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  دهیچک
  

یابی بر مبناي فعالیت، قیمت تمـام شـده دیـالیز      با استفاده از روش هزینه  که  است بر آن در پژوهش حاضر سعی     : مقدمه
  . شوددر بیمارستان شهید صدوقی یزد محاسبه و با تعرفه خدمت مقایسه 

بردي اسـت کـه بـه شـیوه توصـیفی و بـه صـورت مقطعـی و             کـار هاي    پژوهشپژوهش حاضر از نوع      :پژوهشروش  
هاي طراحی شده، مـصاحبه    از طریق فرم براي بررسی موضوع پژوهش،هاي مورد نیاز   داده.  شده است  انجامنگر    گذشته

 دیالیز بیمارستان شهید صدوقی یـزد گـردآوري شـده    هاي بخش لین بخش و بیمارستان و مشاهده مستقیم فعالیتئوبا مس 
یـابی بـر مبنـاي فعالیـت و بـا بکـارگیري نـرم افـزار           هزینهوشس، قیمت تمام شده خدمت دیالیز با استفاده از ر سپ. است

  .ه است محاسبه شد2007اکسل نسخه 
مبلـغ  بـه ترتیـب،    ، و درآمـد اختـصاصی بخـش   هـا  کـل هزینـه   دهـد کـه   هـاي انجـام شـده نـشان مـی           بررسـی : هـا   یافته
  .ه است ریال محاسبه شد442ر028هزینه واحد خدمت دیالیز نیز  .ت اس ریال2ر304ر900ر000 و 1ر723ر906ر772

 کـه هرچنـد هزینـه واحـد دیـالیز از تعرفـه آن کمتـر بـوده         بیان کردتوان  ی م،ي پژوهش ها   بر اساس یافته   :گیري  نتیجه
یـز اصـالح    و ن،ي مـصرفی هـا    کـاهش هزینـه    منظـور   به ، استانداردسازي مصرف  ویژهاز طریق بهبود عملکرد، ب    است، اما   
  . قیمت تمام شده خدمت دیالیز را کاهش دادتوان ، می مدیریت منابع انسانیهاي روش
  .الیت، خدمت دیالیز، بیمارستانع بر مبناي فیابی  هزینه قیمت تمام شده،:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
  

هــاي مراقبـت ســالمت،   هـا و دیگــر سـازمان   بیمارسـتان 
ابتی مواجـه   طور روزافزون بـا محیطـی چالـشی و رقـ            به

تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران، هزینه      . هستند
باالي ارائه خـدمت و رقابـت شـدید از جملـه عـواملی             

ها را ناچار به تجدیدنظر در هزینه         است که این سازمان   
در این بین، یکـی  ). 1996، 1ایرد(کند  ارائه خدمات می  

ها افزایش صحت، دقت      هاي اصلی بیمارستان    از چالش 
ــرتبطو ــه    مـ ــات هزینـ ــودن اطالعـ ــه  بـ ــا بـ ــور  هـ منظـ

اي اسـت   هـاي درسـت مـدیریتی و هزینـه     گیري  تصمیم
هدف هر نظام مدیریت    ). 1998،  2کاپتینی و همکاران  (

کـردن اطالعـات دقیـق و     یابی نیز، فـراهم   هزینه و هزینه  
منظـور ارائـه    هـا بـه   کاربردي بـراي کمـک بـه سـازمان        

قـابتی اســت  کاالهـا و خـدمات بـا کیفیـت در محـیط ر     
ــکاران( ــه). 1999، 3گوناس ــی  هزین ــابی را م ــه   ی ــوان ب ت

صورت بـرآورد هزینـه محـصول نهـایی تعریـف کـرد             
ــن( ــه). 2007، 5 و وانـــگ4چـ ــته،   در دهـ ــاي گذشـ هـ

یابی روي داده  هاي هزینه   هاي زیادي در روش     پیشرفت
تـوان بـه روش    هـا مـی   است که از جمله جدیدترین آن    

ــه ــاي فعالیــت ا  هزین ــر مبن ــابی ب ــنس و (شــاره کــرد ی ای
یابی بر مبناي      هزینه )1996 (7تورنی). 1994،  6همکاران

هــا، عملکــرد  فعالیــت را روشــی بــراي ســنجش هزینــه 
در ایـن روش، بـر   . داند  اي می   ها و مقاصد هزینه     لیتفعا

 2هـا را بـه      یابی سنتی که هزینه     هاي هزینه   خالف روش 
زینـه  هـا بـه ه   کنند، هزینـه  گروه ثابت و متغیر تقسیم می     

ها در سطح واحد، گروه، محـصول و هزینـه در           فعالیت
در واقـع،  ). 2000، 8لـر (شـود   سطح مؤسسه تقـسیم مـی     

ــه       ــت ک ــده اس ــرض طراحــی ش ــن ف ــا ای ــن روش ب ای
ــت ــه   فعالی ــه هزین ــابع و در نتیج ــا، من ــود   ه ــه خ ــا را ب ه

هـا    اختصاص داده و محصوالت و خدمات نیـز فعالیـت         
، 10 و واچـر   9ونتولینگتـ (دهنـد     را به خود اختصاص می    

یـابی بـر      به عبارت دیگر، فرض اساسـی هزینـه       ). 2001
هـــا صـــرف  مبنـــاي فعالیـــت آن اســـت کـــه فعالیـــت 

هـا، صـرف    ها و هزینه محصوالت؛ منابع، صرف فعالیت   
ــی  ــابع م ــود  من ــاپالن(ش ــن روش،  ). 1984، 11ک ــذا، ای ل

ها بر مبناي میزان بکارگیري منابع،    ها را به فعالیت     هزینه
اي بـر    هـا را بـه مقاصـد هزینـه           سپس آن  مرتبط کرده و  

ــزان فعالیــت  ــاي می  تخــصیص ،هــاي اســتفاده شــده  مبن
ــورنی، (دهــد  مــی ــه ایــن صــورت، تمرکــز  ). 1996ت ب
یابی بر مبنـاي فعالیـت بـر ایجـاد اطالعـات دقیـق                هزینه

ــت     ــصوالت اس ــه مح ــاره هزین ). 1984کــاپالن، (درب
یـابی بــر مبنـاي فعالیــت نیــز از دو    سـاختار روش هزینــه 

مرحلـه اول شـامل بـرآورد    : تشکیل شـده اسـت    مرحله  
اي  ي هزینـه  طـور مـستقیم در طبقـه        منابعی است کـه بـه     

هـاي   محـصول قـرار نگرفتـه اسـت و متعلـق بـه فعالیـت       
در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیـت بـه          . پشتیبانی است 

نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیـت بـه        
). 1994س و همکاران، این(گیرد  یک محصول تعلق می

. یابی بر مبناي فعالیت، داراي مزایاي زیادي است         هزینه
هـا   گیري کـاهش هزینـه   برخی از این مزایا شامل هدف  

ــنس، ( ــرد  )1995ای ــنجش عملک ــگ(، س ــات کین ، 12ک
، 14 و وو  13موراکـل (هـا     گیـري   ، هدایت تـصمیم   )1991
 15شانک(بندي درست است      و کمک به بودجه   ) 2001

یــابی بــر  همچنــین، هزینــه). 1993، 16جانو گووینــدارا
کـردن اطالعـات مـالی و          فـراهم  مبناي فعالیت از طریق   
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ــت   ــاره فعالی ــالی درب ــه   غیرم ــد هزین ــا و مقاص ــه  ه اي ب
هـاي   هـا و فرصـت      حـل   شناسایی مشکالت و ایجـاد راه     
ــی   ــسیاري م ــک ب ــد کم ــد  جدی ــاپالن، (کن ). 1984ک

لیـد  یـابی بـر مبنـاي فعالیـت در محاسـبه هزینـه تو            هزینه
هاي سنتی عمـل کـرده و بینـشی          تر از روش    بسیار دقیق 

زا و تخـصیص     دقیق درباره فرآیند تولیـد، نقـاط هزینـه        
). 2007چــن و وانــگ، (دهــد  بهینــه منــابع بدســت مــی

ــد      ــوم مقاص ــارگیري مفه ــا بک ــن روش ب ــین، ای همچن
توانـد   پذیري خوبی ایجاد کرده و می     اي، انعطاف   هزینه

حصوالت در درازمدت و بـه  در شناسایی هزینه تولید م 
گیـري مـدیریتی در سـطح     عنوان ابزاري بـراي تـصمیم   

ــار رود   ــردي بک ــوهال(راهب ــگ17س ). 1998، 18 و چان
ــن، ثابــت شــده اســت کــه ویژگــی   ــر ای هــاي  افــزون ب

طور معناداري بر ابعاد      یابی به   ساختاري این روش هزینه   
 و  19کـوهن (اي تأثیر مثبت دارد       کیفیت اطالعات هزینه  

یابی بـر مبنـاي    در عین حال، هزینه   ). 2011،  20کیکیمنا
گیري، فراتـر از   فعالیت با ایجاد دانش بهتر براي تصمیم   

آوري اطالعـات عمـل کـرده و بـه      یک سازوکار جمع  
ــادگیري ســازمانی نیــز کمــک مــی  ــور(کنــد  ی ، 21درای

لذا، این روش توجه افراد زیادي را در صـنعت     ). 2001
چـن و  (جلـب کـرده   هاي دانشگاهی بـه خـود        و محیط 
هـاي گونـاگون    ، مطلوبیـت آن بـه شـیوه   )2007وانگ،  

و در ) 2005، 23 و میچـــل22ســـینکوئینی(اثبــات شـــده  
هــاي  هــاي گذشــته مقــاالت زیــادي دربــاره جنبــه سـال 

توان  ها می مختلف آن منتشر شده است که از جمله آن        
، )1997 (25، کـــوکینز)1997 (24بــه مقــاالت هونــدال   

. اشــاره کــرد) 1998 (27نویسو شــی) 1998 (26جوشــی
یابی بر مبناي    هاي گذشته روش هزینه     همچنین، در دهه  

یـابی بـسیاري از       فعالیت به صورت عملـی بـراي هزینـه        
هــاي  هــاي آموزشــی، مراقبــت هــا شــامل بخــش بخــش

تولینگتـون و   (سالمت و خدمات مالی بکار رفته اسـت         
ــه آن) 2001واچـــر،  ــوان بـــه  هـــا مـــی کـــه از جملـ تـ
ــژوهش ــتاكهــاي م پ در ) 2001( و گاناســکاران 28وس

صـــنعت خـــدمات مـــالی، گوناســـکاران و همکـــاران 
هاي تجاري بلژیک و هلنـد،      در برخی شرکت  ) 1999(

در صــنعت هتلـــداري  ) 2010 (29دالــسی و همکــاران  
هـاي    در کتابخانـه  ) 2011 (30ترکیه، نواك و همکـاران    

) 2008 (32 و سـلیمان 31دانشگاهی آمریکـا، عبدالمجیـد    
 33هـاي بـین المللـی مـالزي، دو و همکـاران            در شرکت 

در ) 1996(در صــنعت نــساجی تایلنــد، ایـــر    ) 2009(
پـور    بیمارستان وسترن شفیلد پارك انگلستان و نصیري      

ــی) 1388(و همکــاران  ــج(عــصر  در بیمارســتان ول ) ع
یابی صـحیح   با توجه به اهمیت هزینه. تهران  اشاره کرد 

هــاي  ابلیــتهــا، و ق خــدمات در فراینــد کــاهش هزینــه
یابی بر مبنـاي فعالیـت و نیـز هزینـه      مطلوب روش هزینه 

هاي کشور، پژوهش     باالي خدمت دیالیز در بیمارستان    
حاضر برآن است که هزینه خدمت دیالیز را با اسـتفاده        

یابی بر مبناي فعالیت در بیمارستان شهید      از روش هزینه  
  .صدوقی یزد محاسبه کند

  
  روش پژوهش

  
هـاي کـاربردي اسـت        نوع پـژوهش  پژوهش حاضر، از    

نگـر    که به شیوه توصیفی، به صورت مقطعی و گذشـته         
. در بیمارسـتان شـهید صــدوقی یـزد انجــام شـده اســت    

یابی بر مبناي فعالیت مبتنـی بـر یـک     شناسی هزینه  روش
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ــد  ــت  مرحلـــه3فرآینـ ــایی تمـــامی  . 1: اي اسـ شناسـ
تعیین ارتباط بـین  . 2هاي فرآیند تولید محصول،   فعالیت

. 3هـــاي هزینـــه و  هـــاي مختلـــف و محـــرك الیـــتفع
طـور کلـی    هاي هزینه کـه بـه   تخصیص منابع به محرك  

شــامل حقــوق و دســتمزد، مــواد مــصرفی، تجهیــزات،  
در . هاي سـربار اسـت    و هزینه   فعالیت مکانساختمان و   

ایــن روش، قیمــت تمــام شــده از جمــع هزینــه تمــامی  
ش در پـژوه  . آیـد   هاي فرایند تولید بدسـت مـی        فعالیت

هـاي   حاضر، اولین مرحله شامل شناسایی تمامی فعالیت     
 20در ایــن مرحلــه، . فراینــد ارائــه خــدمت دیــالیز بــود

 گـروه  2ها بـه   این فعالیت . فعالیت مختلف شناسایی شد   
هـاي مــرتبط بـا مراقبــت از    فعالیـت (هـاي اولیــه   فعالیـت 
ــار ــامل ) بیمـ ــت و فعالیـــت 12شـ ــه    فعالیـ ــاي ثانویـ هـ

 8شـامل  )  بـا مراقبـت از بیمـار      هـاي غیرمـرتبط     فعالیت(
هـایی   هـاي ثانویـه، فعالیـت    فعالیـت . فعالیت تقـسیم شـد    

 اســت کــه ارتبــاط مــستقیم بــا رویــه دیــالیز نــدارد، امــا از 
 هـا، خـود بـه    این فعالیت . کند  هاي اولیه پشتیبانی می     فعالیت

ــالیز    دســته فعالیــت2 ــامل (هــاي در ســطح واحــد دی  2ش
ــت ــشتیبان   و فعالیــت) فعالی ــاي پ  6شــامل (بیمارســتان ه
هـاي    ، فهرست فعالیت  1جدول شماره   . تقسیم شد ) فعالیت

  .دهد اولیه و ثانویه فرایند ارائه خدمت دیالیز را نشان می
اي جهـت تعیـین    هاي هزینه  در مرحله دوم، محرك   

یـک  . هـا شناسـایی شـد    ها با فعالیـت  اي آن  روابط زمینه 
نـه  اي اسـت کـه بـر هزی     اي، عامـل زمینـه      محرك هزینه 

اي پـژوهش     هـاي هزینـه     محرك. فعالیت اثرگذار است  
  . ارائه شده است2حاضر، در جدول شماره 

ــه   ــابع هزین ــانی، من ــه پای ــدام از   در مرحل ــر ک اي ه
اي شناسـایی شـده تعیـین و قیمـت            هـاي هزینـه     محرك

الزم به ذکـر  . تمام شده واحد دیالیز محاسبه شده است      
ــه داده  ــت ک ــش دیــا     اس ــاز از بخ ــورد نی ــاي م لیز و ه

  هاي شناسایی شده در فرآیند ارائه خدمت دیالیز فعالیت: 1جدول 
  هاي ثانویه فعالیت  هاي اولیه لیتفعا

  پذیرش بیمار
  تشکیل پرونده
   بررسی فشار خون–ارزیابی اولیه 
   بررسی وضعیت دسترسی عروقی-ارزیابی اولیه
   بررسی وضعیت همودینامیک بدن-ارزیابی اولیه

 B12تزریق آمپول 

 Bcomplexتزریق آمپول 

  تزریق هپارین
  اتصال بیمار به دستگاه دیالیز

  دن دستگاه دیالیزجدا کر
  ارسال پرونده به پذیرش
  ارسال پرونده به اداره بیمه

  :ها در سطح واحد  فعالیت-الف
  مدیریت واحد دیالیز
  آموزش و پژوهش

  :هاي پشتیبان بیمارستان  فعالیت-ب
  امور اداري
  حسابداري
  کارگزینی
  کاخداري
  انبارداري
  تغذیه
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ــا   واحـــدهاي اداري و پـــشتیبانی و از طریـــق مـــصاحبه بـ
ربـــط، مـــشاهده  مـــسئولین بیمارســـتان و واحـــدهاي ذي

ــت ــا  فعالی ــان(ه و بررســی ) ســنجی ســنجی و حرکــت  زم
براي محاسبه قیمت تمام    . آوري شده است     جمع ،مدارك

ـتفاده شـده اسـت      2007شده از نرم افزار اکسل نسخه        .  اس
ـبه هزی   ــراي محاسـ ـین، ب ــت همچنـ ــه فعالی ــشتیبان   ن ــاي پ ه

ــل       ــه ک ــان بخــش ب ــداد کارکن ــسبت تع ــتان، از ن بیمارس
کارکنان بیمارستان و نیز نسبت فضاي واحد دیالیز به کـل          

  آیند ارائه خدمت دیالیزهاي فر اي فعالیت هاي هزینه محرك: 2جدول 
  محرك هزینه  فعالیت

  هاي اولیه فعالیت
  پذیرش بیمار
  تشکیل پرونده
   بررسی فشار خون–ارزیابی اولیه 
   بررسی وضعیت دسترسی عروقی-ارزیابی اولیه
   بررسی وضعیت همودینامیک بدن-ارزیابی اولیه

 B12تزریق آمپول 

 Bcomplexتزریق آمپول 

  تزریق هپارین
  مار به دستگاه دیالیزاتصال بی

  جدا کردن دستگاه دیالیز
  ارسال پرونده به پذیرش
  ارسال پرونده به اداره بیمه

  هاي ثانویه فعالیت
  :ها در سطح واحد  فعالیت-الف

  مدیریت واحد دیالیز
  آموزش و پژوهش

  :هاي پشتیبان بیمارستان  فعالیت-ب
  امور اداري
  حسابداري
  کارگزینی
  کاخداري
  انبارداري

  هتغذی

  
  روش انجام، زمان صرف شده
  روش انجام، زمان صرف شده
  روش انجام، زمان صرف شده
  روش انجام، زمان صرف شده
  روش انجام، زمان صرف شده

  زمان صرف شده
  زمان صرف شده
  زمان صرف شده

  روش انجام، زمان صرف شده
  زمان صرف شده

  روش انجام، زمان صرف شده
  روش انجام، زمان صرف شده

  
  

  ف شدهزمان صر
  زمان صرف شده 

  
  تعداد کارکنان
  تعداد کارکنان
  تعداد کارکنان
  فضاي واحد
  فضاي واحد

  تعداد کارکنان
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  . فضاي بیمارستان استفاده شده است
  

  هاي پژوهش یافته
  

ــار پــذیرش بخــش دیــالیز    3جــدول شــماره  در  ، آم

  . ارائه شده است1389بیمارستان در سال 
هاي بخـش و هزینـه هـر      کل هزینه 4جدول شماره   

  .دهد واحد خدمت دیالیز را نشان می
، کل درآمد اختـصاصی بخـش    5 شماره   در جدول 

 و  630ر000هـاي     دیالیز بیمارسـتان بـا احتـساب تعرفـه        

  1389تعداد پذیرش بخش دیالیز بیمارستان در سال : 3جدول 
  ماه

  بخش 

ن 
ردی

رو
ف

ت  
هش
دیب

ار
  

داد
خر

  

داد  تیر
مر

ور  
هری

ش
  

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

ي   
د

ن   
هم
ب

ند  
سف
ا

کل  
ع 
جم

  

  1564  158  137  158  127  112  104  147  100  93  164  136  128  بستري 
  2336  234  241  232  212  193  162  171  174  192  189  170  166  سرپایی
  3900  392  378  390  339  305  266  318  274  285  353  306  294  کل

  
 

1389کل هزینه و هزینه هر واحد خدمت دیالیز بیمارستان در سال : 4جدول   
)ریال(مبلغ  عنوان هزینه اي درصد هزینه  )ریال(دیالیز  تخصیص یافته به هر هزینه   

9/34  600ر219ر102 هزینه نیروي انسانی     153ر902  
844ر794ر600 مواد و لوازم مصرفی    216ر614 49  

68ر255ر000  هزینه تغذیه  9/3  17ر501 

)کارکنان( هزینه لباس 33/0 5ر760ر000   1ر477 

209ر040 هزینه آب مصرفی  01/0  54 
07/0 1ر228ر500 هزینه برق مصرفی  315 
05/0 946ر062  هزینه گاز مصرفی  243 
02/0 390ر000 هزینه تلفن   100 

3/0 5ر304ر000 هزینه تأسیسات    1ر360 
8/10 185ر750ر468 هزینه استهالك تجهیزات  47ر628 
37/0 6ر500ر000 هزینه استهالك ساختمان  1ر667 

26/0 4ر550ر000 هزینه مدیریت و پشتیبانی  1ر167 

ها جمع کل هزینه  442ر028 100 1ر723ر906ر772 
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ترتیب، بـراي دیـالیز حـاد و مـزمن            ریالی، به  552ر000
  .ارائه شده است

  
  گیري بحث و نتیجه

  
  بـا   مـصرفی  هزینـه مـواد   ،  هـاي پـژوهش     بر اساس یافتـه   

هاي بخـش را      کل هزینه  از% 49 ،ریال 844ر794ر600
 در بخــش  اي مــشابه  مطالعــه در  .تــشکیل داده اســت 

 تهــران) ره (اعــصاب بیمارســتان امــام خمینــیجراحـی  
 از کـل  %22لـوازم مـصرفی بـیش از     هاي مـواد و    هزینه
، مقـدم  عباسـی  (هاي بخش را تـشکیل داده اسـت         هزینه
ــژوهش انجــام شــده در بخــش   همچنــی.)1377 ن، در پ
 تهـران، ) ره (بیمارسـتان امـام خمینـی     هاي ویژه     مراقبت

ــه دارو و مــواد مــصرفی   ــهاز  %12هزین هــاي  کــل هزین
هـا    از ایـن هزینـه  %2/86کـه    بـود بخش را تشکیل داده   

 مربوط به مواد غیردارویی و لوازم مصرفی بـوده اسـت          
ــودرزي، ( ــشی .)1384گ ــه در پژوه ــوط ب ــش  مرب  بخ
% 23بیش از ي کرمان،  بیمارستان شفا هاي ویژه   راقبتم
 متعلـق بـه هزینـه دارو و لـوازم           هاي بخش    کل هزینه  از

در پــژوهش  ).1388ابراهیمــی، (مــصرفی بــوده اســت  
ی در بیمارسـتان هـاي ویـژه       بخش مراقبت   در انجام شده 
از کـــل % 12 هزینـــه دارو و لـــوازم مـــصرفی آلمـــان،

گوري (بود  ص داده   هاي بخش را به خود اختصا       هزینه
رسد که در مقایـسه بـا    نظر می به .)1999، 34و همکاران

سایر مطالعـات، هزینـه مـواد مـصرفی در بخـش دیـالیز            
تـري   بیمارستان شهید صدوقی یـزد وضـعیت نـامطلوب        

هرچند که ممکن است این تفاوت ناشی از . شته استدا
نوع خدمت ارائه شده در این بخش باشد، اما با توجه به 

ها، تـا   هاي مصرفی نسبت به کل هزینه   که سهم هزینه  این
توان با اقداماتی در زمینه  حد ممکن، باید ناچیز باشد می

هـاي مـصرفی بـه       استانداردسازي مصرف، نسبت هزینه   
  .هاي بخش را کاهش داد کل هزینه

دهد که هزینه     هاي پژوهش نشان می     همچنین، یافته 
از کـل   % 9/34 ریـال    600ر219ر102کارکنان با مبلـغ     

دهد که سـهم بـاالیی را      هاي بخش را تشکیل می      هزینه
در  .هاي بخش به خـود اختـصاص داده اسـت    در هزینه

هاي مـشابه نیـز هزینـه کارکنـان درصـد             اغلب پژوهش 
بـــري بـــاالیی را در عملیـــات ارائـــه خـــدمات   هزینـــه

بــه عنــوان نمونــه، در    . بیمارســتانی دارا بــوده اســت  
هـاي ویـژه اورژانـس     تپژوهشی مشابه در بخش مراقبـ     

، 1382شهر تهران در سـال      ) ره(بیمارستان امام خمینی    
تـشکیل داده   هـا را       از کل هزینه   %5/74هزینه کارکنان   

اي در  همچنــین، در مطالعــه. )1384گــودرزي، (اســت 
هاي ویژه بیمارستان شفاي کرمان، هزینه        بخش مراقبت 

  1389 دیالیز بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال  بخش و درآمد اختصاصیکل هزینه: 5جدول 

 ارائه دهنده بخش
 خدمت

کل هزینه 
 )ریال (بخش

کل درآمد اختصاصی 
 )ریال(بخش 

تفاضل کل درآمد و کل 
  )ریال(هزینه بخش 

  580ر993ر228 2ر304ر900ر000 1ر723ر906ر772 دیالیز
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 برآورد شـده  ها     از کل هزینه   %55/60کارکنان، معادل   
 پژوهــشی دیگــر در بخــش  .)1388ابراهیمــی، (اســت 

تهـران نیـز   ) ره(جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی   
از % 49به این نتیجه رسیده اسـت کـه هزینـه کارکنـان             

). 1377مقـدم،   عباسـی (شـود    ها را شامل مـی      کل هزینه 
هــاي ویــژه  همچنــین، در پژوهــشی در بخــش مراقبــت 

، %42نـان بـا نـسبت       بیمارستانی در آلمان، هزینـه کارک     
هـاي بخـش داشـته اسـت      تـرین سـهم را در هزینـه       بیش

هرچنــد کــه در ایــن    ). 1999گــوري و همکــاران،  (
هـا   مطالعات، سهم هزینه کارکنان نسبت بـه کـل هزینـه     

هـا سـهم بـاالیی از     متغیر بوده اسـت، امـا در تمـامی آن       
هزینه ارائه خدمات بیمارستانی متعلق بـه هزینـه نیـروي        

  . انسانی است
هاي پژوهش، در بخـش دیـالیز     بر اساس دیگر یافته   

ــال    ــدوقی در سـ ــهید صـ ــتان شـ ــغ 1389بیمارسـ ، مبلـ
صرف هزینه تغذیه شده است کـه       ریال   68ر255ر000

در  .هـاي بخـش بـوده اسـت     از کل هزینـه % 9/3معادل 
هـــاي  هـــاي مـــشابه انجـــام شـــده در بخـــش پـــژوهش
ــتان امـــام خمینـــی   مراقبـــت ) ره(هـــاي ویـــژه بیمارسـ

و جراحی اعصاب بیمارسـتان امـام       ) 1384رزي،  گود(
ــی  ــران ) ره(خمین ــی(ته ــدم،  عباس و بخــش ) 1377مق
ابراهیمـی،  (هاي ویژه بیمارستان شـفاي کرمـان         مراقبت
، %4/2،  %6/17، هزینه غذا، به ترتیـب، برابـر بـا           )1388

شــواهد موجــود . بــوده اســتهــا  از کــل هزینــه% 23/1
هـاي   ي بخـش  هـا   هزینـه % 7بیانگر آن است که حـدود       

بیمارستانی باید صرف غذاي کارکنان بیمارستان شـود      
هـا   لذا، نسبت هزینه غذا به کـل هزینـه      ). 1382پایدار،  (

ــشنهادي   ــسیار کمتــر از میــزان پی در پــژوهش حاضــر ب

تـوجهی بـه وضـعیت        این مسئله اگر ناشـی از بـی       . است
تواند آثار سـویی بـر سـالمت        تغذیه کارکنان باشد، می   

تـرین سـرمایه       انسانی داشته باشد و مهم     عملکرد نیروي 
لـذا، پیـشنهاد    . سازمانی را بیش از حـد مـستهلک کنـد         

 .شود دالیل این موضوع بیشتر بررسی شود می

 آب، بـرق،  هـاي  هزینههمچنین در پژوهش حاضر،     
 2ر773ر602 نیـز در مجمـوع       تلفن و سوخت مـصرفی    

ل یهـاي بخـش را تـشک      از هزینـه   %15/0 کـه    بودهریال  
هـاي   هاي انجام شـده در بخـش   در پژوهش .ستداده ا

) ره(هـــاي ویـــژه بیمارســـتان امـــام خمینـــی   مراقبـــت
و جراحی اعصاب بیمارسـتان امـام       ) 1384گودرزي،  (

هاي   و بخش مراقبت  ) 1377مقدم،    عباسی) (ره(خمینی  
نیز این ) 1388ابراهیمی، (ویژه بیمارستان شفاي کرمان   

بـرآورد شـده   % 32/0و % 7/0، %5/3مقدار، به ترتیـب،     
آل هزینـه     شود که مقدار ایـده      همچنین، گفته می  . است

پایـدار،  (هـاي بیمارسـتانی اسـت     کـل هزینـه   % 5انرژي  
بنــابراین، بخــش مــورد مطالعــه، از نظــر هزینــه  ). 1382

انرژي، هم نسبت بـه مطالعـات مـشابه و هـم نـسبت بـه                 
قابــل . اسـتاندارد پیــشنهاد شــده وضــعیت مطلــوبی دارد 

تـر هزینـه انـرژي بـه سـایر        نـسبت پـایین   ذکر است کـه     
هـاي    توانـد ناشـی از یارانـه        هـاي بیمارسـتانی مـی       هزینه

لـذا، بایـد هزینـه      . پرداختی دولت بـه ایـن بخـش باشـد         
انرژي بـدون در نظـر گـرفتن یارانـه نیـز مـورد مطالعـه               

  . قرار گیرد
ریـال   192ر250ر468 نیـز    هزینه اسـتهالك بخـش    

هـاي بخـش را تـشکیل          کل هزینـه   از% 17/11 که   بوده
هـا در   نسبت هزینه استهالك به کـل هزینـه   .داده است

ــده در بخــش   ــات انجــام ش ــژه   مطالع هــاي مراقبــت وی
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و ) 1384گـــودرزي، ) (ره(بیمارســـتان امـــام خمینـــی 
) ره(جراحـی اعــصاب بیمارســتان امــام خمینــی تهــران  

هـاي ویـژه      هـاي مراقبـت     ، بخـش  )1377مقدم،    عباسی(
ــتان  ــان بیمارســ ــفاي کرمــ و ) 1388ابراهیمــــی، (شــ

نیـز،  ) 1999گوري و همکاران،    (بیمارستانی در آلمان    
.  است گزارش شده  %7و  % 86/9،  %2،  %4/7به ترتیب،   

دهد کـه     نسبت بدست آمده در پژوهش فعلی نشان می       
ــه    ــسبت ب ــورد مطالعــه ن ــه اســتهالك در بخــش م هزین

 را هـا  اي از کل هزینه مطالعات مشابه سهم قابل مالحظه   
ــت  ــشکیل داده اس ــی  . ت ــسئله م ــن م ــی از   ای ــد ناش توان

فرســودگی بــیش از حــد تجهیــزات، نــصب تجهیــزات 
هاي پایانی    ها و نیز سال     تجهیزات در اولین سال   (جدید  

و یـا   ) ترین میزان استهالك است    عمر مفید داراي بیش   
ها باشد که باید دلیل این مـسئله          استفاده نامناسب از آن   

  .بررسی شود
هـاي بخـش    کل هزینـه هاي پژوهش،   یافتهبر اساس 

بـا مقایـسه    . اسـت هریـال بـود   1ر723ر906ر772مبلـغ  
یافتنی به ازاي یک بار انجام دیـالیز   هاي تخصیص  هزینه

شـود کـه بخــش    و درآمـد کـسب شـده، مــشخص مـی    
هـاي ســودآور بـراي بیمارســتان    دیـالیز یکـی از بخــش  

طـور متوسـط بـه ازاي هـر      میـزان سـودي کـه بـه      . است
 ریال 148ر973لیز عاید بیمارستان شده است حدود دیا
البته، باید توجه داشت که تعرفه پرداختـی عامـل        .است

اصلی سـودآور نـشان دادن ایـن بخـش اسـت، چراکـه            
ــشکیل  ــزاي ت ــا     د اج ــسه ب ــالیز در مقای ــه دی ــده هزین هن

  . استانداردها و هزینه سایر مراکز تفاوت چندانی ندارد
مند از   نظامغیرتفاده  پژوهش حاضر با محدودیت اس    

هـا در     یابی و مستندسازي دقیـق هزینـه        هاي هزینه   روش

هاي کشور مواجه بـوده اسـت کـه در نتیجـه              بیمارستان
یـابی بـر مبنـاي        هـایی نظیـر هزینـه       آن، استفاده از روش   

در عـین حـال، پژوهـشگران       . فعالیت نیز مـشکل اسـت     
هـاي بخـش    تالش کردنـد بـا مـشاهده مـستقیم فعالیـت         

ــرور تمــامی   مــورد م ــسئولین و م ــا م ــصاحبه ب ــه، م طالع
اي موجود، این مشکل را تا حـد ممکـن          مدارك هزینه 
  . مرتفع کنند

ــروري اســت کــه        در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ض
یابی بر مبناي فعالیت را بایـد از طریـق           هاي هزینه   هدف

هـا    مـدیریت فعالیـت   . هـا بدسـت آورد      مدیریت فعالیت 
 بلکـه فراینـدي از      یک اقدام مقطعی و سفارشی نیست،     

وقفه در تمام ابعاد کـار و جـستجوي           بهبود مستمر و بی   
هــاي اصـالح از طریــق مطالعــه دقیــق و   دائمـی فرصــت 

ــت  روش ــد فعالی ). 1999گوناســکاران، (هــا اســت   من
ــشنهاد مــی  ــا، بــه شــود بیمارســتان بنــابراین، پی منظــور  ه
ســازي نظــام  هــا اقــدام بــه پیــاده  مــدیریت بهینــه هزینــه

 بـر مبنـاي فعالیـت کننـد کـه آن نیـز شـامل                یـابی   هزینه
ــین هــدف  ــشکیل کــارگروه   مراحــل تعی هــاي نظــام، ت

یابی بر مبنـاي فعالیـت، بررسـی مـسائل سـازمانی              هزینه
ــت  ــایی فعالی ــرتبط، شناس ــه  م ــایی هزین ــا، شناس ــا و  ه ه

اي  ها و بـازبینی دوره   اي، مقایسه هزینه    هاي هزینه   هدف
  ). 1999گوناسکاران، (نظام است 

  
  قدردانیکر و تش
  

نویسندگان، از همه کارکنان بیمارستان شهید صـدوقی    
ــسابداري و      ــالیز، ح ــش دی ــان بخ ــویژه کارکن ــزد، ب ی

  .کنند مدیریت بیمارستان تشکر و قدردانی می
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