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چكیده
مقدمه :بیمارستانها و درمانگاهها با چالش كمبود منابع و افزایش هزینهها مواجه هستند .بنابراین ،اطالعات در موورد هزینوههوا
و بهای تمامشدهی خدمات سالمت میتواند در تخصیص بهینوه منوابع ،شناسوایی سومل عمل ورد مراكوز فاالیوت در مصور
منابع ،اصالح بودجه و نرخ تارفه مؤثر باشد.
روش پژوهش :روش این پژوهش بر اساس هد  ،كاربردی-توساهای و از نظر ماهیت ،توصیفی-پیمایشی است و
برای گردآوری دادهها و تجزیهوتحلیل آن از روشهای كتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در این پژوهش بهای
تمامشده  11نوع آزمایش ،با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا محاسبه و با تارفههای مصوب سال
 1311مقایسه شد .در پایان تفاوت میانگین بهای تمامشده محاسبه شده با میانگین تارفههای مصوب با استفاده از t

زوجی آزمون شد.
یافتهها :هزینههای منتسب به بخش آزمایشگاه بالغ بر 636ر116ر168ر 1ریال محاسبه شد كه از این میزان بیشترین
سهم ،به ترتیب ،مربوط به حقوق و مزایای كاركنان ( ،)%66هزینههای مراكز فاالیت پشتیبانی ( )%18و هزینه استهالک
تجهیزات آزمایشگاهی ( )%7است .بهای تمامشده برخی از خدمات ارائه شده در این بخش كمتر از تارفههای مصوب
و برخی بیشتر بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد كه بین بهای تمامشده واقای خدمات و تارفههای مصوب تفاوت وجود دارد .در نتیجه،
بهتر است برای قیمتگذاری درستتر خدمات از روشهای دقیق محاسبه هزینهها مانند روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت
زمانگرا استفاده شود .با توجه به سهم باالی هزینههای مربوط به كاركنان و هزینههای تخصیصیافته از مراكز فاالیت
پشتیبانی ،توجه ویژه به این منابع ،استفاده درست و مناسب از آن ،تجدید در ساختار نیروی انسانی ،چند تخصصیكردن
كاركنان ،شناسایی و حذ

هزینههای هدررفت منابع انسانی و تایین ظرفیت بالاستفاده بخش آزمایشگاه میتواند

گامهای مؤثری در جهت افزایش كارایی و صرفهجویی در هزینهها باشد.
واژههای کلیدی :بخش آزمایشگاه ،بهای تمامشده ،تارفه درمانی ،سازمان تأمین اجتماعی ،درمانگاه ،هزینهیابی بر
مبنای فاالیت ،هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا.
 .1مربی حسابداری دانشگاه پیام نور تهران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهalamshah@khz.pnu.ac.ir :

سید امین عالمشاه

مقدمه

این ن ته كمک كند كه واحدها و مؤسسات تحتنظر
آنها چگونه و به چه میزان این نیازهای عمومی را

اهمیت سالمت و تقاضای روزافزون برای ارائه

برآورده میكنند ( .)1در واقع ،هزینهیابی به عنوان

خدمات بهداشتی درمانی در كشور موجب شده است

روشی برای تسهیم هزینههای مستقیم و غیرمستقیم،

كه بخش سالمت همواره به دنبال بهبود وضایت و

میتواند به مدیران و سیاست گذاران كمک كند كه

ارتقای خود باشد اما این موضوع سازمانهای بهداشتی

دریابند هزینهها از مجموع درآمدها و یارانههای قابل

و درمانی را با چالشهایی از جمله نحوهی تهیه

حصول بیشتر است یا كمتر .تحلیل هزینه ،همچنین،

گزارشهای مالی ،روشهای تأمین مالی ،محدودیت

موجب تهیه اطالعاتی درباره كاركرد عملیاتی بر حسب

منابع ،دریافتن ردن بهموقع ممالبات از سازمانهای

كانون هزینه میشود .با مقایسه این اطالعات با كاركرد

بیمهگر ،مدیریت هزینهها ،دستیابی به حاشیههای ایمن

مورد انتظار میتوان نقاط مش لداری كه نیاز به توجه و

در منافع ،نگهداری ارزش اعتباری سازمان و اطمینان

مداخله دارد را شناسایی و تدابیری برای رفع این

از جامایت گزارشهای مالی مواجه كرده است ( .)1از

مش الت اندیشید ( 1و  .)6برای تحقق موارد مزبور نظام

این رو ،این سؤال در مورد ارائه خدمات بهداشتی

هزینهیابی سه هد

راهبردی دارد كه از جمله میتوان

درمانی مورد نیاز مردم در چارچوب برنامهها و

به شناسایی دقیق هزینهها ،شناسایی فاالیتهای كارا و

هد های تایینشده به وجود میآید كه آیا میتوان

مؤثر و شناسایی و تایین میزان نیاز به منابع در آینده ،به

خدمات بهداشتی درمانی را ضمن حفظ و بهبود

منظور دستیابی به كارایی بیشتر ،اشاره كرد (.)7

منابع كمتری ارائه كرد؟

پژوهشهای متاددی در زمینه هزینهیابی خدمات

برای پاسخ به این سؤال ،اولین شرط الزم برای مدیران

نظام سالمت انجام شده است اما در این مسیر كمتر به

و سیاستگذاران بخش سالمت ،آگاهی و كسب

كاربرد روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا

شناخت از نحوهی هزینهكردن منابع موجود و

توجه شده است .لذا ،برای جبران این كاستی و كمک

جنبههای كیفی آن با مصر

به مدیریت هزینهای بخش آزمایشگاه ،هد

بهایتمامشدهی این خدمات است (.)6

این

تحلیل هزینه به استفاده بهتر از منابع محدود كمک

پژوهش محاسبه بهای تمامشده هر واحد خدمت در

میكند .مدیران خدمات بهداشتی و درمانی باید از

بخش آزمایشگاه درمانگاه اعلمی هرندی تأمین

روش تحلیل هزینه و اثربخشی آن به عنوان ابزاری برای

اجتماعی اصفهان و مقایسه آن با تارفههای مصوب

رسیدن به شناخت بهتر استفاده كنند و گردش منابع را

سال  1311است.

در اختیار خود بگیرند ( .)3در این راستا ،هزینهیابی و
تحلیل آن میتواند مدیران بخشها ،درمانگاهها،
بیمارستانها و سیاستگذاران بخش سالمت را در تایین

مبانی نظری
در اوایل دهه  1171میالدی برخی نویسندگان از
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جمله سولومونس به رابمه بین هزینهها و فاالیتها

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا روی ردی ساده و

اشاره كردند ( 8 ،6 ،1و  )1اما اوج توجه جدی محافل

جذاب اما قوی در هزینهیابی فرایندهای بنگاه

دانشگاهی و حرفهای به این رابمه در دهه 1181

اقتصادی است كه ام ان گزارشگری جامای از سود و

میالدی بود .در سال  1188میالدی برخی از

زیان را برای پیچیدهترین سازمانها فراهم میكند .این

حسابداران خبره ،كه در حوزه مدیریت نیز فاالیت

روش ،مرحله اول روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت

داشتند ،با انتشار كتابی به نام «حلقه مفقوده» بیان

(تخصیص هزینههای منابع به فاالیتها) را ساده كرده

كردند كه آنچه باعث هزینه میشود ،فاالیت است نه

و به منظور اجتناب از ماادالت پیچیده و متنوع،

محصول یا خدمت نهایی ( .)1به دنبال آن ،این

ماادالت زمانی را مارفی میكند .این ماادالت ،مدت

نویسندگان روشی جدیدی به نام هزینهیابی بر مبنای

زمان انجام یک فاالیت در یک فرایند را خالصه

فاالیت را مارفی كردند ( .)11هزینهیابی بر مبنای

میكند .به همین دلیل ،تمركز روش هزینهیابی بر

فاالیت برای شناخت فاالیتهای دارای ارزشافزوده و

مبنای فاالیت زمانگرا به جای فاالیتها بر

فاالیتهای بیاثر و همچنین افزایش

فرایندهاست و نتیجه این موضوع كنترل بیشتر است

دقت هزینهیابی مارفی شد .در این روش ابتدا ،هزینهها

( .)13سادگی این روش نیز به دلیل آن است كه تنها

به فاالیتها و سپس از فاالیتها به موضوعهای دیگر

دو عامل شامل هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و

(محصوالت ،خدمات ،دوایر و غیره) تخصیص مییابد

مقدار ظرفیتی كه هر ماامله ،محصول یا مشتری

( .)11با این وجود ،در عمل ،روش هزینهیابی بر مبنای

مصر

میكند باید برآورد شود ( .)11هزینه هر واحد

فاالیت با مش التی از جمله زمانبر بودن و هزینه

ظرفیت تأمین شده از تقسیم هزینه ظرفیت تأمین شده

باالی فرایند بررسی و مصاحبه ،مش ل ارزیابی

بر ظرفیت عملی منابع تأمین شده بهدست میآید و

درستبودن اطالعات به دلیل ذهنیبودن ،هزینه باالی

برای محاسبه آن الزم است كه این دو مورد برآورد

ذخیرهسازی ،پردازش و گزارشگری اطالعات،

شود .هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده با استفاده از

سختبودن بههنگام كردن این روش به منظور انمباق

رابمه شماره  1در زیر محاسبه میشود (:)13

به تبع آن حذ

با تغییرات محیط و در نظر نگرفتن ظرفیت

رابمه 1

بالاستفادهی بالقوه (بر اساس مبانی نظری در نظر

هزینه ظرفیت تأمینشده

نگرفتن ظرفیت بالاستفاده بالقوه درست نیست) مواجه

ظرفیت عملی منابع تأمینشده

است (.)16
به منظور حل مش الت روش هزینهیابی بر مبنای

= هزینه هر واحد ظرفیت تأمینشده

با استفاده از رابمههای زمانی (مانند رابمه شماره
 )6میتوان زمان صر

شده به وسیله هر رویداد

فاالیت و سادهسازی آن ،در سال  6111میالدی روش

مربوط به هر فاالیت را در تابای با ویژگیهای متفاوت

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا مارفی شد .روش

نمایش داد .رابمه زمانی زیر (رابمه شماره  ،)6زمان
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مورد نیاز برای رویداد  kمربوط به فاالیت  jرا با تاداد

از ماادالت زمانی ام ان محاسبه بهای تمامشده را در

 pمحرک زمانی مفروض  xنشان میدهد .در این

پیچیدهترین سازمانها فراهم میكند و از روش

رابمه  Tj,kزمان مصر
به فاالیت ، j

شده به وسیله رویداد  kمربوط

هزینهیابی بر مبنای فاالیت سادهتر است.

ضریب ثابت زمانی برای فاالیت  jو

مستقل از ویژگیهای رویداد ،k

زمان صر

شده

پیشینه پژوهش

به وسیله یک واحد از محرک زمانی شماره x1 ،1

یافته های پژوهش خانی و هم اران در بخش

محرک زمانی شماره  x2 ،1محرک زمانی شماره  6و

آیسییو بیمارستان شریاتی استان اصفهان نشان داد كه

غیره xp ،محرک زمانی شماره  pو  pتاداد

بین نرخ شبتخت بر اساس تارفه دولتی و بهای

محرکهای زمانی تایینكننده زمان مورد نیاز برای

تمام شده آن بر مبنای روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت

انجام فاالیت  jاست (.)11

زمانگرا تفاوت وجود دارد و استفاده از نرخ تارفه
دولتی منجر به كمتر از واقع نشان دادن بهای تمامشده

رابمه 6
Tj,k  β 0  β1.x1  β 2 .x2  β3 .x3    β p .xp

شبتخت میشود .همچنین ،وجود ظرفیت بالاستفاده

شده به وسیله هر

در این بخش تأیید شد ( .)16بیرانوند و هم اران در

رویداد مربوط به هر فاالیت ،میتوان هزینه كل

پژوهشی به محاسبه بهای تمامشده خدمات بخش

رویدادهای مربوط به همه فاالیتها را از جمع هزینه

فیزیوتراپی بیمارستان سینای تهران با استفاده از روش

فاالیتها و هزینه كل یک موضوع هزینه را با استفاده

هزینهیابی بر مبنای فاالیت و مقایسه آن با تارفههای

از رابمه شماره  3در زیر محاسبه كرد كه در این رابمه

مصوب سال  1316پرداخته و نشان دادند كه بین بهای

 ciهزینه هر واحد زمان مربوط به مخزن منابع tj,k ،i

تمامشده واقای این خدمات و تارفهها تفاوت وجود

شده به وسیله رویداد  kمربوط به فاالیت

دارد و بهتر است برای قیمتگذاری درستتر خدمات

 n ،jتاداد مخازن منابع m ،تاداد فاالیتها و  lتاداد

از روشهای دقیقتر محاسبه هزینه مانند هزینهیابی بر

دفااتی كه فاالیت  jانجام میشود یا تاداد رویدادهای

مبنای فاالیت استفاده شود ( .)17پژوهشهای زمندی و

مربوط به فاالیت  jاست.

هم اران (( )18محاسبه بهای تمامشده خدمات

پس از محاسبه زمان صر

زمان مصر

هماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) به روش هزینهیابی

رابمه 3
n m 1

 =   t j,k  ciهزینه كل موضوع هزینهیابی
i 1 j1 k 1

بر مبنای فاالیت) ،عرب و هم اران (( )11محاسبه بهای
تمامشده تخت روز و روز بیمار در بخش ارتوپدی

با توجه به آنچه پیش از این ذكر شد روش

مردان بیمارستان امامخمینی (ره) به روش هزینهیابی بر

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا روشی مناسب

مبنای فاالیت) ،ترابی و هم اران (( )11محاسبه بهای

برای محاسبه بهای تمامشده است .این روش با استفاده

تمامشده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان گلستان
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اهواز به روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت) و همچنین،

هم اران در پژوهشی مفید و دقیقبودن هزینهیابی بر

نصیریپور و هم اران (( )61محاسبه بهای تمامشده

مبنای فاالیت زمانگرا در بخش مراقبتهای اورژانسی

بیمارستان

را تأیید كرده و بیان كردند كه این روش میتواند با

ولیعصر(عج) تهران با استفاده از روش هزینهیابی بر

هد

بهبود فرایند در بخشهای اورژانس استفاده

مبنای فاالیت) به نتایج مشابهی در مورد وجود اختال

شود (.)61

خدمات

بخش

آزمایشگاه

بالینی

بین هزینه خدمات و تارفهها رسیدند.

گریگوریو و هم اران در پژوهشی به بررسی

محبی و هم اران در پژوهشی به مقایسه بهای

خدمات داروسازی با استفاده از تجزیه و تحلیل

تمامشده خدمات ارائه شده به بیماران مبتال به دیابت با

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا با هد

كمک به

استفاده از روشهای سنتی و هزینهیابی بر مبنای

بهبود مدیریت داروخانهها پرداخته و بهای تمامشده

فاالیت زمانگرا در مجتمع بهداشتی درمانی نادر

هر واحد خدمترسانی در داروخانههای مورد بررسی

كاظمی شیراز پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

را بین  3/16یورو تا  1/61یورو محاسبه كردند (.)61

كه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به بیماران دیابتی

كاپالن و هم اران در پژوهشی به محاسبه هزینههای

به روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا بیشتر از

مراقبت در هیپرپالزی خوشخیم پروستات با استفاده

روشهای سنتی است ( .)61رحیمینژاد و هم اران در

از روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا پرداختند.

پژوهشی به محاسبه بهای تمامشده منابع انسانی در

نتایج پژوهش آنان ضمن تأیید ام ان استفاده از

بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران به روش

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا برای اندازهگیری

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا پرداختند .نتایج

هزینهها در كل مسیر مراقبت در یک مركز پزش ی

پژوهش آنان نشان داد كه هزینه بی اری منابع انسانی

دانشگاهی نشان داد كه بین روشهای تشخیصی و

بخش زیادی از هزینههای بیماران را تش یل میدهد

جراحی ،برای مردان مبتال به این بیماری ،اختال

( .)66جامای و هم اران در پژوهشی به محاسبه بهای

قابلمالحظهای وجود دارد ( .)66مورنو در پژوهشی

تمامشده خدمات مراقبتهای بهداشتی بیمارستان

با مقایسه هزینهیابی بر مبنای فاالیت با هزینههای سمل

تأمین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش

واحد در مركز مراقبت روانی در بیمارستان ناواره در

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا پرداختند .نتایج

اسپانیا نشان داد كه بهای تمامشده ارائه خدمات به

پژوهش آنان نشان داد كه بهای تمامشده هر واحد

بیماران روانپریش ،با استفاده از روش هزینهیابی بر

خدمت در مراكز فاالیت پزشک عمومی ،مامایی،

مبنای فاالیت بسیار بیشتر از بهای تمامشده با استفاده از

تزریقات و داروخانه میتواند ناشی از عواملی مانند

روشهای سنتی هزینهیابی است .همچنین ،روش

نداشتن بهرهوری هزینه ،تفاوت در نوع هزینههای

هزینهیابی بر مبنای فاالیت ،نتایج مفیدتری را نسبت به

مستقیم و حقالزحمه پرداختی باشد ( .)63یان و

روشهای سنتی ،در اختیار مدیریت قرار میدهد
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( .)67سوتومانون و هم اران پژوهشی با عنوان استفاده

توجه به انگیزشیبودن نوع اطالعات ب ار گرفته شده

از هزینهیابی بر مبنای فاالیت در بخش پزش ی

در پژوهش و روش گردآوری آن میتوان بیان كرد

هستهای را در یک بیمارستان آموزشی در تایلند انجام

كه روش انجام این پژوهش ،توصیفی-پیمایشی است.

دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد كه زمان الزم برای

خدمات

فرایند

محاسبه

بهای

تمامشده

كار با دستگاه مربوط به پزش ی هستهای ،بیشترین

آزمایشگاهی در درمانگاه تخصصی اعلمی هرندی

تأثیر را بر هزینههای به وجود آمده در درمان به وسیله

تأمین اجتماعی اصفهان در این پژوهش شامل گامهای

پزش ی هستهای دارد و همچنین روش مذكور

زیر بوده است.

میتواند موجب تخصیص بهتر منابع و نیز مدیریت

 .1تاریف و تف یک مراكز فاالیت :عنصر اصلی

بهتر شود ( .)68نتایج پژوهش گراندلیچ با عنوان

در تایین فاالیت ،هد

هزینه است؛ چون مراكز

كاربرد هزینهیابی بر مبنای فاالیت در بخش جراحی

فاالیت عامل ایجاد هزینههای مستقیم در خود مركز

نشان داد كه استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای

فاالیت و عامل جذب هزینههای غیرمستقیم از سایر

فاالیت در عمل جراحی تاویض كامل زانو موجب

مراكز فاالیت هستند .بنابراین ،برای انتخاب مراكز

صرفهجویی مبلغ 166ر 867دالر به ازای هر عمل

فاالیت باید به نوع كار و هدفی توجه كرد كه برای هر

میشود .همچنین ،استفاده از این روش موجب

بخش تاریف شده است .برای شناسایی مراكز فاالیت

صرفهجویی مبلغ  111دالر به ازای هر عمل جراحی

میتوان از روش مصاحبه ،مشاهده و غیره استفاده

پیوند میشود (.)61

كرد .مراكز فاالیت در این مركز بهداشتی درمانی
عبارت است از :مراكز فاالیت عملیاتی و پشتیبانی كه

روش پژوهش

به تف یک در جدول شماره  1نشان داده شده است.
مراكز فاالیت عملیاتی شامل بخشهایی میشود كه
این پژوهش بهبود و توساه

بهطور مستقیم به بیماران خدمات ارائه میكنند .به

از آن جا كه هد

روشهای حسابداری مدیریت است و نتایج آن در

عنوان نمونه ،كلینیک پزش ان عمومی و دندان

رفع نیازهای اطالعاتی مدیران نیز مؤثر است ،میتوان

پزش ان .این بخشها را در اصمالح بیمارمحور

روش آن را بر اساس هد  ،روش كاربردی-

مینامند .در حالی كه مراكز فاالیت پشتیبانی برای

توساهای دانست .همچنین ،چون در این پژوهش بهای

ارائه خدمت به مراكز فاالیت عملیاتی ایجاد شدهاند و

تمامشده فالی خدمات آزمایشگاهی محاسبه و با

خودشان به طور مستقیم خدمات به بیماران ارائه

تارفههای مصوب مقایسه میشود پژوهشی توصیفی

نمیدهند (به عنوان نمونه ،امور مالی و اداری) .این

است .روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش

بخشها را در اصمالح خدماتمحور مینامند.

تركیبی از روشهای كتابخانهای و میدانی است .با

باد از تف یک مراكز فاالیت بر حسب عملیات،
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باید مشخص شود كه در هر مركز فاالیت ،چند مركز

خروجی تف یک شده و هزینهیابی بر حسب

فاالیت داخلی باید تاریف و شناسایی شود .برای

خروجیها انجام شود.

تاریف مركز فاالیت داخلی ،هد  ،عمل رد و نوع

 .6هزینهیابی در مراكز فاالیت :در این مرحله

خروجی هر مركز نیز مهم است .به عنوان نمونه ،اگر

هزینههای هر مركز فاالیت مشخص میشود .در

بخش آزمایشگاه به عنوان یک مركز فاالیت كلی در

جدول شماره  6انواع هزینهها در مراكز فاالیت و

نظر گرفته شود در داخل این مركز ،بخشهای

اجزای آن به تف یک نشان داده شده است.

مختلفی مانند بخش هماتولوژی ،می روبشناسی و

 .3عملیات هزینهیابی در مراكز فاالیت پشتیبانی:

غیره وجود دارد .بدیهی است كه در داخل هر كدام از

باید در نظر داشت كه مراكز فاالیت خدماتی افزون بر

این بخشها نیز مم ن است آزمایشهای متاددی

خدمترسانی به مراكز فاالیت عملیاتی به خودشان نیز

انجام شود (مانند آزمایش تایین غلظت خون و یا

خدمت ارائه میدهند .در جدول شماره  3مبنای تسهیم

آزمایش تایین قند خون) .برای هزینهیابی در این

هزینههای مراكز فاالیت پشتیبانی ارائه شده است.

مراكز فاالیت ،از آن جا كه خروجی هر یک با

 .1تخصیص هزینهها :مرحله تخصیص هزینهها از

ی دیگر متفاوت است و هر خروجی بهای تمامشده

مهمترین مراحل محاسبه بهای تمامشده است و

مربوط به خود را دارد باید كل مركز فاالیت بر اساس

درستی محاسبات بستگی زیادی به صحت تخصیص

جدول  :4مراکز فعالیت در مرکز بهداشتی درمانی
عملیاتی
كلینیک پزش ان عمومی
كلینیک دندان پزش ان
آزمایشگاه
كلینیک مامایی
تزریقات
داروخانه
رادیولوژی

پشتیبانی
پذیرش
فرابری دادهها
امور مالی
امور اداری
خدمات
-----

جدول  :2انواع هزینهها در مراکز فعالیت به تفكیک
نوع هزینهها
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شامل

هزینههای نیروی انسانی

حقوق ،بیمه ،ذخیره كارگشایی ،كمکهای غیرنقدی و غیره

هزینههای مصرفی

دارو ،لوازم مصرفی پزش ی و غیره

هزینههای استهالک

استهالک ساختمان و تجهیزات

هزینههای اداری

لوازم مصرفی غیرپزش ی ،آب ،برق ،گاز ،تلفن و غیره
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جدول  :9مبنای تسهیم هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی
مراکز فعالیت

مبنای تسهیم هزینه هزینههای نیروی انسانی

*
*
*
*
*

تاداد ویزیت
پذیرش
فرابری دادهها تاداد رایانه
تاداد نفرات
امور مالی
تاداد نفرات
امور اداری
مساحت مراكز
خدمات

هزینههای مصرفی

*
*
*
*
*

هزینههای استهالک هزینههای اداری

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

هزینهها دارد .هزینههای هر فاالیت پشتیبانی از

دادههای مورد نیاز جمعآوری شد .از حاصل تقسیم

هزینههای مركز فاالیت به اضافه هزینههای

مجموع هزینههای هر خروجی نهایی بر تاداد عمل رد

تخصیصیافته از سایر مراكز فاالیت به آن تش یل

آن خروجی در طول سال ،بهای تمامشده خدمت

میشود .هر مركز فاالیت پشتیبانی حسب نوع فاالیتی

اصلی پژوهش است.

مورد نظر به دست آمد كه هد

كه انجام میدهد ،هزینههایی را جذب میكند .با

 .6مقایسه بهای تمامشده با تارفههای مصوب سال

توجه به این كه این مراكز فاالیت ،خدمات مستقیمی

 :1311سرانجام ،بهای تمامشده محاسبه شده خدمات

به بیماران ارائه نمیدهند هزینههای این مراكز باید بر

ارائه شده در مراكز به طور مجزا با تارفههای مصوب

مبنایی منمقی بین سایر مراكز فاالیت عملیاتی تسهیم

ابالغی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزش ی

نهایی

مقایسه و تفاوت موجود با ب ارگیری آزمون  tزوجی

شود .بنابراین ،هر مركز فاالیت پشتیبانی با هد

پشتیبانی و تسهیل امور مراكز فاالیت عملیاتی ایجاد

و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  61تحلیل شد.

میشود اما به عنوان جزئی از یک نظام مم ن است به
سایر مراكز فاالیت پشتیبانی نیز خدمترسانی كند.

یافتهها

 .1محاسبه بهای تمامشده بر اساس روش
هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا :پس از تایین

تف یک هزینهها بر مبنای مستقیم و غیرمستقیم

هزینههای هر یک از مراكز فاالیت عملیاتی،

هزینههای مستقیم مرتبط با ارائه خدمات شامل

هزینههای مذكور به خروجیها تسهیم شده و بهای

هزینههای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم است كه به آن

تمامشده محاسبه میشود كه برای این كار نیاز به

هزینههای اولیه محصول گفته میشود .هزینههای

محاسبه و گردآوری مجموع خدمات ارائه شده در هر

غیرمستقیم نیز شامل هزینههای استهالک و مواد

مركز فاالیت و هر خروجی نهایی به تف یک است.

غیرمستقیم و دستمزد غیرمستقیم است كه به آن

برای این منظور با كمک واحد اطالعات و آمار مركز

هزینههای سربار گفته میشود .جدول شماره  1هزینههای

مورد بررسی و برگههای جمعآوری سوابق و

مستقیم و غیرمستقیم درمانگاه تخصصی اعلمی هرندی

همچنین ،با مراجاه به نرمافزار بیمارستانی مركز،

تأمین اجتماعی اصفهان را به تف یک نشان میدهد.
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گفتنی است كه كلیه ارقام ارائه شده در جدول شماره
 1از اطالعات موجود در بخشهای مالی ،انبار،
داروخانه ،اموال و كاركنان استخراج شده است.

مربوط به هر یک در جدول شماره  1ارائه شده است.
تاداد كاركنان هر مركز فاالیت بر اساس مشاهده
عینی و با استفاده از اطالعات موجود در درمانگاه
بهدست آمد .مساحت هر مركز فاالیت بر اساس

عوامل مؤثر در تایین بهای تمامشده مراكز فاالیت

اطالعات حاصل از نقشه ساختمانی مركز بهداشتی

عوامل مؤثر در تایین بهای تمامشده مراكز فاالیت

درمانی و با مشورت دفتر فنی مهندسی مدیریت درمان

در این درمانگاه شامل تاداد كاركنان ،مساحت مراكز

تأمین اجتماعی استان اصفهان تهیه شد و تاداد

فاالیت و تاداد رایانههای هر مركز است كه جزئیات

رایانههای هر مركز فاالیت نیز بر اساس مشاهده عینی

جدول  :1هزینهها به تفكیک نوع آن
مبلغ
انواع هزینهها
هزینههای مربوط به كاركنان
هزینههای
هزینههای دارو و مصرفی پزش ی
مستقیم
هزینههای لوازم اداری مستقیم (محاسبه مستقیم)
جمع
هزینه استهالک ساختمان
هزینههای
هزینه استهالک تجهیزات سرمایهای (محاسبه مستقیم)
غیرمستقیم
هزینههای مرتبط با تاداد كاركنان
جمع
جمع كل هزینهها

111ر111ر611ر1
161ر716ر661ر6
111ر111ر111
371ر117ر611ر7
111ر661ر111
161ر131ر611
311ر611ر18

جدول  :5عوامل مؤثر در تعیین بهای تمامشده مراکز فعالیت
مساحت (متر مربع)
تعداد کارکنان
نوع مرکز
مراکز فعالیت
131
3
كلینیک
كلینیک پزش ان عمومی
181
6
كلینیک
كلینیک دندان پزش ان
11
1
كلینیک
كلینیک مامایی
11
6
پاراكلینیک
تزریقات و پانسمان
111
3
پاراكلینیک
داروخانه
161
3
پاراكلینیک
آزمایشگاه
111
1
پاراكلینیک
رادیولوژی
61
1
پشتیبانی
امور اداری
61
1
پشتیبانی
امور مالی
66
1
پشتیبانی
فرابری دادهها
31
6
پشتیبانی
پذیرش
11
3
پشتیبانی
خدمات
817
63
جمع
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761ر111ر383
111ر113ر111ر7

تعداد رایانه
3
6
1
6
6
6
6
6
6
3
6
1
63

سید امین عالمشاه

و اطالعات واحد فرابری دادههای مركز بهداشتی
درمانی مشخص شد.

مساحت مراكز فاالیت تسهیم شده است.
ت .هزینههای استهالک :هزینههای استهالک به
دو گروه استهالک ساختمان و تأسیسات و استهالک

انواع مراكز هزینه در مركز بهداشتی درمانی

اثاثیه اداری و پزش ی تقسیم شده است .استهالک

انواع مراكز هزینه در مركز بهداشتی درمانی و

ساختمان و تأسیسات كه به روش نزولی و به نرخ %7

نحوهی استخراج و تسهیم آنها بین مراكز فاالیت در

محاسبه شده بر مبنای مساحت مراكز فاالیت تسهیم

ادامه تشریل شده است.

شده است .از اطالعات موجود در مركز درمانی در

الف .هزینههای حقوق و مزایا :این هزینهها شامل

مورد اموال (در این اطالعات بهطور دقیق محل

حقوق ماهیانه و مزایای مستمر و غیرمستمر است .از

استقرار اثاثیه مشخص شده بود) به منظور تایین

جمله این هزینهها میتوان به حق بیمه و حق اشتراک

استهالک اثاثیه اداری و پزش ی استفاده شد .بنابراین،

كارگشایی سهم سازمان ،بنهای سالیانه و پاداش و

استهالک اثاثیه اداری و پزش ی به روش مستقیم

عیدی كاركنان اشاره كرد .به منظور تایین دقیق

مستهلک و با تایین عمر مفید ده سال برای هر مركز

هزینههای حقوق و مزایای هر بخش در ابتدا ،كاركنان

فاالیت به طور مجزا محاسبه شده است.

هر بخش تایین شده و سپس پرداختی به این كاركنان
محاسبه شد.

ث .هزینههای مرتبط با تاداد كاركنان :شامل
هزینههایی از قبیل هزینههای ورزشی ،پذیرایی ،تلفن،

ب .هزینههای مصرفی :در مراكز فاالیت عملیاتی

اینترنت ،روزنامه و مجله و غیره است كه از واحد

هزینههای مصرفی وجود دارد كه برای ارائه خدمات

حسابداری مركز بهدست آمده و مبنای تسهیم آن

درمانی و تشخیصی الزم است .این هزینهها بر اساس

تاداد كاركنان هر مركز فاالیت است.

خروجیهای انبار محاسبه شد كه به طور ماهیانه به
مراكز فاالیت مذكور ارسال میشود .گفتنی است كه

تسهیم هزینههای مراكز فاالیت پشتیبانی به مراكز

هزینههای مصرفی مختص مراكز فاالیت عملیاتی

فاالیت عملیاتی
پس از استخراج مبالغ ریالی هزینههای هر یک از

است.
پ .هزینههای اداری :هزینههایی كه به طور مستقیم

مراكز هزینه ،ابتدا ،سهم هر یک از مراكز فاالیت

و غیرمستقیم نقش بسزایی در ارائه خدمات دارد .این

پشتیبانی ،با توجه به نحوهی تسهیم كه در بخش قبل

هزینهها شامل مواد مصرفی غیرپزش ی ،پذیرایی ،آب،

تشریل شد ،به شرح جدول شماره  6محاسبه شد.

برق ،گاز و غیره است .تایین هزینههای مصرفی اداری

پس از آن هزینه مراكز فاالیت پشتیبانی (جدول

با توجه به خروجی انبارها و ارسال به مراكز فاالیت

شماره  )6به روش مستقیم بین مراكز فاالیت عملیاتی

تایین شده است .هزینههای آب و برق و غیره بر اساس

تسهیم شد .مبنای تسهیم هزینههای مراكز فاالیت
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اداری ،مالی و پذیرش ،تاداد كاركنان ،مركز فاالیت

محاسبه بهای تمامشده هر واحد خدمت در مركز

فرابری دادهها ،تاداد رایانه و مركز فاالیت خدمات،

فاالیت آزمایشگاه

مساحت ساختمان هر یک از مراكز فاالیت عملیاتی

مرحله نهایی محاسبه بهای تمامشده هر واحد

است .در جدول شماره  7اطالعات مربوط به هزینههای

خدمت ،تسهیم هزینههای هر مركز فاالیت به

مراكز فاالیت پشتیبانی ،مبنای تسهیم و سهم هر یک از

خروجیهای نهایی آن مركز فاالیت است تا بهای

مراكز فاالیت عملیاتی نشان داده شده است.

تمامشده خدمات آن مركز فاالیت بر مبنای

جدول  :6هزینهها به تفكیک مراکز فعالیت پشتیبانی
هزینههای غیرمستقیم

هزینههای مستقیم
نام مركز فاالیت

كاركنان

هزینههای مربوط به

مستقیم (محاسبه مستقیم)

هزینههای لوازم اداری

مساحت

مبنای تسهیم/

(محاسبه مستقیم)

هزینه

با تاداد كاركنان
تاداد كاركنان

سهم از

هزینه استهالک

ساختمان و تأسیسات

اثاثیه اداری و پزش ی

هزینه استهالک

هزینههای مرتبط

سهم از

جمع

هزینه

اداری

111ر118ر111 111ر366ر311 61 11ر366ر113 3ر137ر117 1 11ر111ر781 6ر333ر631

مالی

111ر611ر611 118ر111ر818 61 11ر681ر111 6ر186ر117 1 1ر111ر116 6ر888ر661

فرابری دادهها

111ر136ر16

111ر631ر6

833 66ر118ر661 6ر171ر117 1 61ر111ر661 6ر116ر161

پذیرش

111ر631ر311 117ر611ر7

776 31ر131ر168 1ر311ر113 6 11ر111ر613 1ر161ر663

خدمات

111ر617ر111 631ر811ر386 11 11ر117ر111 6ر161ر171 3 1ر611ر671 7ر788ر666

جمع

111ر636ر111 118ر111ر111 116 61ر163ر676 11ر311ر116 8 66ر111ر161 61ر111ر181ر1
جدول  :7تسهیم هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی به مراکز فعالیت عملیاتی
مبنای تسهیم هزینه

مركز فاالیت

تاداد مساحت تاداد

سهم از هزینه مراکز فعالیت پشتیبانی
اداری

مالی

فرابری دادهها

پذیرش

پزشک عمومی

3

131

3

716ر166ر17

611ر177ر11

316ر673ر67

363ر716ر11

617ر311ر617 18ر811ر616

دندان پزش ی

6

181

6

837ر377ر31

171ر181ر61

811ر118ر18

118ر861ر61

111ر111ر367 61ر136ر171

آزمایشگاه

3

161

6

716ر166ر17

611ر177ر11

811ر118ر18

363ر716ر11

676ر176ر661 16ر618ر118
161ر711ر76

كاركنان زیربنا

رایانه

خدمات

سهم از هزینهها

مامایی

1

11

1

111ر688ر11

111ر116ر11

117ر661ر1

771ر131ر11

681ر111ر17

تزریقات

6

11

6

837ر377ر31

171ر181ر61

811ر118ر18

118ر861ر61

681ر111ر638 17ر178ر167

داروخانه

3

111

6

716ر166ر17

611ر177ر11

811ر118ر18

363ر716ر11

616ر311ر618 31ر677ر111

رادیولوژی
جمع

1
11

111
711

6
11

111ر688ر111 11ر116ر811 11ر118ر771 18ر131ر161 11ر811ر687 31ر871ر11
781ر333ر116 631ر888ر661 661ر116ر613 161ر161ر671 663ر788ر161 666ر111ر181ر1
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خروجیهای نهایی بهدست آید .در این بخش با توجه

همچنین ،هزینه استهالک تجهیزات آزمایشگاهی بر

به گستردگی خروجیهای نهایی مراكز فاالیت ،فقط

مبنای خط مستقیم مبلغ 113ر111ر 76ریال است و

به محاسبه بهای تمامشده هر واحد خدمت در مركز

سهم بخش آزمایشگاه از هزینه مرتبط با تاداد

فاالیت آزمایشگاه پرداخته شده است .گفتنی است

كاركنان مبلغ 171ر611ر 7ریال است .با توجه به این

اطالعات الزم برای تسهیم هزینهها از نرمافزارهای

ارقام هزینههای غیرمستقیم بخش آزمایشگاه مبلغ

اطالعاتی و آمار و شب ه بیمارستانی درمانگاه مورد

676ر811ر 11ریال است .همانطور كه در جدول

بررسی استخراج شده است.

شماره  7ارائه شده است هزینه جذب شده به وسیله

برای تایین بهای تمامشده هر واحد خدمت از

بخش آزمایشگاه از مراكز فاالیت پشتیبانی مبلغ

خروجیهای واقای استفاده و از هیچگونه فاالیتی

661ر618ر 118ریال است .در نتیجه ،جمع هزینههای

چشمپوشی نشد .به دلیل این كه در تمامی آزمایشها

مستقیم ،غیرمستقیم و جذبشده بخش آزمایشگاه

از فرایند بهنسبت مشابهی استفاده میشود ،زمان و

مبلغ 636ر116ر168ر 1ریال است كه بیانگر هزینه

نیروی كار ب ار گرفته شده در تمامی آزمایشها

ظرفیت تأمین شده است .نمودار شماره  1سهم هر

ی سان است .هر یک از این منابع مصر شده با

یک از انواع هزینهها در بخش آزمایشگاه را نشان

استفاده از نظر كارشناسان تایین شد .طبق اطالعات

میدهد.

واحد حسابداری درمانگاه حقوق و مزایای سه نفر از

در ادامه به محاسبه بهای تمامشده هر واحد خدمت

كاركنان بخش آزمایشگاه مبلغ 111ر661ر 713ریال

در بخش آزمایشگاه با استفاده از روش هزینوهیوابی بور

است .هزینه دارو و مواد مصرفی پزش ی این مركز

مبنای فاالیت زمانگرا پرداخته میشوود .آن چوه پویش

فاالیت مبلغ 111ر361ر 11ریال است .هزینه مواد و

از این بیان شد برای محاسبه صورت كسر رابمه «هزینه

لوازم مصرفی اداری مبلغ 111ر311ر 8ریال است كه

هر واحد ظرفیت تأمین شده» بود .بنابراین ،باید مخورج

از بخش انبار مركز بهداشتی درمانی بهدست آمده

این كسر ،یانوی ظرفیوت عملوی نیوز بورآورد شوود .بور

است .تا اینجا جمع كل هزینههای مستقیم مرتبط با

اسوواس بررسوویهووا و اخووذ نظور كارشناسووان و مشوواهده

مركز فاالیت آزمایشگاه مبلغ 111ر811ر 771ریال

فرایند كار ،ظرفیت عملی تجهیزات و كاركنان حودود

است.

111ر116ر 1دقیقه بورآورد شود .پوس از تایوین مودت

با توجه به مساحت زیربنای بخش آزمایشگاه (161

زمووان الزم بوورای انجووام هوور آزمووایش و ضوورب آن در

متر مربع) و مبلغ كل هزینه استهالک ساختمان

تاووداد هوور آزمووایش ،مشووخص شوود كووه كوول ظرفیووت

(111ر661ر 111ریال) ،سهم هزینه استهالک

استفاده شده طوی سوال 611ر111ر 1دقیقوه اسوت .بوه

ساختمان بخش آزمایشگاه از هزینه استهالک

عبارت دیگر ،فقط  311دقیقه ظرفیت بالاستفاده وجود

ساختمان مبلغ 111ر131ر 16ریال بهدست آمد.

داشت كه علت این امر میتواند حجم بواالی تقاضوا و
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سهم از مراكز فاالیت
پشتیبانی

هزینه استهالک
تجهیزات آزمایشگاهی

%18

%7
هزینه دارو و مواد

حقوق و مزایای كاركنان

مصرفی

%66

%1
هزینه استهالک
ساختمان
%6
هزینه مواد و لوازم
مصرفی اداری
%1
هزینههای مرتبط با تاداد
كاركنان
%1

نمودار  :4سهم انواع هزینه در بخش آزمایشگاه بر اساس درصد

تاداد زیاد مراجاه ،به دلیل رایگان بودن خدمات،

مقایسه بهای تمامشده خدمات بر اساس روش

تاداد مملوب كاركنان ،همزمان انجامشدن برخی

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا با تارفههای

آزمایشها ،حرفهای بودن كاركنان و مانع از ت رار

مصوب

بیمورد آزمایش به وسیله كاركنان باشد .در مجموع

در این مرحله ،بهای تمامشده هر یک از خدمات

به علت اندک بودن میزان ظرفیت بالاستفاده و

بخش آزمایشگاه بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای

فراهمسازی مایاری مناسب برای مقایسه با تارفهها ،از

فاالیت زمانگرا ،كه در بخش قبل محاسبه شد ،با

آن چشمپوشی شده و ظرفیت استفاده شده به عنوان

تارفههای مصوب مقایسه میشود .تارفههای خدمات

ظرفیت عملی در رابمه شماره  1برای محاسبه «هزینه

از كتاب تارفههای خدمات تشخیصی و درمانی در

هر واحد ظرفیت تأمین شده» در نظر گرفته شد.

بخش دولتی ،عمومی غیردولتی و خصوصی سال

محاسبات مربوط به بهای تمامشده هر واحد خدمت

 ،1311چاپ شده به وسیله مااونت درمان وزارت

در جدول شماره  8ارائه شده است.

بهداشت ،درمان و آموزش پزش ی ،استخراج شده

رابمه 1
هزینه ظرفیت تأمینشده
ظرفیت عملی منابع تأمینشده

است .همانطور كه در جدول شماره  1ارائه شده
= هزینه هر واحد ظرفیت تأمینشده
1,068,912,636
 560/ 93
1,905,605

999



است بهای تمامشده باضی از خدمات از تارفه مصوب
كمتر و برخی دیگر بیشتر است.
نتایج حاصل از آزمون  tزوجی برای بررسی
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وجود تفاوت ماناداری بین بهای تمامشده محاسبه

آزمون مزبور ( )1/131كمتر از  %1است با %11

شده با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت

اطمینان میتوان گفت كه میانگین بهای تمامشده بر

زمانگرا و تارفههای مصوب در جدول شماره 11

مبنای فاالیت زمانگرا با میانگین نرخ تارفههای

ارائه شده است .با توجه به این كه مقدار ماناداری

مصوب سال  1311تفاوت ماناداری دارد.

جدول  :8بهای تمامشده هر واحد خدمت در بخش آزمایشگاه
گروه

زمان

صرف شده

زمان× نرخ هزینه 565/39

خدمت

7361

616631

117ر731ر113

633ر11

73811

617ر316ر11

163ر11

113ر118ر6

868ر16
611ر11

نام آزمایش

نام انگلیسی آزمایش

شمارش كامل خون

CBC

31

ESR

61

6116

گروه خونی

RH

31

361

11811

شمارش پالكت

PLT

61

11

661

111ر163

اسمیر خون محیمی

PBS

61

7

111

131ر78

611ر11

قند خون ناشتا

FBS

31

1761

616161

861ر317ر161

868ر16

اوره خون

Urea

11

1836

633111

618ر113ر131

137ر66

كراتینین

Cr

11

6116

11681

111ر166ر11

111ر8

اسید اوریک

UA

31

116

1881

673ر618ر3

868ر16

تری گلیسیرید

TG

31

1161

178831

661ر311ر111

868ر16

Cholesterol

31

6181

186671

631ر161ر116

868ر16

كلسیم

Calcium

61

116

1111

161ر718ر6

163ر11

فسفر

Phosphorus

61

181

1161

616ر138ر6

163ر11

بیلیروبین

Bilirubin

61

31

171

118ر116

163ر11

آنزیم كبد

)SGOT(AST

61

781

11681

316ر711ر8

611ر11

عمل رد كبد

)SGPT (ALT

61

663

13661

113ر137ر7

611ر11

آل الین فسفاتاز

ALP

61

718

11161

116ر116ر8

611ر11

كلسترول خوب

HDL

61

6761

61661

138ر831ر38

163ر11

كلسترول بد

LDL

61

6761

61661

138ر831ر38

163ر11

قند  6ساعته

HPP2

31

181

17161

111ر867ر1

868ر16

قند حاملگی

GTT

31

1

31

868ر16

868ر16

)Bs(random

61

7

111

131ر78

611ر11

)Bs(4pm

11

31

1161

116ر871

137ر66

پروتئین

CRP

11

611

1111

711ر173ر6

111ر8

روماتیسم

RF

11

111

6861

167ر617ر1

111ر8

سدیمانتاسیون
هماتولوژی

کل زمان

کل هزینه

گلبولهای قرمزی خون

كلسترول

بیو شیمی

قند باد از صبحانه
قند  1ساعته

(دقیقه)

تعداد

بهای تمامشده هر واحد
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جدول ( 8ادامه)
آنتی استرپتولیزین
سرولوژی

ASO

11

11

611

711ر117

111ر8

آزمایش رایت

WRIGHT

61

611

1161

678ر818ر6

163ر11

كومبس رایت

COOMBS WRIGHT

61

6

111

111ر81

163ر11

آزمایش me2

ME-WRIGHT2

61

36

811

711ر118

163ر11

WIDAL

31

16

181

617ر661

868ر16

VDRI/RPR

61

17

161

316ر638

163ر11

URINEANALYSIS

11

8116

161131

166ر161ر68

111ر8

آزمایش بارداری

GRAVINDEX TEST

11

18

1171

168ر861

111ر8

كتون ادرار

PROTEIN IN URINE

61

1

111

113ر16

611ر11

)STOOL.EXAM(1

61

113

8161

113ر161ر1

611ر11

آزمایش مدفوع ( 6نوبته) )STOOL.EXAM(1,2

11

36

1681

111ر717

137ر66

آزمایش مدفوع ( 3نوبته) )STOOL.EXAM(1,2,3

61

781

16861

661ر681ر66

616ر33

خون مخفی ( 1نوبته)

)OCCULT BLOOD(1

11

111

1111

811ر811

111ر8

خون مخفی ( 6نوبته)

)OCCULT BLOOD(1,2

31

1

161

316ر67

868ر16

)11 OCCULT BLOOD(1,2,3

16

6311

178ر316ر1

616ر61

SCOTH TEST

31

111

1861

618ر661ر3

868ر16

آنزیم كبد

)SGOT(AST

31

317

11111

686ر681ر6

868ر16

عمل رد كبد

)SGPT(ALT

31

111

11311

616ر186ر8

868ر16

فسفات از قلیایی

ALP

61

611

1161

873ر811ر6

611ر11

كلسترول خوب

HDL

61

1711

16811

887ر131ر61

163ر11

كلسترول بد

LDL

61

1161

36661

116ر111ر61

163ر11

زمان سیالن خون

)BLEADING TIME(BT

31

36

161

111ر138

868ر16

زمان اناقاد

)CLOTTING TIME(CT

31

31

111

838ر111

868ر16

PT

61

11

1181

613ر111ر1

611ر11

APTT

61

61

1661

113ر111

163ر11

URINE CULTURE

31

1116

11361

863ر113ر61

868ر16

1311

71117

1111611

636ر116ر168ر1

****

ویدال
آزمایش سیفلیس
آنالیز ادرار

آنالیز ادرار

آزمایش مدفوع ( 1نوبته)
انگلشناسی

خون مخفی( 3نوبته)
تست كرمک
آنزیم شناسی
روتین 6

بیوشیمی

اناقاد خون

زمان پروترومبین
زمان ترومبوپالستین نسبی

باكتریشناسی

كشت ادرار
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جدول  :3مقایسه بهای تمامشده هر خدمت بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا با
تعرفه مصوب
گروه

هماتولوژی
بیو شیمی
سرولوژی
آنالیز ادرار

خروجی نهایی

بهای تمامشده

تعرفه مصوب

تفاوت تعرفه با بهای تمامشده

شمارش كامل خون

633ر11

161ر11

(673ر)3

سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون

163ر11

161ر11

137ر1

گروه خونی

868ر16

817ر11

181ر6

شمارش پالكت

611ر11

111ر7

(171ر)1

اسمیر خون محیمی

611ر11

161ر11

711ر1

قند خون ناشتا

868ر16

816ر1

(186ر)6

اوره خون

137ر66

111ر1

(313ر)13

كراتینین

111ر8

311ر11

811ر6

اسید اوریک

868ر16

311ر11

(163ر)1

تری گلیسیرید

868ر16

161ر11

(667ر)1

كلسترول

868ر16

311ر11

(163ر)1

كلسیم

163ر11

161ر13

()18

فسفر

163ر11

138ر11

(181ر)6

بیلیروبین

163ر11

311ر11

(718ر)6

آنزیم كبد

611ر11

166ر13

317ر6

عمل رد كبد

611ر11

166ر13

317ر6

آل الین فسفاتاز

611ر11

166ر13

317ر6

كلسترول خوب

163ر11

168ر11

111ر1

كلسترول بد

163ر11

311ر16

336ر6

قند  6ساعته

868ر16

171ر11

(617ر)1

قند حاملگی

868ر16

171ر36

116ر61

قند باد از صبحانه

611ر11

171ر11

316

قند  1ساعته

137ر66

171ر11

(866ر)11

پروتئین

111ر8

113ر1

161ر1

روماتیسم

111ر8

113ر1

161ر1

آنتی استرپتولیزین

111ر8

113ر1

161ر1

آزمایش رایت

163ر11

718ر16

731ر6

كومبس رایت

163ر11

113ر61

381ر11

آزمایش me6

163ر11

661ر18

117ر1

ویدال

868ر16

816ر31

168ر11

آزمایش سیفلیس

163ر11

171ر11

(116ر)6

آنالیز ادرار

111ر8

311ر11

811ر6
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جدول ( 3ادامه)

انگل شناسی
آنزیم شناسی
روتین 6

بیو شیمی

اناقاد خون

شناسی

باكتری

آزمایش بارداری

111ر8

113ر61

181ر16

كتون ادرار

611ر11

171ر11

316

آزمایش مدفوع ( 1نوبته)

611ر11

831ر11

616ر61

آزمایش مدفوع ( 6نوبته)

137ر66

666ر81

661ر11

آزمایش مدفوع ( 3نوبته)

616ر33

113ر166

837ر88

خون مخفی ( 1نوبته)

111ر8

783ر6

(631ر)1

خون مخفی ( 6نوبته)

868ر16

166ر13

(666ر)3

خون مخفی( 3نوبته)

616ر61

311ر61

(813ر)1

تست كرمک

868ر16

166ر13

(666ر)3

آنزیم كبد

868ر16

166ر13

(666ر)3

عمل رد كبد

868ر16

166ر13

(666ر)3

فسفات از قلیایی

611ر11

166ر13

317ر6

كلسترول خوب

163ر11

161ر11

116ر66

كلسترول بد

163ر11

131ر67

118ر13

زمان سیالن خون

868ر16

361ر1

(118ر)11

زمان اناقاد

868ر16

113ر8

(711ر)8

زمان پروترومبین

611ر11

183ر61

861ر8

زمان ترومبوپالستین نسبی

163ر11

183ر61

161ر6

كشت ادرار

868ر16

817ر11

181ر6

جدول  :45نتایج تحلیلی آزمون  tتفاوت بین بهای تمامشده بر اساس روش
هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و تعرفههای مصوب
تفاضل

آماره

درجه

مقدار

انحراف

خطای

فاصله اطمینان %35

میانگینها

t

آزادی

معناداری

معیار

استاندارد

حد پایین

حد باال

1363

6/111

11

1/131

18111/6

6131

671/1

11111/6

نتیجهگیری

را در كوتاهترین زمان مم ن تأمین كنند تا ضمن
كاهش هزینههای غیرضروری ،رضایت عمومی

باال بردن كیفیت خدمات درمانی از مقدمات افزایش

مراجاین و سمل بهداشت و درمان جاماه را نیز ارتقا

رفاه در سمل جاماه است .بنابراین ،به منظور افزایش

دهند .گزارشهای دقیق مدیریتی برای تصمیمگیری

سمل رفاه جاماه مدیران حوزه بهداشت و درمان باید

در اجرا ،كنترل هزینهها و برنامهریزی برای تخصیص

نیازهای اطالعاتی درونسازمانی و برونسازمانی خود

هزینهها میتواند به بهبود عمل رد مدیران ،به ویژه،
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سید امین عالمشاه

مدیران مراكز بهداشتی و درمانی كمک كند .چرا كه

حقوق به شدت كاهش یابد.

ماهیت كار مراكز بهداشتی و درمانی به دلیل ارتباط

ی ی از دستاوردهای این پژوهش ،مشخص كردن

مستقیم این مراكز با سالمت جاماه ،بسیار متفاوتتر و

حجم هزینههای مراكز فاالیت پشتیبانی و تأثیر آن بر

حساستر از بنگاههای اقتصادی است .همچنین،

بهای تمامشده خروجیها در مراكز فاالیت عملیاتی

تصمیم برای توساه مراكز درمانی ،ایجاد مراكز و

است .به طوری كه این هزینهها باعث افزایش چشمگیر

واحدهای جدید ،ارائه خدمات جدید و برونسپاری

بهای تمامشده خدمات در مراكز فاالیت عملیاتی

خدمات مستلزم داشتن اطالعات در مورد بهای

میشود .همانطور كه در نمودار شماره  1مشخص

تمامشده خدمات است.

است هزینههای مراكز فاالیت پشتیبانی بیش از  %18از

در این پژوهش ،با استفاده از روش هزینهیابی بر

هزینههای بخش آزمایشگاه را تش یل میدهد كه باد

مبنای فاالیت زمانگرا ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم

از هزینه حقوق و مزایای كاركنان ،بیشترین حجم را

تف یک و بهای تمامشده مراكز فاالیت پشتیبانی

داراست .ارائه كردن این اطالعات بر اساس هر مركز

محاسبه شد .سپس ،هزینه این مراكز فاالیت به مراكز

فاالیت میتواند به مدیریت درمانگاه در كنترل و

فاالیت عملیاتی سرش ن شد و هزینه مراكز فاالیت

ردیابی هزینهها كمک زیادی كند .علت عمده بودن

عملیاتی بهدست آمد .سرانجام ،بهای تمامشده هر

هزینه استهالک تجهیزات آزمایشگاهی باال بودن بهای

واحد خدمت ارائه شده بهوسیله بخش آزمایشگاه

تمامشده این تجهیزات است .در این مورد درمانگاه

محاسبه شد .با توجه به نتایج ارائه شده در نمودار

میتواند با تهیه دستورعملها و آموزش كاركنان

شماره  1حدود  %66از مجموع هزینههای بخش

بخش آزمایشگاه برای استفاده و مراقبت درست از

آزمایشگاه را هزینههای حقوق و مزایای كاركنان

تجهیزات گرانقیمت و پرهزینه ،كالیبراسیونهای

تش یل میدهد .بخش عمده هزینههای نظام سالمت

دورهای و اناقاد قرارداد با سازمانهای خصوصی اقدام

مربوط به منابع انسانی است .بنابراین ،مدیریت

به كاهش هزینههای مربوط به تجهیزات كند.

درمانگاه میتواند با تجدید در ساختار نیروی انسانی و

نتایج این پژوهش با بسیاری از پژوهشهای انجام

شناسایی هزینههای هدررفت منابع انسانی و ظرفیت

شده در این حوزه از جمله پژوهشهای ترابی و

بالاستفاده بخش آزمایشگاه و چند تخصصیكردن

هم اران ( ،)11بیرانوند و هم اران ( ،)17عرب و

كاركنان ،هزینهها را به میزان قابلتوجهی كاهش دهد.

هم اران ( ،)11محبی و هم اران ( )61و یانگیانگ و

اگر درمانگاه ترتیبی اتخاذ كند كه از متخصصان

هم اران ( )31همسو است .نتایج پژوهش ترابی و

غیراستخدامی در قالب قراردادی استفاده كند به

هم اران در بخش رادیولوژی بیمارستان گلستان اهواز

نحوی كه این افراد بر اساس مقدار خدماتی كه ارائه

نشان داد كه سهم هزینه نیروی انسانی  %13/3و سهم

میدهند دستمزد دریافت كنند باعث میشود كه هزینه

هزینه تخصیص یافته از سایر بخشها  %31/1از كل
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هزینهها است ( .)11نتایج پژوهش بیرانوند و هم اران

دالیل بیشتربودن بهای تمامشده خدمات این است كه

در بخش فیزیوتراپی بیمارستان سینا نشان داد كه سهم

بخش آزمایشگاه این مركز درمانی تمامی خدمات

هزینه نیروی انسانی  ،%18/1هزینه تخصیص یافته از

آزمایشگاهی را ارائه نمیكند و برخی از نمونههای

سایر بخشها  %66/8و هزینه استهالک تجهیزات و

آزمایشی به آزمایشگاههای دیگر ارسال شده و همین

ساختمان  %13/3از كل هزینهها است ( .)17نتایج

موضوع باعث افزایش در بهای تمامشده آزمایش

پژوهش عرب و هم اران در بخش ارتوپدی نشان داد

مورد نظر میشود و دلیل دیگر راهاندازی تکنمونهای

كه سهم هزینه نیروی انسانی  %66/31از كل هزینهها

از دستگاههایی است كه دو یا چند نمونه را همزمان

است ( .)11نتایج پژوهش محبی و هم اران نشان داد

میتواند بررسی كند .همچنین ،دلیل ارزانتر شدن

كه در بخش هزینه های مستقیم ،حقوق پزش ان

برخی از خدمات آزمایشگاهی رابمه استخدامی دو

متخصص و در بخش هزینههای غیرمستقیم ،هزینه

نفر از كاركنان بخش آزمایشگاه بهصورت قرارداد

استهالک بخشهای اداری و پشتیبانی بیشترین سهم و

حجمی است .این تفاوت مانادار بین نرخ تارفهها با

هزینه استهالک تجهیزات پزش ی كمترین سهم را در

بهای تمامشده آن در فرایند تصمیمگیری مدیریت

محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائه شده به بیماران

درمانگاه ،نوعی سردرگرمی و ابهام ایجاد خواهد كرد.

مبتال به دیابت در روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت

نرخهای رایج تارفه نظام سالمت در كشور به دلیل

زمانگرا دارد ( .)61نتایج پژوهش یانگیانگ و

استفاده ن ردن از روشی دقیق و علمی و مناسب برای

هم اران نشان داد كه بیش از  %66بهای تمامشده هر

محاسبه آن ،واقای نیست ( 11و  .)16-61نتایج

عمل جراحی آپاندیس كودكان با استفاده از روش

پژوهش نگرینی و هم اران نیز نشان داد كه نوعی

هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا را هزینههای مربوط

كمبود روش استاندارد برای تایین هزینههای واقای در

به كاركنان و مابقی را هزینههای مصرفی تش یل

بخش نظام سالمت وجود دارد و استفاده از روشی

میدهد ( .)31پژوهشهای نصیریپور ( ،)61لیونز و

استاندارد تصمیمگیری را تسهیل خواهد كرد (.)36

هم اران( ،)31مباركی ( ،)1نگرینی و هم اران (،)36

لیونز و هم اران نیز در پژوهشی نشان دادند كه بهترین

و نیکپژوه و هم اران ( )33نیز تا حد زیادی

راه مم ن برای محاسبه هزینههای واقای خدمات

نشان دهنده نتایج مشابه بوده است.

بیمارستانی در بلژیک استفاده از روش هزینهیابی بر

بررسی بهای تمامشده خدمات بخش آزمایشگاه

مبنای فاالیت است ( .)31همچنین ،تیبس و و هم اران

بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت زمانگرا

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند كه استفاده از روش

(جدول شماره  )1نشان داد كه بهای تمامشده برخی از

هزینهیابی بر مبنای فاالیت در محاسبه هزینههای

خدمات بیشتر و برخی كمتر از تارفه مصوب وزارت

بیمارستانی میتواند بهرهوری را در خدمات

بهداشت ،درمان و آموزش پزش ی است كه از جمله

بیمارستانی باال ببرد و موجب اصالح نرخهای تارفه
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شود ( .)31نتایج پژوهش انتی كاین و هم اران نشان

تسهیم آن ،منمقیترین مبانی استفاده شود ،پژوهشگر

داد كه هزینههای محاسبه شده بر اساس هزینهیابی بر

با محدودیتهایی به شرح زیر مواجه بوده است:

مبنای فاالیت بیشتر از تارفههای مصوب است و در

 .1مشخصنبودن ظرفیت عملی بخش آزمایشگاه و

نظر نگرفتن هزینههای مربوط به ظرفیتهای بالاستفاده

زمان الزم برای انجام هر آزمایش و ناگزیر استفاده

دلیل اصلی وجود این تفاوت است (.)31

از نظر كارشناسان در تایین ظرفیت عملی

بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهایی به
شرح زیر ارائه میشود:

برآوردی ،از دقت محاسبات كاسته است.
 .6در مركز بهداشتی درمانی از بهای تمامشده

 .1اصالح تارفههای مصوب خدمات بهداشتی و

تاریخی برای محاسبه هزینه استهالک داراییها

درمانی بر اساس بهای تمامشده محاسبه شده در

استفاده میشد كه موجب كمتر از واقع نشان دادن

این پژوهش.

این هزینه میشود در صورتی كه اگر از ارزش

 .6با توجه به سهم باالی هزینه حقوق و مزایای
كاركنان در بهای تمامشده خدمات بخش

منصفانه داراییها استفاده میشد این خمای
محاسباتی از بین میرفت.

آزمایشگاه ،به مسئولین آزمایشگاهها پیشنهاد

 .3در نرمافزارهای انبار ،مواد مصرفی به تف یک

میشود از نظام پرداخت مبتنی بر عمل رد در

مراكز فاالیت مصر كننده ثبت نمیشد و این امر
رهگیری درست مواد مصر

مراكز فاالیت استفاده كنند.

شده را با مش ل

 .3با توجه به سهم باالی هزینههای مراكز فاالیت

روبهرو میكرد .این موضوع موجب شد از

پشتیبانی در بهای تمامشده خدمات بخش

قضاوت شخصی پژوهشگر و مسئولین انبار برای

آزمایشگاه ،به رؤسای مراكز درمانی پیشنهاد

تایین مراكز مصر كننده در برخی موارد استفاده

میشود نظارت مستمر بر مصار

مراكز فاالیت

شود كه بیشک بدون خما نیست.

پشتیبانی بر اساس آمار عمل رد آنها داشته باشند.
 .1به كلیه آزمایشگاههای سراسر كشور پیشنهاد

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

میشود كه از روش هزینهیابی بر مبنای فاالیت

موارد زیر به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود:

زمانگرا برای محاسبه بهای تمامشده خدمات

 .1انجام پژوهش حاضر با استفاده از سایر روشهای
هزینهیابی بر مبنای فاالیت مانند هزینهیابی بر مبنای

استفاده كنند.

فاالیت عملگرا.

محدودیتهای پژوهش

 .6انجام پژوهش حاضر در سایر بخشهای درمانگاه.

با وجود این كه تالش شده است در جمعآوری
اطالعات مربوط به هزینهها ،دقیقترین روشها و در

به عنوان نمونه ،رادیولوژیها ،داروخانهها،
بخشهای جراحی و غیره.
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اجتماعی اصفهان و همچنین جناب آقای وحید

تشكر و قدردانی

بخردینسب برای كمک در گردآوری اطالعات
.مورد نیاز تش ر و سپاسگزاری میشود

از تمام كاركنان درمانگاه اعلمی هرندی تأمین
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