمومی و پزشک متخصص ،داروها و وسايل مصترفی

مربوط به بخش های مختلتف مجتمتع بهداشتتی درمتانی

و خدمات پاراکلینیتک (آزمتايش ،دارو ،نتوار قلتب و
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مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا

خدمات راديولویی) به عنتوان هزينتههتای مستتقیم بته

سنتی است.

تفکیک گروههای بیمار بته ازاء يتک بیمتار ديتابتی در

اجزای تشکیلدهنده بهای تمامشده خدمات

بهتای تمتامشتده بته روش

ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت با استفاده از روش

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگترا تعیتین شتد .نتتايج

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در جدولهای

اين محاسبات در جدول شماره  5ارائهشده است.

شمارههای  1و  8ارائهشده است .با توجه به اطالعات

هر گتروه محاستبه و ست،

در جدول شماره  ،6بهای تمتامشتده بته روشهتای

ارائه شده در جدول شماره  ،1در قسمت هزينههای

هزينه يابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمانگترا بترای سته

مستقیم بیشترين عامل مؤثر در بهای تمامشده به روش

گروه بیماران ديابتی مقايسته شتده استت .بتا توجته بته

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در هر سه گروه،

اطالعات ارائه شتده در جتدول مزبتور ،در گتروههتای

حقوق پزشکان متخصص است و در گروه با عوارض

بیماران بتدون عتوارض و بیمتاران بتا عتوارض میکترو

میکرو وسکوالر افزون بر حقوق پزشکان متخصص،

وسکوالر بهای تمامشده ختدمات بتا استتفاده از روش

مواد مصرفی غیرپزشکی نیز از ديگر عوامل مؤثر بر

هزينه يابی بتر مبنتای فعالیتت زمتانگترا بیشتتر از روش

بهای تمامشده خدمات است.

جدول  :5مجموع هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به بيماران ديابتي طبق روش هزينهيابي بر
مبناي فعاليت زمانگرا
هزينههاي
مستقيم
(ريال)

هزينههاي
غيرمستقيم
(ريال)

تعداد
بيماران

551ر163ر3

 31ر119

339ر1

با عوارض ماکرو وسکوالر

83ر158ر8

839ر 5ر6

63

3

با عوارض میکرو وسکوالر

38ر315ر

 65ر161ر

11

6

گروه بيماران
بدون عوارض

تعداد بار مراجعه
در  6ماه

بهاي تمام شده
(ريال)

899ر153ر3
61ر681ر13
631ر 98ر5

جدول  :6مقايسه بهاي تمامشده خدمات هر بيمار ديابتي بر مبناي فعاليت زمانگرا و روش سنتي
رديف
1
3
جمع

بهاي تمامشده بر مبناي

بهاي تمامشده به

مابهتفاوت

فعاليت زمانگرا (ريال)

روش سنتي (ريال)

(ريال)

بدون عوارض جانبی

899ر153ر3

313ر 69ر1

381ر813ر

با عوارض ماکرو وسکوالر

61ر681ر13

331ر393ر1

(661ر1 1ر)13

631ر 98ر5

166ر 39ر6

681ر111ر18

111ر111ر33

118ر166ر36

391ر 15ر6

گروه بيماران ديابتي

با عوارض میکرو وسکوالر
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روش هزينهيابی سنتی است.

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شتماره ،8
از بین هزينههای غیرمستتقیم ،هزينته ستربار بیشتترين و

در جدول شماره  ،19نتايج حاصل از آزمون t

هزينه استهالو تجهیزات و وسايل پزشتکی کتمتترين

زوجی به منظور بررسی اين که آيا تفاوت بهای

تأثیر را بر بهای تمامشده به روش هزينهيتابی بتر مبنتای

تمامشده با استفاده از دو روش هزينهيابی از لحاظ

فعالیت زمانگرا دارد.

آماری معنادار است يا خیر ،ارائهشده است .با توجه به

در جتتدول شتتماره  1بهتتای تمتتامشتتده ختتدمات

اين که سطح معناداری آزمون مزبور کمتر از  %5است

ارائهشتده بته بیمتاران ديتابتی بتا استتفاده از روشهتای

با  %15اطمینان میتوان گفت که میانگین بهای

هزينه يابی سنتی و بر مبنتای فعالیتت زمتانگترا مقايسته

تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران ديابتی

شده است .میانگین بهای تمامشده ختدمات ارائتهشتده

محاسبهشده با استفاده از روش هزينهيابی بر مبنای

بتته بیمتتاران ديتتابتی محاستتبهشتتده بتتا استتتفاده از روش

فعالیت زمانگرا با میانگین بهای تمامشده محاسبهشده

هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمتانگترا بتیش از دو برابتر

با استفاده از روش سنتی تفاوت معناداری دارد.

جدول  :7هزينههاي مستقيم به ازاء يک بيمار ديابتي به روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت زمانگرا
هزينه حقوق و دستمزد

هزينه مواد مصرفي

(ريال)

(ريال)

گروه بيماران
بدون عوارض
با عوارض ماکرو وسکوالر

منشي
818ر19
311ر16

با عوارض میکرو وسکوالر

113ر 3

كارشناسان پزشک عمومي
139ر31
133ر51
619ر331
191ر386
89ر113

 9ر615

پزشک متخصص
513ر336ر3
311ر593ر5

پزشكي
 63ر13
 86ر9

غيرپزشكي
115ر15
 99ر186ر1

183ر998ر19

636ر1

999ر618ر19

جدول  :4هزينههاي غيرمستقيم به ازاء هر بيمار ديابتي بر اساس روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت زمانگرا
539ر191
هزينه استهالو ساختمان مرکز ديابت
هزينه استهالو ساختمان و تجهیزات
636ر 8
هزينه استهالو تجهیزات و وسايل پزشکی
(ريال)
996ر191
هزينه استهالو تجهیزات و وسايل غیرپزشکی
میانگین هزينههای سربار
(ريال)

ر1 3
319ر111

هزينه انریی
هزينه سربار اداری و پشتیبانی
جدول  :3نتايج توصيفي آزمون  tفرضيه پژوهش

روش هزينهيابي

ميانگين

تعداد بيماران

(ريال)

روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت زمانگرا 335ر116ر1
336ر911ر3
روش هزينهيابی سنتی
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انحراف معيار انحراف از ميانگين
(ريال)

(ريال)

138ر836ر1
165ر535

153ر183
111ر1 6

مهشید محبی و دکتر قدرتاهلل طالبنیا
جدول  :11نتايج تحليلي آزمون  tفرضيه پژوهش ،تفاوت بهاي تمامشده به روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت
زمانگرا و روش هزينهيابي سنتي (ريال)
تعداد

899ر1

تفاضل
ميانگينها

811ر818ر3

درجه

سطح

انحراف

خطاي

آماره
t

آزادي

معناداري

معيار

استاندارد

حد پايين

حد باال

1/8

111

9/999

681ر163ر6

151ر631ر1

136ر516ر3

861ر 9ر5

نتيجهگيري

سطح اطمينان %35

نشان داد در بیمارستان تأمین اجتمتاعی شتهر اصتفهان،
هزينههای دستمزد کارکنان مراکتز فعالیتت پزشتکی و

در اين پژوهش بهای تمامشتده ختدمات ارائتهشتده بته

مامايی %13از مجموع هزينهها را تشکیل میدهد ( ).

بیماران مبتال به ديابت به دو روش هزينهيابی سنتی و بتر

از اينرو ،بهبود مديريت هزينه نیروی انسانی میتوانتد

مبنتتتای فعالیتتتت زمتتتانگتتترا محاستتتبه شتتتد .بیمتتتاران

بیشترين نقش را در کاهش بهتای تمتامشتده ختدمات

مراجعهکننده به مجتمع بهداشتی درمانی نتادر کتاظمی

ارائهشده به بیماران ديابتی داشته باشد.

شیراز به سه گروه شتامل بتدون عتوارض ،بتا عتوارض

نتايج پژوهش حاضر مشابه بتا نتتايج پتژوهشهتای

متتاکرو وستتکوالر و بتتا عتتوارض میکتترو وستتکوالر

جوانبخت و همکاران ( )18و ترابتی و همکتاران ()11

تفکیک و بهای تمامشتده ختدمات ارائته شتده بته هتر

حاکی از آن است کته بتین بهتای تمتامشتده ختدمات

گروه بته طتور جداگانته محاستبه شتد .نتتايج پتژوهش

راديولویی و تعرفههای ثابت تفاوت معنتاداری وجتود

حاکی از آن است که بین بهای تمامشده محاسبه شتده

دارد .گفتنی است يافتههای اين پتژوهش بتا يافتتههتای

برای خدمات ارائهشده به بیماران مبتال به ديابت در هر

پژوهش محمدی و همکاران ( ،)11که نشان دهنده آن

سه گروه با استفاده از روشهای هزينهيابی ستنتی و بتر

است که بهای تمامشده ختدمات ارائتهشتده در بختش

مبنای فعالیت زمان گرا تفتاوت معنتاداری وجتود دارد.

ديالیز ازتعرفه آن کم تر بوده استت ،میتاير استت .ايتن

نتايج پژوهشهای شکرالهزاده بردجی ( ) 9و ختانی و

تفاوت نیز به دلیتل تعرفتههتای پرداختتی بختش ديتالیز

همکاران ( ) 1نیز حاکی از آن بود که بهای تمامشتده

است که خیلی بیشتر از مرکز ديابت استت .هتمچنتین،

ختتدمات جراحتتی و بختتش آی ستتی يتتو بتتا استتتفاده از

در پژوهش حاضر مشابه پژوهش اکر و ازياپیسی () 3

روش هزينهيتابی بتر مبنتای فعالیتت زمتانگترا و روش

بر استفاده از روش هزينه يتابی بتر مبنتای زمتانگترا بته

مبتنی بر تعرفههای ثابت ،تفاوت معناداری دارد.

منظور هزينهيابی در مراکز درمانی تأکید میشود.

نتايج پژوهش حاضتر نشتان داد کته هزينته حقتوق

نتتايج پتژوهش حاضتر نشتان داد کته بتین بهتای

پزشکان متخصص و کارکنان اداری بیشتترين ستهم را

تمامشده خدمات ارائهشده به بیمتاران مبتتال بته ديابتت

در بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران مبتال بته

در مجتمتتع بهداشتتتی درمتتانی نتتادر کتتاظمی شتتیراز بتتا

ديابت دارد .نتايج پژوهش جامعی و رضتايیيمتین نیتز

استتفاده از روشهتای هزينتهيتابی ستنتی و بتر مبنتای
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فعالیت زمانگرا تفاوت وجود دارد .با توجه به اين کته

خدمات بهداشتتی درمتانی اجترا و جتايگزين روش

در روش هزينهيابی بر مبنتای فعالیتت زمتانگترا هزينته

هزينهيابی سنتی شود.

ظرفیت بالاستفاده تعیین میشتود ،متديريت مجتمتع بتا
استفاده از هزينه ظرفیت بالاستفادهی بهدستت آمتده از

پیشنهاد برای پژوهش های آينده

پژوهش حاضر ،میتواند اين هزينههتا را در دورههتای

 .1اجترای ستاير روشهتای هزينتهيتابی ماننتد روش

آتی کاهش دهد که اين امر منجر به افزايش کتارآيی

هزينهيابی بر مبنای فعالیت عملگرا و مقايسته مزايتا

و اثربخشی هزينهها میشود .همچنین ،در اين پژوهش

و معايب آنها با روش هزينهيابی بر مبنتای فعالیتت

بتتا استتتفاده از روش هزينتتهيتتابی بتتر مبنتتای فعالیتتت

زمانگرا در مراکز بهداشتی درمانی.

زمان گرا ،ترکیب عوامل هزينه مشخص شد ،به نحتوی

 .محاسبه بهای تمامشده به روش هزينهيابی بتر مبنتای

که حقوق پزشکان ،مواد مصرفی غیرپزشکی و حقتوق

فعالیت زمانگرا برای بیماران ديابتی در ساير مراکز

کارکنان اداری بیشترين تأثیر را بر بهتای تمتامشتده بته

درمانی به منظور مقايسه با نتايج پژوهش حاضر.

روش هزينه يابی بر مبنای فعالیت زمانگرا داشت .لتذا،
مديران بايد در اين زمینهها توجه بیشتری داشتته باشتند
و به منظور کنترل اين هزينهها اقدام کنند.

محدوديت پژوهش
تنهتا محتتدوديت پتتژوهش حاضتر آشتتنايی ناکتتافی
کارکنان متالی مرکتز بهداشتتی درمتانی نتادر کتاظمی

پیشنهادهای حاصل از نتايج اين پژوهش

شیراز با روش هزينه يابی بتر مبنتای فعالیتت زمتان گترا

 .1بر اساس نتايج پژوهش مشاهده شد که هزينه حقوق

بود.

پزشکان و کارکنان اداری بیشترين سهم را در بهای
تمام شده ختدمات ارائته شتده بته بیمتاران مبتتال بته

تشكر و قدرداني

ديابتتت دارد .لتتذا ،بتته متتديران پیشتتنهاد متتیشتتود بتتا
استتتفاده بهینتته از نیتتروی انستتانی ،حقتتوق کارکنتتان

اين مقاله مستخرج از پاياننامه مقطع کارشناسیارشد

اداری و پزشکان را کنترل کنند.

رشته حسابداری دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمی

 .همانطور که مالحظه شد ،در روش هزينتهيتابی بتر

واحد مرودشت است .از کلیه کسانی که نويسندگان

مبنای فعالیتت زمتان گترا تعیتین ظرفیتت بالاستتفاده

را در انجام اين پژوهش ياری کردهاند ،به ويژه،

امکتتانپتتذير استتت .لتتذا ،پیشتتنهاد متتیشتتود روش

کارکنان مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز

هزينهيابی بر مبنای فعالیتت زمتانگترا در نظتامهتای

تشکر و قدردانی میشود.
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