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چکیده
مقدمه :با توجه به افزایش هزینهها و محدودیت منابع ،توجه به همه فعالیتها و هزینهها به منظور محاسبه بهای تمامشده
خدمات ارائه شده به ویژه در بیمارستانها ضروری است؛ زیرا شناسایی دقیق هزینهها میتواند منجر به قیمتگذاری
درست خدمات ارائه شده ،شود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی و گذشتهنگر بوده و شیوه گردآوری دادهها به روش
بررسی اسناد و مدارک ،مصاحبه با کارکنان واحد حسابداری و همچنین مشاهده است .در این پژوهش هزینهها بر اساس مبانی
مربوط تسهیم شده و بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی بیمارستان توحید استان کردستان در سال
 1393به روشهای هزینهیابی سنتی و هزینهیابی بر مبنای فعالیت محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.
یافتهها :بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی بر اساس روش هزینهیابی سنتی حدود  29میلیارد
ریال و بر طبق روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،حدود  35میلیارد ریال برآورد شد .هزینههای مستقیم و هزینههای
غیرمستقیم ،به ترتیب %84 ،و  %16از کل هزینهها را تشکیل میدهد و دارو و نیروی انسانی ،به ترتیب ،با  %53و %23
بیشترین میزان هزینه را نسبت به سایر سرفصلهای هزینه دارد.
نتیجهگیری :بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت،
حدود  6میلیارد ریال از روش هزینهیابی سنتی بیشتر است .این موضوع نشان میدهد استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای
فعالیت اطالعات واقعیتری را در مورد هزینهها ارائه میکند .بنابراین ،پیشنهاد میشود از روش هزینهیابی بر مبنای
فعالیت در بیمارستانها استفاده شود .همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران به هزینههای غیرمستقیم به
ویژه هزینههای سربار توجه نمیکنند .بنابراین ،الزم است که این گروه از هزینهها به درستی مدیریت شود.
واژههای کلیدی :آنکولوژی ،تحلیل هزینه ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،هزینهیابی سنتی.
 .1کارشناس ارشد حسابداری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کردستان ،ایران.
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامه p.amini@uok.ac.ir
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مقدمه

برآیند تمامی مزایای مترتب بر روش هزینهیابی بر مبنای
فعالیت منجر به تعیین هزینه واقعی ،کاراتر کردن روش

سالمتی حق همه مردم است و باید به عنوان اولویت در

انجام فعالیتها ،بهرهوری حداکثری و سرانجام

تصمیمهای سیاستگذاران در هر جامعهای مدنظر قرار

زمینهساز مدیریت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و

گیرد ( )1اما برای تأمین سالمت افراد جامعه بدون شک

ارائه شاخصهای مناسب اقتصادی میشود (.)4

به منابع نیاز است و برای این منظور باید هزینه شود.

به طور کلی میتوان اذعان داشت که با توجه به

بنابراین ،در بخش بهداشت این سؤال مطرح میشود که

رشد روزافزون رقابت در حوزه فعالیتهای خدماتی و

چگونه میتوان خدمات بهداشتی درمانی را با صرف

تولیدی و تأکید بر رواج و گسترش بخش خصوصی

حداقل منابع و با کیفیت باال ارائه کرد؛ به طوری که

در برنامههای سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی

نیازهای بهداشتی درمانی کلیه افراد جامعه تحت پوشش

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران استفاده از روشهای

قرار داده شود؟ در این مورد شناخت سرفصلهای

نوین هزینهیابی برای تعیین دقیق قیمت خدمات ارائه

هزینه و همچنین نحوه هزینهکرد منابع و بهای تمامشده

شده ،امری ضروری است .عبادیفر و همکاران مدعی

خدمات میتواند سیاستگذاران را در پاسخ به این

هستند که نبود معیارهای مناسب در مورد بهای تمامشده

سؤال یاری کند ( .)2تحلیل هزینه میتواند به عنوان

خدمات ارائه شده ،ناتوانی نظام حسابداری دولتی در

یکی از رویکردهای مؤثر پیش روی سیاستگذاران ،به

فراهم کردن اطالعات مورد نیاز مدیران و نبود

منظور نیل به هدف کاهش هزینههای غیرضرور و

اطالعات دقیق درباره وضعیت مراکز دولتی واگذار

استفاده کاراتر از منابع مطرح شود.

شده در دورههای قبل از واگذاری از جمله عوامل

یکی از روشهای نوین هزینهیابی که کاربردهای

شکست سیاستهای خصوصیسازی است .در واقع ،از

گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روزبهروز در حال

جمله مشکالت میتوان به غیرواقعی بودن هزینهها

گسترش است ،روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت است.

اشاره کرد که این موضوع منجر به عرضه خدمات با

در واقع ،مدیران و سیاستگذاران فعالیتهای خدماتی

قیمت نامناسب و ناهماهنگی قیمت خدمات ارائه شده

و صنایع مختلف به این نتیجه رسیدند که روش سنتی

با بهای تمامشده آنها میشود (.)5

هزینهیابی در دنیای رقابتی ناکارا است و سازمانها را با

با توجه به آن چه در باال ذکر شد در بیمارستانها،

شکست مواجه میکند ()3؛ از این رو ،به استفاده از

مدیران به منظور اتخاذ تصمیمهای کارا و اثربخش

روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت تأکید دارند .در این

نیازمند اطالعات درست و واقعی در مورد هزینهها

روش با بکارگیری شیوههای مناسب،آثار حاصل از

هستند .این اطالعات برونداد نظامهای حسابداری و

تغییرات فعالیتها ،پیچیدگی ،تنوع و ویژگی خاص هر

بیمارستانی است که در محاسبه بهای تمامشده خدمات

فعالیت در محاسبه هزینههای آن فعالیت لحاظ میشود.

ارائه شده از اهمیت وافری برخوردار است ( )6اما به
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دلیل پیچیدگیهای فراوان و ارتباط تنگاتنگ خدمات

شده ،این هزینهها بر اساس روش هزینهیابی سنتی

در بیمارستانها ،تعیین بهای تمامشده خدمات در بخش

تخصیص مییابد در حالی که این روش هزینهیابی نه

بهداشت با مشکالت فراوانی روبهرو است .با این

تنها سطوح مختلف فعالیت را در نظر نمیگیرد بلکه

وجود ،هزینههای باالی ارائه خدمات و همچنین رقابت

ممکن است هزینه خدمات را بیشتر یا کمتر از حد

شدید از جمله عواملی است که بیمارستانها را ناچار به

محاسبه کند و اطالعات نادرستی را در اختیار مدیران و

تجدیدنظر در هزینهها میکند ( .)7سرطان از جمله

سیاستگذاران قرار دهد ( 13و  .)14شناخت و کنترل

بیماریهای شایعی است که به ویژه در سالهای اخیر

هزینهها نیازمند بکارگیری نظامی مناسب و کارا است.

افزون بر بیمار و خانواده آن ،هزینههای بسیاری را بر

نظامی که قادر به شناخت پیچیدگی فعالیتها و تأثیر

بیمارستانها و بخش بهداشت تحمیل کرده است .پس

آن بر هزینه باشد .در اغلب موارد هزینه خدمات

از بیماریهای قلبی عروقی و سوانح ،سرطان سومین

تشخیصی در بیمارستانها بر اساس تعرفه از پیش تعیین

عامل مرگ و میر در کشور ایران معرفی شده است.

شده ،از بیماران دریافت میشود و مدیران بیمارستانها

پیشبینی میشود که در کشور سالیانه بیش از  70هزار

تنها از طریق کنترل هزینهها میتوانند بهای تمامشده

نفر به بیماری سرطان مبتال شوند و به دلیل کاهش سن

خدمات ارائه شده را به حداقل برسانند ( .)11گفتنی

ابتال و همچنین هزینههای باالی این بیماری ،از آن به

است که خدمات تشخیصی از جمله خدمات مهم

عنوان سونامی سرطان یاد میشود ( .)8درمان سرطان

بیمارستانی است که به دلیل استفاده از امکانات و

هزینههایی مانند بستریهای مکرر در بیمارستان،

فنآوریهای پیشرفته هزینههای زیادی دارد و محاسبه

داروهای گران قیمت ،استفاده از مشاورههای پزشکی و

و تحلیل هزینهها برای آن ضروری است .خدمات

خدمات پرستاری ،خدمات تشخیصی مانند آزمایشگاه،

تشخیصی قسمت مهمی از خدمات بخش آنکولوژی

رادیوتراپی و غیره را به همراه دارد ( .)9برای کمک به

است و میزان هزینهکرد و فعالیتهای این بخش از

درمان این نوع بیماران راهاندازی بخشهایی مجزا مانند

پیچیدگیهایی برخوردار است که اگر بر مبنای درستی

آنکولوژی در بیمارستانها را ایجاب میکند که این

محاسبه نشود امکان انحراف در محاسبات و برآورد

موضوع هزینههایی را بر بیمارستان تحمیل میکند.

هزینههای انجام شده وجود دارد .بنابراین ،یکی از

در بیشتر پژوهشهای پیشین هزینههای سرطان تنها

اولویتهای بیمارستانها میتواند کنترل هزینههای

از دیدگاه بیماران یا جامعه بررسی شده است ( 10و )11

مربوط به بخش آنکولوژی باشد .از این رو ،به نظر

و به ابعاد هزینهای آن از دیدگاه بیمارستان ،به ویژه به

میرسد انتخاب و بکارگیری روش هزینهیابی مناسب

هزینههای سربار ،توجه نشده است ( .)12علیرغم با

برای محاسبه و برآورد هزینههای مرتبط با بخش

اهمیتبودن هزینههای سربار درمان سرطان ،در بیشتر

آنکولوژی در بیمارستانها از اهمیت کافی برخوردار

بیمارستانها برای تعیین بهای تمامشده خدمات ارائه

باشد .بر اساس آن چه بیان شد ،هدف پژوهش حاضر
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مقایسه روش هزینهیابی سنتی با روش هزینهیابی بر

نحو قابل قبولی کاهش دهند .برای دستیابی به این

مبنای فعالیت و مشخصکردن میزان انحراف بین این

هدف تجدیدنظر در روشهای حسابداری و مالی و

دو روش است .برای این منظور خدمات بخش

استفاده از روشهای جدید امری اجتنابناپذیر بود و

آنکولوژی بیمارستان توحید در استان کردستان در سال

اتکاء به روش هزینهیابی سنتی دیگر نمیتوانست

 1393به عنوان مطالعه موردی انتخاب و مورد بررسی

نیازهای آنان را برآورده کند ( .)16برای بررسی و

قرار گرفت .نتیجه این پژوهش میتواند اطالعات

چگونگی عملکرد روش هزینهیابی سنتی ،فاستر

دقیقتری به سیاستگذاران در زمینه چگونگی تعیین

پژوهشی را بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در

تعرفه خدمات و همچنین تدوین بودجه ارائه کند.

آمریکا انجام داد .نتایج پژوهش وی نشان داد که روش
هزینهیابی سنتی قادر به فراهمکردن اطالعات مناسب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

برای تصمیمگیری مدیران نیست %51 .از مدیران

با توجه به افزایش رقابت جهانی و لزوم دسترسی به

سازمانهای مورد بررسی معتقد بودند که روش

اطالعات درست در مورد بهای تمامشده خدمات برای

هزینهیابی سنتی اطالعات کافی را برای هزینهیابی و

تصمیمگیریهای مدیریتی ،بیشتر صاحبنظران

قیمتگذاری خدمات ارائه نمیکند %45 ،آنها عنوان

حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمانها به

کردند که اطالعات فراهم شده به وسیله این روش دقیق

این نتیجه رسیدند که بکارگیری و استفاده از روش

و واقعی نیست و در تصمیمگیریها نمیتوان به آن

هزینهیابی سنتی جوابگوی اطالعات مورد نیاز نیست.

اعتماد کرد %35 ،مدیران ،روش هزینهیابی سنتی را

مشکل و انتقاد اصلی آنها این بود که اطالعات ارائه

برای سنجش عملکرد کارکنان مناسب نمیدانستند،

شده در روش هزینهیابی سنتی ،اطالعات دقیقی در

 %34ذکر کرده بودند که روش هزینهیابی سنتی به دلیل

رابطه با ساختار و ترکیب هزینهها و همچنین بهای

ارزیابی نکردن عملکرد کارکنان ،باعث ایجاد

تمامشده خدمات را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار

نارضایتی در بین آنها شده است %27 ،از مدیران معتقد

نمیدهد و حتی با ارائه اطالعات نادرست موجب

بودند که اطالعات تهیه و ارائه شده برای تجزیه و

تصمیمگیری نامناسب مدیران میشود ( .)15به عبارت

تحلیل رقابت کافی و مناسب نیست و  %11نیز بیان

دیگر ،ایجاد تحوالت و تغییرات شگرف از اوایل دهه

کردند که این روشها با راهبرد سازمانها تطابق ندارد

 1980میالدی در سطح جهان موجب شد تا بیشتر

( .)15این نیاز مبرم به تجدید نظر در مورد روش

سازمانها به این نتیجه برسند که برای بقاء در بازار

هزینهیابی از یک طرف و رشد و توسعه دیدگاههای

رقابتی و کاهش بهای تمامشده خدمات خود باید

جدید در زمینه حسابداری مدیریت از طرف دیگر،

شیوهها و فرآیندهای درونسازمانی خود را بهبود

باعث ایجاد تحول در ارائه روشهای نوین محاسبه

بخشند و ضمن افزایش مستمر کیفیت ،هزینهها را به

بهای تمامشده ،شد .از این رو ،سازمانها ناگزیر به
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بازنگری در روش محاسبه بهای تمامشده کاالها و

هزینههای غیرمستقیم و سربار ،به ترتیب ،برابر با ،%14

خدمات شدند (.)16

 36% ،32% ،%11و  %7بود .افزون براین ،مدت اقامت

در مورد بهای تمام شده خدمات ارائه شده در حوزه
سالمت پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور انجام
شده است که برخی از آنها در ادامه تشریح میشود.

بیمار در بیمارستان از جمله متغیرهای افزایشدهنده
هزینهها بود (.)18
مکباین و همکاران در پژوهشی با عنوان

شاندر و همکاران در پژوهشی از روش هزینهیابی

هزینهیابی بر مبنای فعالیت در ارائه مراقبت سالمت ،به

بر مبنای فعالیت بر اساس اطالعات ثبت شده در دو

ارزیابی اجرای روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت

بیمارستان اروپایی و دو بیمارستان آمریکایی ،برای

زمانگرا در  5مرکز سالمت در کشور هائیتی پرداختند.

تعیین دقیق هزینههای انتقال خون در عمل جراحی در

نتایج پژوهش آنان نشان داد که هزینهها برای شرایط

سال  2009میالدی استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان

خاص در بین این مراکز سالمت به دلیل ناهمسانی بین

نشان داد که هزینههای تمام مراحل فرایند اصلی شامل

منابع و نیروی انسانی ،شرایط ابتالی بیماران ،زمان

نیروی انسانی و مواد مصرفی برای تولید خون و انتقال

مراجعه بیمار ،موجودی منابع این مراکز سالمت و نوع

به بیماران تحت عمل جراحی از قبیل هزینههای سربار

ویزیت بیمار بسیار متغیر است .از نظر مکباین و

مستقیم و غیرمستقیم ،برای هر واحد تولید خون بین

همکاران روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا را

 522دالر تا 183ر 1دالر است .این برآوردها  3/2تا 4/8

میتوان در این مراکز سالمت با منابع کمتر برای

برابر بیشتر از هزینههای تولید خون گزارش شده پیش

تصمیمگیری در جهت تخصیص بهینه منابع اجرا کرد

از این بر مبنای روشهزینهیابی سنتی بود (.)17

(.)19

اُدهیامبو و همکاران در پژوهشی به بررسی هزینه

آنزای و همکاران در پژوهشی به بررسی هزینه سی

سزارین در بیمارستانهای روستایی در آفریقا به روش

تی اسکن شکم و لگن با استفاده از روش هزینهیابی بر

هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا برای زنان تحت

مبنای فعالیت زمانگرا در بخش رادیولوژی بیمارستانی

پوشش بیمه تأمین اجتماعی پرداختند .آنان هزینه نیروی

وابسته به دانشگاه پرداختند .آنان با استفاده از کارسنجی

انسانی را بر اساس زمان انجام فعالیتهای مورد نیاز

و زمانسنجی میزان منابع و زمان مورد نیاز برای انجام

محاسبه کرده و قیمت خرید لوازم مصرفی و دارویی را

سی تی اسکن بیماران بستری ،سرپایی و اورژانسی را

برای تعیین بهای تمام شده در نظر گرفتند .بر اساس

محاسبه کردند و از ضرب کردن هزینه هر واحد از مواد

نتایج بهدست آمده هزینه سزارین  339دالر محاسبه شد

مصرفی در میزان مواد مصرفی مورد نیاز برای درمان،

که  %35آن حین عمل و  %65آن مربوط به قبل و بعد

هزینه مواد مصرفی را بهدست آوردند .هزینه نیروی

از عمل بود .همچنین ،هزینههای مربوط به نیروی

انسانی بر اساس زمان مورد نیاز برای ارائه هر یک از

انسانی ،زیرساختها ،دارو ،لوازم مصرفی پزشکی و

خدمات ،تسهیم شد .بر اساس نتایج هزینه خدمات
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کارکنان

خدمات بخش مراقبتهای قلبی بیمارستان امام رضا

کارشناس

رادیولوژی

،%40

سایر

غیرکارشناس  ،%39/6مواد مصرفی  %14و فضا و

(ع) بجنورد را در سال  1393بر اساس روش هزینهیابی

تجهیزات  %6/4از هزینهها را به خود اختصاص داد .قابل

بر مبنای فعالیت محاسبه کردند .نتایج پژوهش آنان

ذکر است که به دلیل سرفصل هزینه نیروی انسانی

نشان داد که بهای تمامشده خدمات بخش مراقبتهای

غیرکارشناس ،هزینه سی تی اسکن برای بیماران

قلبی بیمارستان حدود  19میلیارد ریال و برابر با %8/06

اورژانسی حدود  %31بیشتر از بیماران بستری و سرپایی

از کل هزینههای بیمارستان است که  %65/1آن مربوط

بود (.)20

به هزینه جبران خدمت کارکنان %8/1 ،مربوط به

جامعی و رضایییمین در پژوهشی بهای تمامشده
خدمات مراقبتهای بهداشتی بیمارستان تأمین

هزینههای مواد و ملزومات مصرفی و  %26/8مربوط به
هزینههای سربار است (.)23

اجتماعی شهر اصفهان را با استفاده از روش هزینهیابی

زمندی و همکاران در پژوهشی بهای تمامشده

بر مبنای فعالیت زمانگرا بررسی کردند .نتایج پژوهش

خدمات بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) را

آنان نشان داد که بخشهای مراقبتهای بهداشتی

بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت و با استفاده

بیمارستانهای سراسر کشور با بکارگیری روش

از نتایج حاصل از مشاهده مستقیم و دادههای مربوط به

هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا میتوانند اطالعات

فهرست هزینههای اختصاصی و باالسری خدمات در

مناسبی در مورد نحوه استفاده از ظرفیت ارائه کنند و با

سال  ،1393محاسبه کردند .برای این منظور 5 ،عامل

استفاده از این اطالعات هزینهها را کاهش و کارایی را

شامل هزینههای کارکنان ،مواد و ملزومات مصرفی،

افزایش دهند (.)21

انرژی ،استهالک ،تجهیزات و ساختمان برای هر

بیرانوند و همکاران در پژوهشی بهای تمامشده

خدمت محاسبه شد .بیشترین هزینهها مربوط به

خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی

هزینههای استهالک ساختمان ،نیروی انسانی و مواد

سینا تهران را بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت

مصرفی ،به ترتیب ،با  %33/5 ،%55و  %8/4بود (.)24

محاسبه و آن را با تعرفههای مصوب در سال 1392
مقایسه کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که قیمت

روش پژوهش

تمامشده بیشتر خدمات ارائه شده در واحد مورد بررسی
کمتر از تعرفههای سال  1392است .این موضوع بیانگر

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی و

آن است که استفاده درست از منابع ،شناسایی و حذف

گذشتهنگر است .کلیه اطالعات مورد نیاز این پژوهش

هزینههای زائد گامهای مؤثری برای افزایش کارایی و

به شیوه بررسی اسناد و مدارک ،مصاحبه با کارکنان

صرفهجویی در هزینهها است (.)22

واحد حسابداری و همچنین مشاهده گردآوری و با

بهادری و همکاران در پژوهشی بهای تمامشده
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پزشکان و پاداش) ،هزینه مواد مصرفی عمومی (که

است.
گفتنی است در این پژوهش بهای تمامشده خدمات

عبارت از هزینههای عمومی شامل لوازمتحریر ،دستمال

ارائه شده در بخش آنکولوژی بیمارستان توحید استان

کاغذی ،لباس درمانی ،باطری و غیره و خواروبار از

کردستان در سال  1393بر اساس روشهای هزینهیابی

قبیل قند ،چای و غیره است) و مواد مصرفی اختصاصی

سنتی و هزینهیابی بر مبنای فعالیت محاسبه و با یکدیگر

(که شامل موارد مربوط به بخش مورد بررسی است)،

مقایسه شد .در روش هزینهیابی سنتی تنها هزینههای

هزینه دارو (هزینههای مربوط به دارو و میزان داروهایی

مستقیم برای بخش آنکولوژی در نظر گرفته شد و

که داروخانه به بخش آنکولوژی تحویل داده است)،

هزینههای سربار بر اساس مبانی تسهیم به خدمات ارائه

هزینه تعمیرات تجهیزات و ساختمان (هزینههای مربوط

شده در این بخش تخصیص نیافت .بنابراین ،تفاوت

به بازسازی و تعمیرات تجهیزات و ساختمان)،

روش هزینهیابی سنتی و روش هزینهیابی بر مبنای

استهالک تجهیزات ،استهالک مربوط به تختهای

فعالیت در محاسبه و تسهیم هزینههای سربار به بخش

واحدهای نهایی و همچنین تجهیزات موجود در بخش

آنکولوژی بود .در ادامه ،مراحل و نحوه محاسبه بهای

(که بر اساس عمر مفید محاسبه شد .گفتنی است عمر

تمامشده بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت بیان

ساختمان بیمارستان بیش از عمر مفید آن بود و پیش از

شده است.

این مستهلک شده بود) و انرژی (هزینههای مربوط به

مرحله اول :تعریف مراکز فعالیت موجود در
بیمارستان .برای شناسایی مراکز فعالیت از روش

آب ،برق ،تلفن و سوخت مصرفی نفت ،گاز و غیره)
است.

مصاحبه و مشاهده استفاده شد .همانطور که در جدول

مرحله چهارم :انتساب و تخصیص هزینههای

شماره  1نشان داده شده است ،واحدهای پشتیبانی شامل

غیرمستقیم به واحد نهایی (در این مورد برای تسهیم

مدارک پزشکی ،طب پیشگیری ،فنآوری اطالعات و

هزینههای غیرمستقیم از مبانی تسهیم کمک گرفته شد

غیره به عنوان واحدهای سربار و واحدهای آزمایشگاه،

که متداولترین آن شامل تعداد افراد شاغل و مساحت

استریل مرکزی ،رختشویخانه ،تصویربرداری و

زیربنا بود).

پاتولوژی به عنوان واحدهای میانی در نظر گرفته شد.
مرحله دوم :تحلیل فعالیت در مراکز فعالیت .در این
مرحله خروجی مرکز فعالیت مورد نظر تعیین شد.

مرحله پنجم :محاسبه بهای تمامشده بر حسب
خروجی که شامل مجموع هزینههای مستقیم و
غیرمستقیم تخصیص یافته به واحد آنکولوژی بود (.)25

مرحله سوم :شناسایی سرفصلهای هزینه و
جمعآوری اطالعات مربوط .سرفصلهای هزینه در

یافتهها

بیمارستان مورد بررسی شامل هزینههای نیروی انسانی
(حقوق و دستمزد ،اضافه کاری ،کارانه ،کلینیک ویژه

همانطور که در بخشهای پیش نیز ذکر شد در
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جدول  :1مراکز فعالیت و مبانی تسهیم در بیمارستان توحید
واحدهای سربار

مبانی تسهیم

واحدهای میانی

مبانی تسهیم

مدارک پزشکی

تعداد افراد شاغل

آزمایشگاه

تعداد پذیرشها

طب پیشگیری

تعداد افراد شاغل

استریل مرکزی

تعداد پک استریل

فنآوری اطالعات

تعداد افراد شاغل

رختشویخانه

کیلوگرم لباس شسته شده

حسابداری و بیمه

تعداد افراد شاغل

تصویربرداری

تعداد پذیرشها

اداری

تعداد افراد شاغل

پاتولوژی

تعداد پذیرشها

پشتیبانی و تأسیسات

مساحت زیر بنا

ریاست

تعداد افراد شاغل

دفتر پرستاری

تعداد افراد شاغل

نقلیه

تعداد افراد شاغل

مددکاری

تعداد افراد شاغل

نگهبانی

تعداد افراد شاغل

تحقیق و توسعه

تعداد افراد شاغل

پژوهش حاضر بر اساس روش هزینهیابی بر مبنای

بخش آنکولوژی باید هزینههای واحدهای سربار و

فعالیت ،بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش

واحدهای میانی به عنوان هزینههای غیرمستقیم به بخش

آنکولوژی بیمارستان توحید استان کردستان در سال

مذکور تخصیص داده شود .به این منظور سرفصلهای

 1393محاسبه و با روش هزینهیابی سنتی مقایسه شده

هزینهای واحدهای سربار و میانی از واحدهای مربوط

است .نیروی انسانی ،مواد مصرفی ،دارو ،تعمیرات

اخذ و بر اساس مبانی تسهیم به بخش آنکولوژی

ساختمان و تجهیزات ،استهالک تجهیزات و انرژی

تخصیص یافت (جدول شماره  .)3همانطور که پیش از

سرفصلهای هزینههای مستقیم واحد مورد بررسی را

این بیان شد واحدهای میانی در بیمارستان مورد بررسی

تشکیل میدهد .جدول شماره  2سرفصلهای هزینههای

شامل آزمایشگاه ،رختشویخانه ،تصویربرداری و استریل

مستقیم بخش آنکولوژی بیمارستان را در سال 1393

مرکزی است .بخش تغذیه یکی از واحدهایی است که

نشان میدهد .پس از هزینه دارو ( ،)%53به ترتیب ،نیروی

بیشترین سهم از هزینه واحدهای میانی را به خود

انسانی و مواد مصرفی با  %23و  %20بیشترین سهم از

اختصاص میدهد اما در بیمارستان مورد بررسی این

هزینه را در سال  1393به خود اختصاص داده است .به

بخش برونسپاری شده است .بنابراین ،از بخشهای

منظور محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله

میانی مورد بررسی حذف شد.
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جدول  :2سرفصلهای هزینهای بخش آنکولوژی بیمارستان مورد بررسی در سال 1393
سرفصلهای هزینه

هزینه (ریال)

درصد

نیروی انسانی

759ر154ر849ر6

23/31

مواد مصرفی

844ر754ر794ر5

19/73

دارو

559ر712ر642ر15

53/26

استهالک تجهیزات

191ر021ر466

1/59

انرژی

090ر165ر151

0/51

تعمیرات ساختمان

700ر780ر416

1/42

تعمیرات تجهیزات

000ر832ر51

0/18

هزینه مستقیم

143ر421ر372ر29

100

جدول  :3هزینههای مستقیم واحدهای سربار بیمارستان توحید در سال ( 1393ریال)
واحدها

مواد مصرفی

هزینه نیروی انسانی

تعمیرات

استهالک

انرژی

جمع

مدارک پزشکی

888ر402ر62

803ر949ر888ر4

425ر456ر1

619ر685ر67

369ر245ر8

103ر740ر028ر5

طب پیشگیری
فنآوری اطالعات

000ر794

967ر824ر814

950ر970

794ر653ر20

912ر496ر5

623ر946ر841

967ر824ر814

927ر436

365ر780ر13

611ر473ر2

870ر309ر832

حسابداری و بیمه

500ر681ر351

144ر449ر185ر21

274ر369ر4

064ر310ر268

106ر736ر24

088ر546ر834ر21

اداری

000ر162ر42

901ر474ر444ر2

760ر776

667ر467ر34

530ر397ر4

858ر278ر526ر2

پشتیبانی و تأسیسات

708ر270ر46

934ر649ر629ر1

899ر941ر1

587ر307ر41

825ر993ر10

954ر163ر730ر1

ریاست

588ر545ر24

770ر774ر703ر5

749ر854ر4

270ر582ر119

562ر484ر27

938ر241ر880ر5

دفتر پرستاری

624ر301ر41

539ر549ر407ر11

849ر912ر2

540ر684ر151

737ر490ر16

290ر939ر619ر11

نقلیه

900ر617ر20

803ر949ر888ر4

000ر116

934ر649ر629ر1

950ر970

905ر939ر48
444ر810ر28

912ر496ر5

607ر507ر958ر4
241ر044ر665ر1

نگهبانی

200ر908ر50

375ر674ر481ر15

425ر456ر1

080ر722ر173

369ر245ر8

448ر006ر716ر15

تحقیق و توسعه

400ر296ر6

901ر474ر444ر2

212ر728

810ر842ر33

684ر122ر4

007ر465ر489ر2

808ر096ر647

039ر247ر334ر73

0/86

97/62

مددکاری

جمع
درصد هزینه

419ر875ر144 20ر787ر002ر616 1ر183ر026 118ر190ر123ر75
0/03

1/33

0/16

100

همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده

( )%20دریافت میکند .بخشهای حسابداری و بیمه،

است بخش آنکولوژی بیشترین خدمت را از آزمایشگاه

نگهبانی ،دفتر پرستاری ،به ترتیب ،با  %21 ،%29و ،%15

( )%47و سپس از تصویربرداری ( )%21و پاتولوژی

بیشترین سهم از هزینههای تخصیصی از واحدهای سربار
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مقایسه روشهای هزینهیابی سنتی و هزینهیابی بر مبنای

به بخش مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.

فعالیت

از هزینههای غیرمستقیم بخش آنکولوژی %28
مربوط به واحدهای سربار و  %72متعلق به واحدهای

بر اساس گزارشهای اخذ شده از واحد

میانی است .بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله

حسابداری ،هزینههای بیمارستان مورد بررسی در سال

بخش آنکولوژی شامل  %84هزینه مستقیم %4 ،سهم از

 1393معادل  888میلیارد ریال بود .بهای تمامشده

هزینه واحدهای سربار و  %12سهم از هزینه واحدهای

خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی در سال

میانی است (جدول شماره .)5

 1393بر اساس روش هزینهیابی سنتی حدود  29میلیارد

جدول  :4سهم واحد آنکولوژی از هزینه واحدهای سربار و میانی
سهم واحد آنکولوژی از واحدهای سربار

درصد

سهم واحد آنکولوژی از واحدهای میانی

درصد

مدارک پزشکی

419ر765ر104

7

آزمایشگاه

طب پیشگیری

555ر540ر17

1

واحد استریل مرکزی

533ر598ر217

فنآوری اطالعات

789ر339ر17

1

رختشویخانه

402ر166ر306

7

حسابداری و بیمه

377ر886ر454

29

تصویربرداری

859ر925ر853

21

اداری

810ر630ر52

3

پاتولوژی

529ر284ر824

20

پشتیبانی و تأسیسات

082ر045ر36

2

جمع

730ر655ر147ر4

100

ریاست

040ر505ر122

8

دفتر پرستاری

069ر082ر242

15

نقلیه

242ر302ر103

7

مددکاری

422ر688ر34

2

نگهبانی

801ر416ر327

21

تحقیق و توسعه

274ر200ر65

4

880ر402ر578ر1

100

جمع

407ر680ر945ر1

47
5

جدول :5سهم بخش آنکولوژی از هزینه واحدهای سربار و میانی در سال 1393
آنکولوژی
جمع
درصد هزینه

76

سهم از واحدهای میانی

جمع

هزینههای مستقیم سهم از واحدهای سربار
143ر421ر372ر29

880ر402ر578ر1

730ر655ر147ر4

753ر479ر098ر35

84

4

12

100
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ریال ( %3/3از جمع هزینههای بیمارستان) در حالی که

کردستان در سال  1393با روش تسهیم مستقیم محاسبه

بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله واحد مذکور

و بهای تمامشده این خدمات به روش هزینهیابی سنتی

به روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت در سال مورد بررسی

با روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت مقایسه شده است.

حدود  35میلیارد ریال ( %3/94از کل هزینههای

در این پژوهش واحدهای نهایی ،سربار و میانی

بیمارستان) محاسبه شد (جدول شماره  .)6بهای

مشخص و هزینههای مستقیم آنها محاسبه و سرانجام

تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی

بهای تمامشده واحدهای سربار و میانی به عنوان

طبق روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت به تفکیک

هزینههای غیرمستقیم بر اساس مبانی تسهیم مربوط به

هزینههای مستقیم و غیرمستقیم در جدول شماره  7نشان

واحد نهایی تخصیص یافت .بهای تمامشده خدمات

داده شده است.

ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی بر اساس روش
هزینهیابی سنتی حدود  29میلیارد ریال ،معادل  %3/3از

نتیجهگیری

جمع هزینههای بیمارستان و طبق روش هزینهیابی بر
مبنای فعالیت حدود  35میلیارد ریال معادل  %3/94از

در پژوهش حاضر بهای تمامشده خدمات ارائه شده به

جمع هزینههای بیمارستان را به خود اختصاص داد.

وسیله بخش آنکولوژی بیمارستان توحید استان

همچنین ،طبق روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت،

جدول  :6بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی به روشهای هزینهیابی سنتی و
هزینهیابی بر مبنای فعالیت
هزینه (ریال)

درصد از کل هزینههای بیمارستان

380ر354ر704ر888

100

هزینهیابی سنتی

143ر421ر372ر29

3/3

هزینهیابی بر مبنای فعالیت

753ر479ر098ر35

3/94

کل بیمارستان
بخش آنکولوژی

جدول  :7بهای تمامشده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی بر اساس روش
هزینهیابی بر مبنای فعالیت به تفکیک هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
هزینه (ریال)

درصد

هزینههای مستقیم

143ر421ر372ر29

83/66

هزینههای غیرمستقیم

610ر058ر726ر5

16/34

هزینهیابی بر مبنای فعالیت

753ر479ر098ر35

100
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هزینههای مستقیم بخش آنکولوژی حدود  29میلیارد

777ر286ر 794ریال است که نیروی انسانی با %84/8

ریال و هزینههای غیرمستقیم آن حدود  5میلیارد ریال

بیشترین سهم از هزینه را به خود اختصاص میدهد .بر

و به ترتیب ،برابر با  %84و  %16از کل هزینهها است.

اساس نتایج پژوهش آنان سرفصلهای مربوط به انرژی

نیروی انسانی ( ،)%23مواد مصرفی ( ،)%20دارو (،)%53

و استهالک پس از نیروی انسانی ،به ترتیب ،بیشترین

تعمیرات ساختمان و تجهیزات ( ،)%1/4استهالک

سهم از هزینه را دارد ( .)22بر اساس نتایج پژوهش

تجهیزات ( )%1/6و انرژی ( )%0/5سرفصلهای

حاضر بیشترین سهم هزینه مربوط به دارو و سپس

هزینههای مستقیم واحد مورد بررسی را تشکیل

نیروی انسانی است و علت آن وابستگی زیاد بخش

میدهد .از مجموع هزینههای غیرمستقیم بخش

آنکولوژی به دارو است.

آنکولوژی  %28مربوط به واحدهای سربار و  %72متعلق

در پژوهش حاضر بیشترین هزینهها ،به ترتیب ،به

به واحدهای میانی است .بر اساس نتایج پژوهش حاضر

دارو و نیروی انسانی با  %53و  %23اختصاص دارد.

سهم زیادی از هزینههای بخش آنکولوژی مربوط به

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آنزای و همکاران

هزینه دارو است .بیشترین خدمات دریافتی بخش مورد

( )20مغایر است .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که

بررسی در سال  1393از آزمایشگاه و سپس از

بیشترین هزینه در خدمات رادیولوژی مربوط به نیروی

تصویربرداری و پاتولوژی بوده است .به این معنا که

انسانی و پس از آن مواد مصرفی است که نشاندهنده

بخش آنکولوژی بیماران را بیشتر به واحدهای سرپایی

باال بودن هزینه نیروی انسانی و سپس مواد مصرفی در

مانند آزمایشگاه ،پاتولوژی و تصویربرداری ارجاع داده

بخشهای پاراکلینیک است .نتایج پژوهش زمندی و

است .بیشترین سهم بخش آنکولوژی از هزینههای

همکاران نیز نشان داد که سهم عمدهای از هزینهها در

تخصیصی واحدهای سربار مربوط به بخشهای

بخش آزمایشگاه مربوط به نیروی انسانی و مواد

حسابداری و بیمه ،نگهبانی و دفتر پرستاری ،به ترتیب،

مصرفی است ( .)24مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج

با  %20 ،%28و  %15است .با توجه به این که واحدهای

پژوهشهای مذکور نشاندهنده نیاز بیشتر بیماران بخش

سربار جنبه پشتیبانی داشته و در فعالیتهای بیمارستان

آنکولوژی به دارو است در حالی که در سایر

به طور غیرمستقیم نقش دارند ،توجه به بُعد هزینه در

بخشهای بیمارستان از جمله بخشهای پاراکلینیک به

این واحدها و کنترل هزینهها تا حد امکان (بدون

دلیل استفاده بیشتر از نیروی انسانی ،سهم باالتری از

کاهش کیفیت خدمات) ممکن است بهای تمامشده

هزینهها مربوط به کارکنان است.

خدمات ارائه شده به وسیله بیمارستان را کاهش دهد.

بهای تمام شده بخش آنکولوژی در بیمارستان

نتایج پژوهش بیرانوند و همکاران برای محاسبه

مورد بررسی با روش هزینهیابی سنتی حدود  6میلیارد

قیمت تمامشده خدمات بخش فیزیوتراپی نشان داد که

ریال کمتر از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت برآورد

مجموع هزینههای منتسب به خدمات بخش فیزیوتراپی

شد .این موضوع نشان میدهد که استفاده از روش

78

مجله حسابداری سالمت ،سال هفتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،20پاییز و زمستان 1397

محمدآرش ظاهری ،دکتر پیمان امینی و زهرا مشکانی

هزینهیابی بر مبنای فعالیت اطالعات واقعیتری را نسبت

به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود با انجام

به روش هزینهیابی سنتی ارائه میکند .بنابراین ،بهتر

پژوهش حاضر برای سایر بیمارستانهای کشور نتایج را

است از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت برای تعیین

با یافتههای این پژوهش مقایسه کنند .همچنین ،به دلیل

بهای تمامشده خدمات ارائه شده استفاده شود تا مدیران

اهمیت بخشهای تشخیصی و پاراکلینیک ،محاسبه

بتوانند بر مبنای اطالعات حاصل از آن ،تصمیمهای

بهای تمامشده خدمات رایج ارائه شده در واحدهای

مناسبتری اتخاذ کنند .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر

پاراکلینیک و مقایسه آن با میانگین تعرفه خدمات،

حکایت از آن دارد که مدیران به هزینههای غیرمستقیم

محاسبه بهای تمامشده بستری بیماران بر اساس نوع

به ویژه هزینههای سربار توجه نمیکنند .در صورتی که

بیماری و محاسبه بهای تمامشده فعالیتهای پرستاری

میتوان با مدیریت مالی مناسب واحدهای سربار تا

در بخشهای بستری پیشنهاد میشود .گفتنی است

حدودی هزینههای بخشهای خدماتی را کاهش داد.

پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه نبوده است.

در واقع ،پایینبودن درصد هزینه واحدهای سربار نباید
ذهن مدیران را نسبت به مدیریت آن کم توجه یا

تشکر و قدردانی

بیتوجه کند .در این ارتباط میتوان به مدیران و
سیاستگذاران ،مدیریت بر مبنای فعالیت را پیشنهاد

از همکاری کارکنان محترم امور مالی ،حسابداری و

کرد .مدیریت بر مبنای فعالیت یک رویکرد مدیریتی

پشتیبانی بیمارستان توحید استان کردستان برای در

است که طی آن مدیران روند کار را به طور مداوم

اختیارگذاردن اطالعات مورد نیاز این پژوهش صمیمانه

برنامهریزی و کنترل میکنند.

تشکر و قدردانی میشود.
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