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چكیده
مقدمه :موفقیت در حوزه درمان به دلیل مشکالت اقتصادی و کمبود منابع به مدیریت درست و مناسب هزینههای آن
بستگی دارد .یکی از مواردی که میتواند در رابطه با این موضوع مؤثر واقع شود توجه به روش بهایابی مناسب است که
اطالعات حاصل از آن مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی قرار میگیرد.
روش پژوهش :پﮋوهﺶ حاضر از نوع پﮋوهﺶهای کاربردی است و بهشیوه توصیﻔی و مقطﻌی انجام شده است .برای
گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی استﻔاده شده است .در این پﮋوهﺶ بهای تمامشده  9مرکز فﻌالیت
بخﺶ اطﻔال با استﻔاده از روشهای بهایابی سنتی و بر مبنای فﻌالیت زمانگرا محاسبه شد .برای بررسی تﻔاوت مﻌنیداری
بین روشهای محاسبه بهای تمامشده خدمات از آزمون ناپارامتریک یو من-ویتنی استﻔاده شد.
یافتهها :یافتههای پﮋوهﺶ نشان داد که بین محاسبه بهای تمامشده خدمات به روش بهایابی سنتی و روش بر مبنای
فﻌالیت زمانگرا تﻔاوت مﻌنیداری وجود ندارد .بهای تمامشده خدمات درمانی ارائه شده به وسیله بخﺶ اطﻔال بیمارستان
شهید صدوقی یزد با استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا در سال  ،1395مﻌادل 143ر722ر979ر 34ریال
و هزینه ظرفیت بالاستﻔاده آن مﻌادل 063ر562ر986ر 4ریال است .افراد مازاد رستههای خدمات پزشکی اصلی ،پزشکی
مشاور ،دستیاری ،کارورزی ،پرستاری و دفترداری ،بهترتیب 6/75 ،8/52 ،33/38 ،10 ،3/72 ،و  0/21نﻔر شناسایی شد.
نتیجهگیری :با توجه به میزان باالی هزینه ظرفیت بالاستﻔاده نسبت به بهای تمام شده خدمات ،پیشنهاد میشود با
بکارگیری فن مهندسی ارزش ،هزینههای منابع استﻔادهنشده کاهﺶ داده شود .همچنین ،میتوان با تجدیدنظر در ساختار
نیروی انسانی ،چند تخصصیکردن کارکنان ،برنامهریزی مناسبتر و حذف فﻌالیتهای بدون ارزشافزوده هزینهها را
کاهﺶ و کارایی را افزایﺶ داد.
واژههای کلیدی :بخﺶ اطﻔال ،بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا ،خدمات درمانی ،ظرفیت بالاستﻔاده
 .1دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشکده حسابداری ،دانشگاه ملی تاجیکستان ،دوشنبه ،تاجیکستان (رایانامه)hajighasemi.m.r@gmail.com :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران (رایانامه)nazemi@yazd.ac.ir :
 .3کارشناسارشد حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامهajdariii1371@gmail.com :؛ دورنگار-38207188 :
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مقدمه

در شبیهسازی و اندازهگیری شرایط و تصمیمگیریهای
مختلف ،قادر به پاسخگویی به نیازهای مدیریتی نیست.

مراقبتهای بهداشتی مبتنی بر ارزش بهعنوان یکی از

این ناکارآمدی ناشی از آن است که در روشهای

راهبردهای رسیدگی به چالﺶهای پیﺶروی سالمت و

سنتی ،محرکهای بها بهدرستی شناسایی نمیشود و با

حل آن پیﺶبینی شده است ( .)1در نظر گرفتن

استﻔاده از نرخهای سربار بﻌضاً هزینههای ﻏیرمستقیم به

مراقبتهای مذکور به طور عمده برای شناسایی نتایج

طور نادرست به موضوع هزینه تخصیﺺ داده میشود

سالمت و در نتیجه اندازهگیری شرایط خاص خدمات

( .)8از جمله مشکالت دیگری که بیان میشود این

پزشکی ،بهکار میرود ( .)2توجه به ارزش ،بدون در

است که روش بهایابی سنتی قابلیت شناسایی هزینه در

نظر گرفتن چگونگی محاسبه بهای تمامشده برای تﻌیین

سطح فﻌالیت را ندارد .از این رو ،تغییر هزینه در سراسر

خدمات پزشکی ،امکانپذیر نیست و ارائهدهندگان

خطوط خدمات ،با توجه به وضﻌیت ناپایدار هزینهها در

خدمات بهداشتی قادر به درک بهای تمامشده

نظام مراقبتهای بهداشتی ،بهکارگیری روشی قابل

مراقبتهای بهداشتی و کنترل هزینهها نخواهند بود (.)3

اعتماد و شﻔاف برای محاسبه بهای تمامشده مربوط به

ارائهدهندگان خدمات بهداشتی در سالهای اخیر

خدمات درمانی بیمارستانی را برای کمک به

تحت فشارهای مالی بیشتری قرار گرفتهاند و ناچار

ارائهدهندگان خدمات ضروری میسازد ( .)9روش

هستند برای مقابله با این پدیده ،هزینههای خود را در

بهایابی بر مبنای فﻌالیت یکی از روشهای بهایابی است

طول دوره درمان ،متناسب با شرایط درمان بررسی کنند

که در سال  1987میالدی به وسیله کﭙلن و جانسون برای

( 4و  .)5بنابراین ،برای موفقیت در نظام مراقبتهای

اولین بار مطرح شد .این روش جانشین بهایابی سﻔارش

بهداشتی الزم است هزینههای واقﻌی مراقبت از کل

کار یا روش مرحلهای نیست بلکه میتواند همراه با

فرایند درمان بهطور دقیق بررسی شود ( .)6در این

آنها بهکار گرفته شود ( .)10روش بهایابی بر مبنای

راستا ،دستیابی به اطالعات بهای تمامشده دقیق و

فﻌالیت اطالعات مناسبتری در مورد تولید یا

مناسب برای تصمیمگیری درباره راهبرد قیمتگذاری

خدماترسانی ،فﻌالیتهای پشتیبانی و هزینههای

و مدیریت بها موضوعی مهم در حوزه مراقبتهای

محصول یا خدمت ارائه میکند؛ مدیریت میتواند با

بهداشتی است .گروههای مختلف از جمله

تمرکز بر محصوالت و فرایندهای دارای بیشترین اهرم،

سیاستگذاران برای تأمین مالی بیمارستان ،مدیران

سود خود را افزایﺶ دهد ( .)11اجرای روش بهایابی بر

بیمارستان برای تحقق هدفهای مدیریت بهای داخلی

مبنای فﻌالیت بهدلیل هزینههای زیاد مصاحبه با

و پﮋوهشگران سیاستهای سالمت از اطالعات نظام

اشخاص ،استﻔاده از روشهای ذهنی و هزینهزا برای

بهای تمامشده استﻔاده میکنند ( .)7ادعا میشود که

تأیید اعتبار تخصیﺺهای زمانی ،مشکالت نگهداری و

روشهای سنتی محاسبه بهای تمام شده بهدلیل ناتوانی

بهروزرسانی در مواقع تغییر مصرف منابع و فرایندها و
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اضافه شدن فﻌالیتهای جدید مانع بهروز بودن این

فرایند تخصیﺺ تجلی مییابد و بهتبع آن باید تﻌدیالتی

نوآوری بهعنوان ابزار مدیریت میشود و ادعا میشود

برای حذف این خطا انجام شود؛ اما در روش بهایابی بر

روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا این دشواریها

مبنای فﻌالیت زمانگرا ،محاسبه هزینه محصول بهجای

را رفع میکند ( .)12بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

مقادیر منابع تﻌهد شده بر اساس مقادیر منابع

ساخت الگوی دقیق را آسانتر و سریعتر میکند (.)13

مصرفشده در عملیات است .در این روش ،هزینه

در این روش ،برخالف روش متداول بهایابی بر مبنای

منابﻌی که بهصورت منابع مصرفشده قابل تخصیﺺ

فﻌالیت ،در مرحله اول فﻌالیتها شناسایی نشده و

است ،به عنوان هزینههای محصول شناسایی و هزینه

هزینههای مربوط به فﻌالیتها نیز تخصیﺺ نمییابد .به

منابع بالاستﻔاده به عنوان هزینههای دوره در نظر گرفته

عبارت دیگر ،تسهیم اولیه هزینهها به فﻌالیتها انجام

میشود ( .)15بر این اساس ،مدیران بیمارستانها و

نمیشود بلکه در این روش ،مدیران ابتدا بهطور مستقیم

مراکز درمانی با استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای

منابع مورد نیاز برای هر موضوع هزینه (مشتریان،

فﻌالیت زمانگرا قادر خواهند بود بهآسانی بهای

محصوالت و خدمات) را پیﺶبینی میکنند .همچنین،

تمامشده دقیقتر فﻌالیتهای درمانی را محاسبه و بر

بهجای این که با استﻔاده از مصاحبه با کارکنان و یا ارائه

اساس آن برنامهریزی کنند ( .)16برای روش بهایابی بر

پرسﺶنامه به آنان زمان الزم برای انجام فﻌالیتها را

مبنای فﻌالیت زمانگرا مزایای فراوانی از جمله

مشخﺺ کنند ،منابع هزینهها را بر پایه مﻌادالت زمانی

هدفگیری کاهﺶ هزینهها ( ،)17سنجﺶ عملکرد

تﻌیین و بهطور مستقیم و خودکار به فﻌالیتها و عملیات

( ،)18هدایت تصمیمگیریها ( )19و کمک به

انجامشده ،تخصیﺺ میدهند ( .)14در نتیجه ،روش

بودجهریزی درست ( )20بیان شده است .همچنین ،این

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا این واقﻌیت را آشکار

روش بهایابی از طریق فراهمکردن اطالعات مالی و

میکند که در روند طبیﻌی سازمان ممکن است منابع

ﻏیرمالی درباره فﻌالیتها و مقاصد هزینهای به شناسایی

بالاستﻔاده بهعنوان منابع تﻌهد شدهای وجود داشته باشد،

مشکالت ،ارائه راهحل و در اختیار گذاشتن فرصتهای

که بهطور کامل بهکار گرفته نمیشود .بنابراین ،منابع

جدید کمک بسیاری میکند (.)21

مزبور بهطور جداگانه شناسایی شده و به هیچ مخزن

در زمینه نحوه بهایابی خدمات نظام سالمت

هزینهای تخصیﺺ داده نمیشود .همچنین ،در روش

پﮋوهﺶهای متﻌددی انجام شده است ( )22-30که در

بهایابی بر مبنای فﻌالیت فرض بر این است که از کل

این راستا میتوان به پﮋوهﺶ عالمشاه در بخﺶ

منابع در عملیات استﻔاده میشود و بنابراین کلیه منابع

آزمایشگاه درمانگاه اعلمی هرندی تأمین اجتماعی

تﻌهد شده بهعنوان هزینههای محصول شناسایی

اصﻔهان ( ،)22پﮋوهﺶ محبی و طالبنیا در مجتمع

میشود .لذا ،هرگونه تﻔاوتی بین هزینه کل منابع تﻌهد

بهداشتی-درمانی نادر کاظمی شیراز ( ،)23پﮋوهﺶ

شده و هزینه منابع تخصیﺺیافته بهصورت خطای

رحیمینﮋاد و همکاران در بخﺶ اورژانس بیمارستان
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بوعلی تهران ( )24و پﮋوهﺶ خانی و همکاران در

مبانی نظری

بخﺶ آیسییو بیمارستان شریﻌتی اصﻔهان ( )25اشاره

بهایابی برمبنای فﻌالیت زمانگرا روشی است برای

کرد .کلیه پﮋوهﺶهای مزبور به اجرای روش بهایابی بر

محاسبه دقیقتر هزینههای سربار که در آن به دو عامل

مبنای فﻌالیت زمانگرا پرداختهاند و در هیچیک از این

مهم توجه میشود .اولین عامل نرخ بهای ظرفیت (هر

پﮋوهﺶها بهایابی در سطح خدمات ارائهشده به وسیله

واحد ظرفیت تأمینشده) است که زمان مورد نیاز

رستههای ارائهکننده خدمات ،انجام نشده است .به

کارکنان برای انجام فرایند یا فﻌالیت را بهازای هر دقیقه

عنوان نمونه ،در پﮋوهﺶ خانی و همکاران ( )25به

کار نشان میدهد ( .)31این عامل در واحد زمان

هزینه ظرفیت بالاستﻔاده بخﺶ آیسییو اشاره شده اما

بهوسیله تقسیم هزینه کل (منابع مورد نیاز برای انجام

هزینه ظرفیت بالاستﻔاده به تﻔکیک هر رسته ارائهکننده

فﻌالیت خاص) بر ظرفیت عملی تﻌیینشده محاسبه

خدمات مشخﺺ نشده است .همچنین ،در پﮋوهﺶهای

میشود ( .)32برآورد ظرفیت عملی نکتهای مهم برای

انجامشده در این زمینه تﻌداد افراد مازاد در بخﺶهای

محاسبه هزینه هر واحد ظرفیت تأمینشده ،است.

درمانی بررسی نشده است .از این رو ،برای جبران این

ظرفیت عملی را میتوان بهطور اختیاری تخمین زد و یا

کاستی و با نظر به این که کودکان همواره در مﻌرض

این که از طریق تحلیلی آن را بررسی کرد .برآورد

بیماریهای گوناگون بوده و از نظر ایمنی بدن

اختیاری ظرفیت عملی به این صورت است که ظرفیت

ضﻌیفتر هستند و درمان آنها نیز شرایط و حساسیت

عملی بهعنوان درصد مﻌینی از ظرفیت اسمی فرض

خاص خود را در جامﻌه دارد ،اهمیت مدیریت بها در

میشود ( .)13به عنوان نمونه ،اگر مﻌموالً فردی هﻔتهای

بخﺶ اطﻔال دو چندان میشود.

 40ساعت کار کند ،ظرفیت عملی را میتوان بهاندازه

با توجه به تنوع مراکز خدمات درمانی در بخﺶ اطﻔال

 %80ظرفیت اسمی و مﻌادل  32ساعت در هﻔته فرض

بیمارستان شهید صدوقی یزد که شامل مراکز فﻌالیت

کرد %20 .باقیمانده زمان صرفشده به وسیله این فرد

نورولوژی اطﻔال ،نﻔرولوژی اطﻔال ،گوارش اطﻔال ،ﻏدد

برای استراحت ،ورود و خروج ،آموزش و گﻔتوگو

اطﻔال ،آسم و آلرژی اطﻔال ،ریه اطﻔال ،قلب اطﻔال،

در نظر گرفته میشود .اگر چه در نظر گرفتن ظرفیت

داخلی اطﻔال و عﻔونی اطﻔال است و به منظور کمک به

عملی بهصورت درصد ثابتی از ظرفیت اسمی ممکن

مدیریت هزینههای این بخﺶ ،هدف این پﮋوهﺶ محاسبه

است برای ساختن یک الگوی اجمالی و سریع کافی

بهای تمامشده خدمات درمانی است که در بخﺶ اطﻔال

باشد اما شرکتها به طور مﻌمول تمایل دارند ظرفیت

این بیمارستان ارائه میشود .در این پﮋوهﺶ ،برای نخستین

عملی را با تحلیل بیشتری بررسی کنند ( .)33عامل دوم

بار افزونبر شناسایی هزینه ظرفیت بالاستﻔاده هر رسته

برآورد زمان مصرفی است؛ یﻌنی ،مقدار زمانی که برای

ارائهکننده خدمات به بیماران ،افراد مازاد هر رسته

هر مﻌامله ،محصول یا مشتری (براساس زمان انجام

ارائهکننده خدمات نیز تﻌیین میشود.

فﻌالیتها) صرف میشود ( .)13تﻌیین زمان مورد نیاز
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برای انجام فﻌالیتها بهمنظور تخصیﺺ مناسب منابع به

فﻌالیتها i ،تﻌداد زمانهای انجام فﻌالیت  jو Cmin

استﻔادهکنندگان از خدمات ،از طریق مﻌادالت زمانی

هزینه هر واحد است.

امکانپذیر است (.)32
ساخت مﻌادالت زمانی نیازمند شناسایی فﻌالیتها و

پیشینه پﮋوهﺶ

تﻌیین محرکهای زمانی است که باعث تغییراتی در

یافتههای پﮋوهﺶ عالمشاه در بخﺶ آزمایشگاه

مصرف زمان برای هر فﻌالیت میشود .برای این منظور،

درمانگاه اعلمی هرندی تأمین اجتماعی اصﻔهان نشان

زمان استاندارد مورد نیاز برای انجام فﻌالیت یا زمان الزم

داد که بین بهای تمامشده واقﻌی خدمات و تﻌرفههای

برای انجام شیوههای درست فﻌالیت مشابه ناشی از تأثیر

مصوب تﻔاوت وجود دارد .بهای تمامشده برخی از

محرکهای زمانی ارزیابی و بر اساس دادهها ،مﻌادله

خدمات در این بخﺶ کمتر از تﻌرفههای مصوب و

زمانی ساخته میشود .بهطور کلی ،زمان مورد نیاز برای

برخی بیشتر بود ( .)22نتایج پﮋوهﺶ محبی و طالبنیا

انجام فﻌالیت خاص بهعنوان تابﻌی با مشخصههای مختلف

بیانگر بیشتربودن بهای تمامشده خدمات ارائه شده به

بیان میشود .بنابراین ،زمان الزم برای انجام رخداد  kاز

بیماران دیابتی به روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

فﻌالیت  ،jبا تﻌداد  pممکن از محرکهای زمانی  ،Xرابطه

از روش سنتی در مجتمع بهداشتی-درمانی نادر کاظمی

زمانی شماره  1در زیر را ایجاد میکند (:)33

شیراز بود ( .)23رحیمینﮋاد و همکاران در پﮋوهشی

tjk=β0+ β1X1+ β2X2+…+ βPXP

رابطه 1

بهای تمامشده منابع انسانی در بخﺶ اورژانس
بیمارستان بوعلی تهران را به روش بهایابی بر مبنای

در رابطه باال t jk ،زمان مورد نیاز برای انجام رخداد

فﻌالیت زمانگرا محاسبه کردند .نتایج پﮋوهﺶ آنان

 kاز فﻌالیت؛  β0مقدار ثابت زمانی برای فﻌالیت ،j

گویای این بود که هزینه بیکاری منابع انسانی بخﺶ

مستقل از مشخصههای رخداد؛  β1مصرف زمان برای

زیادی از هزینههای بیماران را تشکیل میدهد ( .)24بر

یک واحد از محرک زمانی 1؛  ،X1محرک زمانی  1و

اساس یافتههای پﮋوهﺶ خانی و همکاران بین نرخ

 ،Pتﻌداد محرکهای زمانی است.

شبتخت بر پایه تﻌرفه دولتی و بهای تمامشده آن بر

هزینه کل برای یک فﻌالیت ( )Total costsاز

اساس روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا در بخﺶ

طریق جمع کل هزینههای مربوط به فﻌالیت ،محاسبه

آیسییو بیمارستان شریﻌتی استان اصﻔهان تﻔاوت

میشود که در رابطه شماره  2در زیر نشان داده شده

وجود دارد و استﻔاده از نرخ تﻌرفه دولتی منجر به کمتر

است (:)34

از واقع نشان دادن بهای تمامشده شبتخت میشود.
همچنین ،وجود ظرفیت بالاستﻔاده در این بخﺶ تأیید

رابطه 2
i

Total costs= ∑ni=1 ∑m
∑ j=1

شد ( .)25جامﻌی و همکاران در پﮋوهشی بهای

در رابطه باال n ،تﻌداد مخازن منابع؛  mتﻌداد

تمامشده خدمات مراقبتهای بهداشتی بیمارستان تأمین

t jk *Cmin

k=1
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اجتماعی شهر اصﻔهان را با استﻔاده از روش بهایابی بر

تحلیل بهای تمامشده مقایسهای پرتودرمانی کل سینه با

مبنای فﻌالیت زمانگرا محاسبه کردند .نتایج پﮋوهﺶ

براکیتراپی بالونمحور در مدیریت سرطان سینه در

آنان نشان داد که بخﺶهای مراقبتهای بهداشتی

مراحل اولیه به این نتایج دست یافتند که در

بیمارستانهای سراسر کشور با بهکارگیری روش

پﮋوهﺶهای آینده باید از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا میتوانند اطالعات

زمانگرا برای درک بهتر بهای تمامشده با هدف

مناسبی در مورد نحوه استﻔاده از ظرفیت در هر یک از

کاهﺶ هزینهها استﻔاده شود (.)30

دوایر ارائه کنند و با استﻔاده از این اطالعات هزینهها را
کاهﺶ و کارایی را افزایﺶ دهند (.)26
در پﮋوهﺶ کیل و همکاران ،بهای تمامشده مراقبت
از بیماران مبتال به بیماریهای مزمن متﻌدد در یک

فرضیه پﮋوهﺶ
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پﮋوهﺶ ،فرضیه
پﮋوهﺶ به شرح زیر تدوین شد:

مرکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه در استکهلم

بین محاسبه بهای تمامشده خدمات درمانی در

سوئد محاسبه و مشخﺺ شد که برای محاسبه بهای

بخﺶ اطﻔال بر اساس روش بهایابی سنتی و بهایابی بر

تمامشده مراقبت از بیماران مبتال به چند بیماری مزمن

مبنای فﻌالیت زمانگرا تﻔاوت مﻌنیداری وجود دارد.

میتوان از رویکرد هﻔت مرحلهای بهایابی بر مبنای
فﻌالیت زمانگرا استﻔاده کرد (.)27گریگوریو و

روش پژوهش

همکاران در پﮋوهشی به بررسی خدمات داروسازی با
استﻔاده از تجزیه و تحلیل بهایابی بر مبنای فﻌالیت

از آن جا که هدف این پﮋوهﺶ بهبود و توسﻌه

زمانگرا و با هدف کمک به بهبود مدیریت داروخانهها

روشهای بهایابی در راستای کمک به هدفهای

پرداختند .نتایج پﮋوهﺶ آنان بهای تمامشده هر واحد

حسابداری مدیریت است و نتایج آن در رفع نیازهای

خدمت توزیع دارو در داروخانههای مورد بررسی را

اطالعاتی مدیران نیز تأثیر دارد ،میتوان روش آن را بر

بین  3/16تا  4/29یورو نشان داد ( .)28نتایج پﮋوهﺶ

اساس هدف ،کاربردی توسﻌهای دانست .همچنین،

بریوال و چینو در بخﺶ آنکولوژی مرکز پزشکی

چون در این پﮋوهﺶ بهای تمامشده خدمات بخﺶ

دانشگاه پیتسبرگ در کشور آمریکا نشان داد که

اطﻔال در سال  1395محاسبه شده ،از نوع پﮋوهﺶهای

استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا با

توصیﻔی و گذشتهنگر است .برای گردآوری دادهها از

حذف فرایند ﻏیرضروری یا فرایندهایی که

روش کتابخانهای (رجوع به اسناد و مدارک و منابع

ارزشافزوده ایجاد نمیکنند ،باعث بهبود بهرهوری

حسابداری) و برای تﻌیین مبنای منطقی تسهیم هزینهها،

منابع و تسریع در زمان چرخه مهارتهای بالینی میشود

شناسایی فﻌالیتها و زمانسنجی آنها از مصاحبه و

( .)29شوتزر و همکاران در پﮋوهشی با عنوان بررسی و

مشاهده مستقیم استﻔاده شده است .بهمنظور آزمون
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فرضیه پﮋوهﺶ ،ابتدا ،با استﻔاده از آزمون

منابع.

کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها در هر یک

در اجرای این مرحله ،هزینههای عمومی (شامل

از روشها بررسی شد .سﭙس ،بر اساس نتایج آزمون

کلیه هزینهها بهجز مواد مستقیم و دستمزد مستقیم) ()35

مزبور برای هر یک از روشها ،از آزمون پارامتریک

ابتدا از طریق تشکیل ماتریس تسهیم اولیه ،به مراکز

مقایسه میانگین دو جامﻌه یا آزمون ناپارامتریک یو من-

خدماترسان درمانی بخﺶ اطﻔال (نورولوژی اطﻔال،

ویتنی با بکارگیری نرمافزار  SPSSنسخه  22استﻔاده

نﻔرولوژی اطﻔال ،گوارش اطﻔال ،ﻏدد اطﻔال ،آسم و

ش د.

آلرژی اطﻔال ،ریه اطﻔال ،قلب اطﻔال ،داخلی اطﻔال و

این پﮋوهﺶ به صورت مطالﻌه موردی در بخﺶ

عﻔونی اطﻔال) ،سایر مراکز فﻌالیت عملیاتی بیمارستان

اطﻔال بیمارستان شهید صدوقی یزد ،یکی از

(بخﺶ زنان ،زایمان ،داخلی بزرگساالن ،اتاق عمل،

بیمارستانهای دولتی در  4طبقه با  440تخت فﻌال و

بخﺶ پیوند ،بخﺶ قلب ،بخﺶ آنکولوژی و ﻏیره)،

 582تخت مصوب آماده خدماترسانی به بیماران

مراکز فﻌالیت تشخیصی (آزمایشگاه ،پرتونگاری ،اکو،

انجام شده است .خدمات ارائهشده به اطﻔال بیمارستان

درونبینی ،نوارنگاری ،پزشکی هستهای و ﻏیره) ،مراکز

شهید صدوقی یزد شامل نورولوژی اطﻔال ،نﻔرولوژی

فﻌالیت پشتیبانی (آشﭙزخانه ،تأسیسات ،نگهبانی و

اطﻔال ،گوارش اطﻔال ،ﻏدد اطﻔال ،آسم و آلرژی

انتظامات ،حراست و ﻏیره) و مراکز فﻌالیت اداری

اطﻔال ،ریه اطﻔال ،قلب اطﻔال ،داخلی اطﻔال و عﻔونی

(حسابداری ،مدیریت ،ریاست ،درآمد و بیمهگری،

اطﻔال است که در ضلع ﻏربی و در طبقه همکف

صندوق ،پذیرش و ﻏیره) با استناد به گزارشهای نظام

بیمارستان قرار دارد .بخﺶ اطﻔال با مساحت تقریبی

حسابداری بیمارستان و تأیید کارشناسان در صورت

 2080مترمربع و  30تخت فﻌال ،بهصورت 24ساعته

امکان ردیابی و در ﻏیر این صورت ،با استﻔاده از

پذیرای بیماران است.

محرکهای بهای مناسب تخصیﺺ داده شد .پس از
تسهیم اولیه هزینههای عمومی و بهمنظور تسهیم ثانویه

مراحل اجرای روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

با استﻔاده از روش دوطرفه (مﻌادالت همزمان) ،بهای

مراحل اجرای روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

تمامشده مراکز اداری و پشتیبانی با استﻔاده از

زمانگرا برای محاسبه هزینههای عمومی (شامل کلیه

محرکهای بهای مناسب به مراکز تشخیصی و عملیاتی

هزینهها بهجز مواد مستقیم و دستمزد مستقیم) ( ،)35در

تخصیﺺ داده شد .محرکهای بهای مناسب

بخﺶ اطﻔال بیمارستان شهید صدوقی یزد به شرح زیر

شناساییشده در تسهیم اولیه و ثانویه هزینههای عمومی،

است (:)34

که از طریق مصاحبه با کارشناسان استخراج شده و به

 .1شناسایی گروههای مختلف منابع که فﻌالیتها را

تأیید مقامات ذیصالح بیمارستان نیز رسیده ،در

انجام میدهند و برآورد بهای تمامشده هر گروه از

جدولهای شمارههای  1و  2ارائه شده است .به عنوان
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نمونه ،هزینه منابع تﻌهد شده (بهای تمامشده هر مرکز

پزشکی اصلی در بخﺶ اطﻔال 610ر173ر077ر 6ریال

بﻌد از تسهیم ثانویه هزینههای عمومی) برای خدمات

بود.

جدول  :1محرکهای بهای شناسایی شده در تسهیم اولیه
تسهیم اولیه
نام محرک بها

نام هزینه
هزینه کرایه وسایل نقلیه ،هزینه برگزاری کارگاههای آموزشی ،هزینه تلﻔن و
دورنگار ،هزینه استهالک لوازم و تجهیزات مخابراتی ،هزینه اینترنت ،هزینه

تﻌداد کارکنان به ﻏیر از نیروهای خدماتی

استهالک سایر وسایل اداری ،هزینه تﻌمیر و نگهداری دستگاههای رونوشت،
هزینه خرید کتاب ،نشریهها ،نرمافزار و فیلم و هزینه آموزش کارکنان
هزینه حمل و نقل نامهها و امانات پستی ،هزینه سایر وسایل اداری و هزینه چاپ

تﻌداد کارکنان اداری

آگهیهای اداری
هزینه لوازم سرمایﺶ و گرمایﺶ ،هزینه گاز ،هزینه استهالک تأسیسات سرمایﺶ
و گرمایﺶ ،هزینه لوازم سرویسهای بهداشتی ،هزینه استهالک سایر داراییها،

مساحت

هزینه استهالک مستحدثات در زمین و محوطهسازی و هزینه استهالک
ساختمانهای اداری
هزینه پوشاک کارکنان
هزینه برق
هزینه مواد شوینده

تﻌداد کل کارکنان به ﻏیر از کارکنان اداری و پشتیبانی
 %85به مراکز ﻏیراداری بر اساس مبلغ دستگاه و  %15سایر مراکز بر اساس مساحت
 %65به مرکز رختشویخانه و  %35به مراکز عملیاتی و تشخیصی بر اساس تﻌداد
بیمار
مبلغ اثاثه و تجهیزات پزشکی

هزینه حمل کاال و اثاثیه

مبلغ رایانه

هزینه لوازم رایانه
هزینه دستگاه و تجهیزات (ﻏیرپزشکی)

مبلغ دستگاههای ﻏیرپزشکی

هزینه تﻌمیر و نگهداری سایر داراییها

مبلغ اموال

هزینه خرید نشریات و مطبوعات
سایر هزینههای تشریﻔات
هزینه قرارداد کرایه نقلیه

 %50به مرکز کتابخانه و  %50به مراکز عملیاتی و تشخیصی به نسبت تﻌداد پزشک
 %50به مرکز مدیریت و  %50به مرکز ریاست
 %60به مراکز پشتیبانی و ستادی بر اساس تﻌداد کارکنان و  %40به مراکز عملیاتی

هزینه آب مصرفی
هزینه تﻌمیر و نگهداری ساختمان و مستحدثات
هزینه لوازم و تجهیزات صوتی و تصویری
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و تشخیصی بر اساس تﻌداد کارکنان
ردیابی /تﻌداد بیمار و کارکنان
ردیابی /مساحت
مبلغ لوازم صوتی و تصویری

محمدرضا حاجیقاسمی ،دکتر مهدی ناظمی اردکانی و مهدیه اژدری

جدول  :2محرکهای بهای شناسایی شده در تسهیم ثانویه
تسهیم ثانویه
نام محرک بها

نام مرکز
مرکز مدیریت ،مرکز دبیرخانه ،ریاست ،مرکز فنآوری اطالعات ،مرکز نگهبانی
و انتظامات ،مرکز نهاد مقام مﻌظم رهبری ،مرکز حراست و مرکز حسابداری
مرکز تلﻔنخانه ،مرکز بهداشت محیط و حرفهای ،مرکز کارپردازی ،مرکز روابط
عمومی و مرکز تغذیه و رژیم درمانی
مرکز امور فنی و نگهداشت ،مرکز فضای سبز و مرکز فنی (عمران سازه)
مرکز آموزش و مرکز خدمات پشتیبانی

تﻌداد کل کارکنان و بیمار

تﻌداد کارکنان به ﻏیر از نیروهای خدماتی و بیماران
مساحت
تﻌداد کارکنان به ﻏیر از نیروهای خدماتی
تﻌداد بیمار

مرکز داروخانه و سرپرست بالینی
مرکز کارگزینی

تﻌداد کارکنان

مرکز بسیج پزشکان

تﻌداد پزشک

مرکز بهبود کیﻔیت

 %70تﻌداد کارکنان به ﻏیر از نیروهای خدماتی و بیماران و  %30تﻌداد دانشجو
لوازم مصرفی ﻏیردارویی

مرکز انبار ﻏیردارویی
مرکز استریل ابزار

 %90به اتاق عمل بر اساس تﻌداد جراحی و  %10به مراکز عملیاتی

مرکز رختشویخانه

تﻌداد بیمار بستری
تﻌداد بیمار فوت شده

مرکز سردخانه

تﻌداد بیمار ،کارکنان عملیاتی ،دانشجو ،پزشک و دستیاران

مرکز آشﭙزخانه و پذیرایی

مبلغ اموال

مرکز اموال

بیماران پروندهدار

مرکز مدارک پزشکی
مرکز آمﻔیتئاتر

 %70تﻌداد کارکنان به ﻏیر از نیروهای خدماتی و %30تﻌداد دانشجو

مرکز کتابخانه

تﻌداد دانشجو/دستیاران
 %90تﻌداد بیمار و  %10تﻌداد کارکنان

مرکز آمار و درآمد

 %70به مراکز عملیاتی و  %30به مراکز تشخیصی

مرکز حمل و انتقال زباله

در ادامه و با تشکیل ماتریس و استﻔاده از محرک

 .2تخمین ظرفیت هر گروه از منابع

بهای مناسب ،سهم بهای تمامشده مراکز تشخیصی

در این پﮋوهﺶ ،بهمنظور محاسبه دقیقتر ظرفیت عملی،

مربوط به بخﺶ اطﻔال ،به مراکز خدمات درمانی بخﺶ

از قوانین و آییننامههای وزارت بهداشت ،درمان و

اطﻔال تخصیﺺ داده شد .جدول شماره  3سهم مراکز

آموزش پزشکی نظیر قوانین و مقررات مرتبط با هیأت

فﻌالیت بخﺶ اطﻔال از بهای تمام شده اختصاصیافته به

امنا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مراکز تشخیصی را نشان میدهد.

درمانی ،آیین نامه آموزشی دوره تخصصی بالینی
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جدول  :3سهم مراکز فعالیت بخش اطفال از بهای تمام شده مراکز فعالیت تشخیصی
مراکز تشخیصی

مراکز
فعالیت

محرک

سهم هر مرکز فعالیت بخش
پزشکی

اطفال از بهای تمام شده

هستهای

مراکز فعالیت تشخیصی
841ر707ر559

آزمایشگاه

پرتونگاری

اکو قلب

درونبینی

نوارنگاری

نورولوژی

تﻌداد خدمت

162

100

37

0

32

2

نﻔرولوژی

تﻌداد خدمت

140

92

0

2

10

0

548ر520ر371

گوارش

تﻌداد خدمت

110

60

22

53

5

0

162ر149ر419

ﻏدد

تﻌداد خدمت

145

82

0

5

0

3

453ر585ر292

آسم و آلرژی تﻌداد خدمت

120

48

0

12

2

0

419ر321ر279

ریه

تﻌداد خدمت

98

50

2

1

10

1

146ر028ر237

قلب

تﻌداد خدمت

80

72

155

0

4

0

053ر399ر417

داخلی

تﻌداد خدمت

115

30

12

25

0

2

754ر072ر338

عﻔونی

تﻌداد خدمت

78

45

0

1

0

1

402ر114ر224

بخش اطفال

پزشکی ،نحوه نظارت بر عملکرد دانشجویان پزشکی،

جراحی) ،رسته خدمات پزشکی مشاور (دعوتشده

محدوده فﻌالیت ،شرح وظایف کلی و نحوه نظارت بر

برای مشاوره جراحی ،عﻔونی ،داخلی ،گوارش،

عملکرد کارورزان پزشکی و دستورعمل اجرای

اعصاب و روان ،کلیه و مجاری اداری و بیهوشی) ،رسته

هماهنگ قانون ارتقاء بهرهوری ،استﻔاده شده است

خدمات دستیاری ،رسته خدمات کارورزی ،رسته

( .)39-36به این ترتیب که ،برای تخمین ظرفیت هر

خدمات پرستاری و خدمات دفترداری است .به عنوان

یک از رستههای ارائهکننده خدمات بخﺶ اطﻔال،

نمونه ،ظرفیت عملی پزشکان اصلی در بخﺶ اطﻔال

ساعتکاری کارکنان طبق قوانین و مقررات کارکنان

410ر 307دقیقه در سال  1395بود.

که شامل گروههای متنوعی از نظر قوانین بود و روزهای

 .3محاسبه نرخ بهای ظرفیت هر گروه از منابع با تقسیم

کاری خدماترسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد،

هزینه کل آن بر ظرفیت عملی

در نظر گرفته شد .همچنین ،فقط روزهایی که کارکنان

برای محاسبه نرخ بهای ظرفیت (هر واحد ظرفیت

در بخﺶ اطﻔال خدماترسانی کرده بودند در

تأمینشده) برای رستههای ارائهکننده خدمات مراکز

محاسبات لحاظ شد .اطالعات مربوط به این موضوع از

فﻌالیت بخﺶ اطﻔال بیمارستان شهید صدوقی یزد ،ابتدا،

طریق بررسیهای گسترده و مصاحبه با کارکنان

سهم هر رسته ارائهکننده خدمات از هزینه منابع

کارگزینی و بررسی پرونده پزشکان و گاهی کارکنان

تأمینشده بر اساس نسبت فﻌالیتهای زماندار (جدول

به دست آمده است .رستههای ارائهکننده خدمات شامل

شماره  )4محاسبه شد (به عنوان نمونه ،سهم رسته

رسته خدمات پزشکی اصلی (شامل ویزیت روز اول

خدمات پزشکی اصلی از هزینه منابع تأمینشده مطابق

بستری ،ویزیت روز دوم به بﻌد ،ویزیت روز ترخیﺺ و

رابطه شماره  3محاسبه شده است) .سﭙس ،نتیجه
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بیمارستان شهید صدوقی یزد ارائه شده است.

بهدستآمده بر ظرفیت عملی هر رسته ارائهکننده

= سهم رسته خدمات پزشکی اصلی از هزینه منابع تأمینشده

خدمات در مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال تقسیم شد.
حاصل این تقسیم نشاندهنده نرخ بهای ظرفیت است.

)

رابطه 3

𝑖𝑎
𝑖𝑔

𝑛∑
𝑖=1
𝑛∑
𝑖=1

( ∗ هزینه منابع تأمینشده

در جدول شماره  ،5نرخ بهای ظرفیت به تﻔکیک رسته

سهم رسته خدمات پزشکی اصلی از هزینه منابع

ارائهکننده خدمات در مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال

تأمینشده با استﻔاده از رابطه شماره  3در باال و با استناد

جدول :4بخشی از ماتریس زمان استاندارد فعالیت مربوط به رسته ارائهکننده خدمات
زمان

مجموع

زمانسنجی استاندارد فعالیتها

استاندارد
ردیف

فعالیتها

محرک

انجام هر
فعالیت

زمانسنجی
پزشكی

پزشكی

دستیاری

کارورزی

پرستاری

دفترداری

استاندارد

اصلی ()a

مشاور ()b

()c

()d

()e

()f

سالیانه
فعالیتها ()g

(دقیقه)

1

2

ویزیت روز
اول بستری
ویزیت روز
دوم به بﻌد

تﻌداد بیمار

20

720ر32

-

813ر21

907ر10

-

-

440ر65

تﻌداد بیمار

10

087ر19

-

180ر8

453ر5

-

-

720ر32

تﻌداد
3

مشاوره

خدمت

عﻔونی

مشاوره

18

530ر1

-

-

-

-

530ر1

-

عﻔونی
4

5

بررسی عالئم
حیاتی بیماران
درج شرح
حال بیماران

تﻌداد بیمار

10

-

-

-

-

720ر32

-

720ر32

تﻌداد بیمار

15

-

-

-

080ر49

-

-

080ر49

ثبت رژیم
6

ﻏذایی

تﻌداد بیمار

20

-

-

-

-

440ر65

-

440ر65

بیماران
بررسی نتایج
7

آزمایﺶهای
بیماران

تﻌداد
نمونههای
ارسالی به

12

-

576ر12

-

-

-

576ر12

-

آزمایشگاه
𝑛

جمع زمان اختصاص
یافته

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑖∑a

∑ bi

∑ ci

𝑖𝑑 ∑

𝑖𝑒 ∑

𝑖𝑓 ∑

𝑖𝑔 ∑

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

139ر447

352ر194

412ر106

890ر4

169ر738

733ر97

694ر588ر1
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در این مرحله بﻌد از مصاحبه با سرپرستار بخﺶ،

به جدولهای شمارههای  4و  7به شرح رابطه شماره 4

کلیه فﻌالیتهای هر رسته ارائهکننده خدمات در فرایند

در زیر محاسبه شد:

رابطه 4

درمان بیماران شناسایی شد .سﭙس ،محرکهای زمانی

610ر173ر077ر= 6
(694ر588ر139 ÷1ر536 × )447ر340ر592ر21

مناسب ،نظیر تﻌداد بیمار ،تﻌداد خدمت ،تﻌداد بیمار

به عنوان نمونه برای خدمات پزشکی اصلی در

ترخیﺺشده ،تﻌداد ویزیت و تﻌداد مشاوره برای هر

بخﺶ اطﻔال ،هزینه هر واحد ظرفیت تأمینشده از

کدام از فﻌالیتهای مذکور انتخاب و در مرحله آخر،

تقسیم سهم رسته خدمات پزشکی اصلی از هزینه منابع

فﻌالیتهای شناساییشده بر اساس دقیقه زمانسنجی

تأمینشده (محاسبهشده در رابطه شماره  )4بر ظرفیت

استاندارد شد .شناسایی محرکهای زمانی و

عملی خدمات پزشکی اصلی (محاسبهشده در گام دوم)

زمانسنجی فﻌالیتها به تأیید سرپرستار بخﺶ اطﻔال

تﻌیین شد که در رابطه شماره  5در زیر نشان داده شده

رسید .بر اساس اطالعات گردآوریشده از شناسایی و

است:

زمانسنجی فﻌالیتها ،مﻌادله زمانی طبق رابطه شماره 6
769ر410=19ر 610÷ 307ر173ر077ر6

در زیر تشکیل شد .جدول شماره  6فﻌالیتهای

 .4تﻌیین زمان مورد نیاز هر رویداد مربوط به یک

ارائهشده به بیماران و زمانسنجی آنها برای خدمات

فﻌالیت بر اساس محرکهای زمانی مختلف

رسته پزشکی اصلی در بخﺶ اطﻔال را نشان میدهد.

رابطه 5

جدول  :5نرخ بهای ظرفیت (ریال /دقیقه) به تفكیک رستههای ارائهکننده خدمات در مراکز فعالیت
بخش اطفال
رسته ارائهکننده

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

پزشكی اصلی

پزشكی مشاور

دستیاری

کارورزی

پرستاری

دفترداری

نورولوژی

583ر3

678ر2

179

30

864

335ر1

نﻔرولوژی

039ر3

272ر2

152

26

732

130ر1

گوارش

897ر1

418ر1

95

17

457

707

ﻏدد

390ر1

039ر1

69

12

335

518

آسم و آلرژی

891ر1

414ر1

94

16

456

705

ریه

882

659

44

8

213

329

قلب

979

732

49

9

236

365

داخلی

664ر4

487ر3

233

41

124ر1

738ر1

عﻔونی

444ر1

079ر1

72

13

348

538

769ر19

778ر14

987

172

765ر4

365ر7

جمع
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جدول  :6فعالیتهای خدمات پزشكی ارائه شده به وسیله پزشكان اصلی به بیماران بخش اطفال
محرک زمانی

زمان انجام هر فعالیت /دقیقه

فعالیتها
ویزیت روز اول بستری

تﻌداد کل بیماران بخﺶ اطﻔال

20

ویزیت روز دوم بستری به بﻌد

تﻌداد کل بیماران بخﺶ اطﻔال

10

جراحی

تﻌداد بیماران نیازمند به جراحی

45

تﻌداد بیماران ترخیﺺ شده از بخﺶ اطﻔال

15

ویزیت روز ترخیﺺ

Tactivity = β0 +β1x1+β2x2+…+βnxn

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا محاسبه شده بود برای

در رابطه باال Tactivity ،زمان مصرف شده فﻌالیت،

محاسبه بهای تمامشده خدمات بخﺶ اطﻔال با یکدیگر

رابطه 6

 β0مقدار ثابت زمانی β1 ،تا  βnزمانهای فﻌالیت مربوط

تجمیع شد.

به هریک از محرکهای زمانی و  X1تا  Xnنمایانگر
محرکهای زمانی است.

یافتهها

برای نمونه مﻌادله زمانی مربوط به خدمات پزشکی
اصلی در بخﺶ اطﻔال به شرح رابطه شماره  7در زیر

در این پﮋوهﺶ بهای تمامشده مراکز فﻌالیت بخﺶ

است:

اطﻔال با استﻔاده از روشهای بهایابی سنتی و بهایابی بر
Tmain medical services = 30X1+45X2+15X3

مبنای فﻌالیت زمانگرا محاسبه شد .جدول شماره 7

در رابطه باال X1 ،تﻌداد کل بیماران بخﺶ اطﻔال،

بهای تمامشده مقایسهای مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال به

 X2تﻌداد بیماران نیازمند جراحی و  X3تﻌداد بیماران

روشهای بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فﻌالیت

ترخیﺺشده از بخﺶ اطﻔال را نشان میدهد.

زمانگرا را نشان میدهد.

رابطه 7

 .5ضرب نرخ بهای ظرفیت هر گروه از منابع
(محاسبهشده در مرحله سوم) در زمان مورد نیاز هر

هزینه ظرفیت بالاستﻔاده
تﻔاوت بین ظرفیت عملی و ظرفیت واقﻌی

رویداد (محاسبهشده در مرحله چهارم).
در این مرحله ،بهای تمامشده هر رسته ارائهکننده

استﻔادهشده ،که بیانگر زمان واقﻌی مورد نیاز برای انجام

خدمات مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال با استﻔاده از

فﻌالیتها است ،بهعنوان ظرفیت بالاستﻔاده محاسبه و

حاصلضرب نرخ بهای ظرفیت در مقدار زمان

هزینه آن بهعنوان هزینه دوره در نظر گرفته میشود (.)8

استاندارد هر فﻌالیت به تﻔکیک محاسبه میشود.

بنابراین ،تﻔاوت بین منابع تﻌهدشده (محاسبهشده در

گﻔتنی است هزینههای مواد مستقیم ،دستمزد

مرحله یک اجرای روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

مستقیم و هزینههای عمومی بخﺶ اطﻔال که به روش

زمانگرا) با هزینه تخصیﺺیافته (محاسبهشده در مرحله
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جدول  :7بهای تمام شده مقایسهای مراکز فعالیت بخش اطفال به روشهای بهایابی سنتی و بهایابی بر
مبنای فعالیت زمانگرا

عوامل بها

رسته ارائهکننده

مستقیم

مواد

خدمات

دستمزد مستقیم
سربار به روش بهایابی سنتی

808ر681ر141ر1

009ر408ر968

031ر533ر604

819ر810ر442

767ر607ر602

پزشکی اصلی

968ر604ر598

910ر149ر123

787ر444ر410

538ر974ر312

860ر760ر362

پزشکی مشاور

108ر934ر210

508ر505ر745

025ر215ر18

948ر011ر1

793ر533ر64

دستیاری

878ر466ر3

353ر334ر40

600ر983ر24

089ر300ر18

034ر904ر24

کارورزی

856ر507ر7

442ر005ر5

669ر124ر3

771ر288ر2

718ر114ر3

پرستاری

789ر556ر960

453ر772ر814

348ر625ر508

969ر559ر372

522ر005ر507

دفترداری

076ر177ر127

329ر875ر107

656ر341ر67

691ر326ر49

193ر127ر67

جمع دستمزد مستقیم

675ر247ر908ر1

995ر642ر836ر1

085ر735ر032ر1

006ر462ر756

120ر446ر029ر1

پزشکی اصلی

670ر883ر877

727ر073ر166

071ر469ر925

908ر174ر931

829ر237ر820

پزشکی مشاور

257ر345ر309

942ر350ر005ر1

157ر071ر41

790ر010ر3

226ر917ر145

دستیاری

347ر084ر5

864ر392ر54

909ر332ر56

188ر447ر54

460ر310ر56

کارورزی

639ر010ر11

085ر750ر6

491ر045ر7

646ر809ر6

683ر042ر7

پرستاری

845ر703ر408ر1

832ر760ر098ر1

162ر846ر146ر1

966ر455ر108ر1

135ر389ر146ر1

دفترداری

448ر511ر186

200ر475ر145

666ر841ر151

830ر758ر146

156ر781ر151

206ر539ر798ر2

650ر803ر476ر2

456ر606ر328ر2

328ر657ر250ر2

489ر678ر327ر2

پزشکی اصلی

707ر453ر885

815ر067ر751

443ر857ر468

611ر430ر343

267ر364ر467

پزشکی مشاور

223ر869ر384

368ر457ر326

472ر792ر203

741ر274ر149

451ر143ر203

دستیاری

495ر048ر168

665ر543ر142

520ر983ر88

012ر179ر65

133ر700ر88

کارورزی

906ر412ر9

304ر984ر7

238ر984ر4

875ر650ر3

364ر968ر4

پرستاری

071ر559ر346ر1

914ر190ر142ر1

787ر017ر713

175ر274ر522

030ر747ر710

دفترداری

191ر200ر215

117ر539ر182

860ر950ر113

191ر467ر83

959ر587ر113

جمع سربار به روش
بهایابی سنتی

زمانگرا

سربار به روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

بهای تمام شده
14

نورولوژی

نﻔرولوژی

گوارش

ﻏدد

آسم و آلرژی

جمع سربار به روش
بهایابی بر مبنای فﻌالیت
زمانگرا

593ر543ر009ر3

183ر783ر552ر2

320ر586ر593ر1

605ر276ر167ر1

204ر511ر588ر1

روش بهایابی سنتی

689ر468ر848ر5

654ر854ر281ر5

572ر874ر965ر3

153ر930ر449ر3

376ر732ر959ر3

076ر473ر059ر6

187ر834ر357ر5

436ر854ر230ر3

430ر549ر366ر2

091ر565ر220ر3

روش بهایابی بر مبنای
فﻌالیت زمانگرا
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جدول ( 7ادامه)

عوامل بها

رسته ارائهکننده

ریه

قلب

عمومی

عﻔونی

جمع

مستقیم

مواد

خدمات

دستمزد مستقیم
سربار به روش بهایابی سنتی

607ر088ر281

838ر892ر311

141ر304ر486ر1

199ر138ر460

219ر465ر299ر6

پزشکی اصلی

853ر836ر198

422ر828ر47

334ر833ر909

689ر303ر203

361ر737ر167ر3

پزشکی مشاور

308ر476

277ر327ر173

134ر069ر144

442ر197ر129

543ر270ر487ر1

دستیاری

578ر616ر11

155ر866ر63

285ر794ر190ر1

658ر457ر4

630ر723ر382ر1

کارورزی

872ر452ر1

026ر850ر1

308ر682ر7

950ر923ر2

612ر950ر34

پرستاری

589ر494ر236

804ر411ر262

633ر505ر250ر1

402ر138ر387

509ر070ر300ر5

دفترداری

726ر311ر31

148ر743ر34

111ر566ر165

866ر256ر51

796ر725ر701

جمع دستمزد مستقیم

926ر188ر480

832ر026ر584

805ر450ر668ر3

007ر278ر778

451ر478ر074ر12

پزشکی اصلی

133ر261ر892

262ر908ر179

875ر727ر698

135ر437ر585

610ر173ر077ر6

پزشکی مشاور

385ر137ر2

546ر976ر651

275ر641ر110

390ر039ر372

968ر489ر641ر2

دستیاری

270ر128ر52

750ر234ر240

436ر498ر914

356ر836ر12

580ر265ر446ر1

کارورزی

621ر519ر6

938ر958ر6

809ر899ر5

862ر419ر8

774ر456ر66

پرستاری

576ر246ر061ر1

072ر071ر987

168ر355ر960

039ر811ر114ر1

795ر639ر032ر10

دفترداری

338ر508ر140

551ر687ر130

383ر150ر127

237ر600ر147

809ر314ر328ر1

323ر801ر154ر2

119ر837ر196ر2

946ر272ر817ر2

019ر144ر241ر2

536ر340ر592ر21

پزشکی اصلی

779ر003ر218

604ر894ر241

313ر732ر152ر1

200ر869ر356

739ر673ر885ر4

پزشکی مشاور

009ر757ر94

339ر141ر105

912ر043ر501

926ر115ر155

441ر595ر123ر2

دستیاری

503ر374ر41

695ر908ر45

770ر774ر218

495ر729ر67

288ر242ر927

کارورزی

512ر317ر2

486ر571ر2

240ر254ر12

735ر793ر3

660ر937ر51

پرستاری

563ر530ر331

680ر862ر367

623ر024ر753ر1

991ر710ر542

834ر917ر429ر7

دفترداری

521ر983ر52

934ر789ر58

440ر159ر280

298ر733ر86

511ر411ر187ر1

جمع سربار به روش
بهایابی سنتی

زمانگرا

سربار به روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

شده

بهای تمام

جمع سربار به روش
بهایابی بر مبنای فﻌالیت

887ر966ر740

738ر168ر822

298ر989ر917ر3

645ر952ر212ر1

473ر778ر605ر16

زمانگرا
روش بهایابی سنتی
روش بهایابی بر مبنای
فﻌالیت زمانگرا

856ر078ر916ر2

789ر756ر092ر3

892ر027ر972ر7

225ر560ر479ر3

206ر284ر966ر39

420ر244ر502ر1

408ر088ر718ر1

244ر744ر072ر9

851ر368ر451ر2

143ر722ر979ر34
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پنج) بهعنوان هزینه ظرفیت بالاستﻔاده شناسایی و در

نتایج مﻔید روش بهایابی برمبنای فﻌالیت زمانگرا است و

محاسبه بهای تمامشده خدمات منظور نمیشود.

از طریق آن مدیران میتوانند به درک درستی از داشتن

جدولهای شمارههای  8و  9هزینه ظرفیت بالاستﻔاده به

ظرفیت اضافی (بالاستﻔاده) برسند .دالیل بهکار نگرفتن

تﻔکیک هر رسته ارائهکننده خدمات در بخﺶ اطﻔال و

کامل ظرفیت عملی نیروی انسانی را میتوان وجود

مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال را نشان میدهد.

نیروی انسانی مازاد و انجام فﻌالیتهای بدون
ارزشافزوده دانست .زمان مورد نیاز برای انجام

تجزیه و تحلیل ظرفیت بهکار گرفته شده در بخﺶ

فﻌالیتهای بدون ارزشافزوده که در راستای عملیات

اطﻔال

سازمان نیست ،در هنگام ساخت مﻌادالت زمانی محاسبه

تجزیه و تحلیل ظرفیت بهکار گرفتهشده یکی از

نمیشود .جدول شماره  10تحلیل ظرفیت بهکار

جدول :8هزینه ظرفیت بالاستفاده به تفكیک هر رسته ارائهکننده خدمات در بخش اطفال
هزینه تخصیص یافته

هزینه منابع تعهد شده

هزینه ظرفیت بالاستفاده

رسته ارائهکننده خدمات
پزشکی اصلی

739ر673ر885ر4

610ر173ر077ر6

871ر499ر191ر1

پزشکی مشاور

441ر595ر123ر2

968ر489ر641ر2

527ر894ر517

دستیاری

288ر242ر927

580ر265ر446ر1

292ر023ر519

کارورزی

660ر937ر51

774ر456ر66

114ر519ر14

پرستاری

834ر917ر429ر7

795ر639ر032ر10

961ر721ر602ر2

دفترداری

511ر411ر187ر1

809ر314ر328ر1

298ر903ر140

جدول  :9هزینه ظرفیت بالاستفاده به تفكیک هر رسته ارائهکننده خدمات در مراکز فعالیت بخش اطفال
رسته ارائهکننده

خدمات

خدمات پزشكی

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

پزشكی اصلی

مشاور

دستیاری

کارورزی

پرستاری

دفترداری

نورولوژی

144ر941ر215

469ر860ر93

040ر065ر94

368ر631ر2

583ر703ر471

570ر536ر25

نﻔرولوژی

615ر167ر183

204ر615ر79

727ر788ر79

003ر232ر2

820ر112ر400

868ر660ر21

گوارش

203ر343ر114

147ر700ر49

470ر808ر49

338ر393ر1

218ر772ر249

894ر521ر13

ﻏدد

575ر754ر83

566ر404ر36

911ر483ر36

598ر020ر1

172ر954ر182

572ر904ر9

آسم و آلرژی

052ر979ر113

866ر541ر49

844ر649ر49

901ر388ر1

765ر976ر248

830ر478ر13

ریه

948ر165ر53

986ر108ر23

352ر159ر23

858ر647

127ر136ر116

250ر287ر6

قلب

353ر992ر58

477ر641ر25

363ر697ر25

856ر718

373ر863ر128

264ر976ر6

داخلی

053ر124ر281

719ر192ر122

041ر459ر122

659ر425ر3

656ر089ر614

910ر244ر33

عﻔونی

928ر031ر87

093ر829ر37

542ر911ر37

534ر060ر1

248ر113ر190

142ر292ر10
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گرفتهشده و افراد مازاد هر رسته ارائهکننده خدمات بخﺶ

خدمات درمانی ( 54خدمت) ارائهشده به بیماران در

اطﻔال بیمارستان شهید صدوقی یزد را نشان میدهد.

بخﺶ اطﻔال محاسبه شد و مالک آزمون فرضیه
پﮋوهﺶ قرار گرفت .جدول شماره  11نتایج آمار

آزمون فرضیه پﮋوهﺶ

توصیﻔی فرضیه پﮋوهﺶ را نشان میدهد.

بهمنظور آزمون فرضیه پﮋوهﺶ ،دادههای مربوط به

در ادامه ،از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای

روشهای بهایابی سنتی و بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

بررسی نرمال بودن دادهها استﻔاده شد .نتایج این آزمون

(جدول شماره  )6تجزیه و تحلیل و بهای تمامشده کلیه

در جدول شماره  12نشان داده شده است.

جدول  :10تجزیه و تحلیل ظرفیت بهکارگرفته شده و شناسایی افراد مازاد هر رسته ارائهکننده خدمات
در بخش اطفال
تعداد کارکنان

ظرفیت عملی

ظرفیت بهکار

ظرفیت

()a

()b

گرفته شده ()c

بالاستفاده ()d

پزشکی اصلی

19

410ر307

139ر247

271ر60

3/72

پزشکی مشاور

51

747ر178

701ر143

046ر35

10

دستیاری

93

821ر465ر1

780ر939

041ر526

33/38

کارورزی

39

091ر386

740ر301

351ر84

8/52

پرستاری

26

592ر105ر2

348ر559ر1

244ر546

6/75

دفترداری

2

360ر180

228ر161

132ر19

0/21

رسته ارائهکننده خدمات

)e=a-((c/b)*a

افراد مازاد ()e

d=b-c

جدول  :11آمار توصیفی پژوهش
تعداد خدمت

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

روش بهایابی
سنتی

54

221ر747ر1

360ر751ر429ر9

374/2ر116ر740

998ر931ر017ر2

بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

54

962ر305ر1

769ر275ر048ر7

632/3ر772ر647

638ر446ر670ر1

جدول  :12نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
بهایابی سنتی

بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

روش
مقدار  zمربوط به مﻌنیداری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

0/425

0/428

مﻌنیداری (دو طرفه)

0/001

0/001
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بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره  ،12مقدار

( .)41چراکه بهعلت وجود تﻌرفه درمان ،امکان افزایﺶ

مﻌنیداری کمتر از  %5است که بر مبنای آن ،ادعای

درآمدهای درمانی از طریق افزایﺶ نرخ تﻌرفههای

نرمال بودن برای هر دو روش بهایابی رد شد .بنابراین،

درمانی بدون مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

برای آزمون فرضیه پﮋوهﺶ از روش آزمون

پزشکی میسر نیست .برای محاسبه بهای تمامشده

ناپارامتریک یو من-ویتنی استﻔاده شد که نتایج آن در

خدمات درمانی از روشهای مختلﻔی از جمله روش

جدول شماره  13نشان داده شده است .مطابق با نتایج

بهایابی سنتی ،روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت و روش

مندرج در این جدول مقدار مﻌنیداری مربوط به آزمون

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا استﻔاده میشود .از آن

یو من-ویتنی بیشتر از  %5است .بنابراین ،بین بهای

جا که این مراکز دارای بخﺶهای مختلف فﻌالیتی،

تمامشده خدمات درمانی ارائهشده در بخﺶ اطﻔال در

کارکنان متنوع و هزینههای ﻏیرمستقیم زیادی هستند

دو روش مورد بررسی (بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای

روش بهایابی سنتی برای محاسبه بهای تمامشده

فﻌالیت زمانگرا) تﻔاوت مﻌنیداری وجود ندارد.

خدمات از کارآیی الزم برخوردار نیست ( .)42روش
بهایابی بر مبنای فﻌالیت نیز بهدلیل کاستیهای آن مورد
انتقاد بسیاری از پﮋوهشگران قرار گرفته است ( .)14از

نتیجهگیری

این رو ،برای رفع مشکالت موجود در روش بهایابی بر
بیمارستانها و سایر سازمانهای مراقبت سالمت ،به طور

مبنای فﻌالیت ،روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

روزافزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند.

مطرح شد .این روش از طریق در نظر گرفتن عامل زمان

تمرکز زیاد بر کیﻔیت مراقبت از بیماران ،هزینه باالی

بهعنوان محرک ،بهتر از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

ارائه خدمت و رقابت شدید از جمله عواملی است که

میتواند از پیچیدگیهای سازمانها بکاهد ( .)43روش

این سازمانها را ناچار به تجدیدنظر در هزینه ارائه

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا افزونبر شناسایی هزینه

خدمات میکند ( .)40در این بین ،یکی از چالﺶهای

فﻌالیتها ،امکان برنامهریزی و تصمیمگیری منطقی را

اصلی بیمارستانها ارتقاء میزان درستی ،دقت و

برای مدیران نیز فراهم میکند .در این پﮋوهﺶ ،بهای

بهمنظور

تمامشده خدمات درمانی مراکز فﻌالیت بخﺶ اطﻔال

تصمیمگیریهای مناسب مدیریتی و هزینهای است

بیمارستان شهید صدوقی یزد با استﻔاده از روشهای

مرتبطبودن

اطالعات

هزینهها

جدول  :13نتایج آزمون یو من-ویتنی
روش

18

آماره معنیداری
آماره
میانگین مجموع آماره یو
تعداد
رتبهها من-ویتنی ویلكاکسون ( Zدو طرفه)
رتبه

بهایابی سنتی

54

55/41

992ر2

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

54

53/59

894ر2

409ر1
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894ر2

()0/301

0/763
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بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا به

کارکنان است ( .)22نتایج پﮋوهﺶ بائر-نیلسون و

تﻔکیک هر رسته ارائهکننده خدمات محاسبه شد.

همکاران بیانگر آن بود که  %49/8از بهای تمامشده

همچنین ،ظرفیت بالاستﻔاده هر رسته ارائهکننده

پرتودرمانی سرطان دهانه رحم با استﻔاده از روش بهایابی

خدمات و افراد مازاد نیز محاسبه شد که این اطالعات

بر مبنای فﻌالیت زمانگرا را هزینههای مربوط به کارکنان

میتواند مبنایی برای تصمیمگیری و برنامهریزی مدیران

تشکیل میدهد ( .)45یافتههای پﮋوهﺶ شوتزر و همکاران

به منظور استﻔاده بهینه از منابع شود.

گویای آن بود که بیﺶ از  %50از بهای تمامشده در

نتایج پﮋوهﺶ حاکی از آن است که بین بهای

پرتودرمانی تسریعشده بخشی از سینه و پرتودرمانی کامل

تمامشده خدمات درمانی در بخﺶ اطﻔال بیمارستان شهید

سینه به حقوق و دستمزد اختصاص یافته است ( .)30این

صدوقی یزد محاسبه شده به روشهای بهایابی سنتی و

تﻔاوت ناشی از آن است که گستره خدماترسانی

بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا تﻔاوت مﻌنیداری وجود

رستههای ارائهکننده خدمات موجود در بخﺶ اطﻔال

ندارد اما استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

بسیار متنوعتر است .به عبارت دیگر ،پزشکان اصلی بخﺶ

قادر به شناسایی ظرفیتهای بالاستﻔاده رستههای

اطﻔال و دستیاران این بخﺶ افزون بر بخﺶ اطﻔال ،زمان

ارائهکننده خدمات و تﻌیین افراد مازاد هر رسته در بخﺶ

زیادی را در بخﺶ مراقبتهای ویﮋه نوزادان ،مراقبتهای

اطﻔال نیز است .نبود چنین اطالعاتی در روش سنتی ،تغییر

ویﮋه کودکان و اورژانس اطﻔال سﭙری میکنند .همچنین،

روش بهایابی از روش سنتی به روش مبتنی بر فﻌالیت

بر اساس اطالعات دریافتی از نظام اطالعاتی بیمارستان،

زمانگرا را بیﺶ از پیﺶ نمایان میسازد .نتایج پﮋوهﺶ

پزشکان اصلی بخﺶ اطﻔال قسمتی از زمان خود را نیز

حاضر با یافتههای پﮋوهﺶ نمازی و زارع ( )44همسو

صرف خدمترسانی در بخﺶهای آنکولوژی اطﻔال،

است .آنان اختالف مﻌنیداری بین بهای تمامشده

بخﺶ زنان ،بخﺶ زایمان ،درمانگاه بقاییپور ،بخﺶ

محصوالت در شرکت لﻌاب یاس فارس با استﻔاده از

جراحی ،بخﺶ گوش و حلق و بینی ،بخﺶ ارتوپدی،

روشهای بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

بخﺶ عﻔونی ،اورژانس بزرگساالن ،مراقبتهای ویﮋه

با رویکرد فازی را تأیید نکردند .با توجه به نتایج پﮋوهﺶ،

بزرگساالن ،درونبینی و اتاق عمل جراحی

ترکیب بهای تمامشده بخﺶ اطﻔال بیمارستان شهید

خدماترسانی میکنند .در مجموع ،با توجه به ردیابی

صدوقی یزد شامل  %18مواد مستقیم %35 ،دستمزد مستقیم

انجامشده %19 ،از کل زمان فﻌال پزشکان اصلی در بخﺶ

و  %47سربار است .نتایج پﮋوهﺶ حاضر با نتاج

اطﻔال صرف شده است .افزون براین ،پزشکان مشاور

پﮋوهﺶهای عالمشاه ( ،)22شوتزر و همکاران ( )30و

کسانی هستند که از بخﺶهایی نظیر بخﺶ داخلی یک و

بائر-نیلسون و همکاران ( )45همسو نیست .نتایج پﮋوهﺶ

دو ،بخﺶ جراحی ،بخﺶ عﻔونی ،بخﺶ اعصاب و روان

عالمشاه در بخﺶ آزمایشگاه درمانگاه اعلمی هرندی نشان

و ﻏیره به درخواست پزشک اصلی و نیاز بیمار ،برای

داد که  %66از ترکیب هزینهها مربوط به حقوق و دستمزد

مشاوره به بخﺶ اطﻔال دعوت میشوند و سهم دستمزد
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آنها در بهای تمامشده دستمزد مستقیم بخﺶ نیز لحاظ

باالی دستمزد پزشکان ،مﻌاونت درمان دانشگاه علوم

میشود؛ اما از آن جا که پزشکان اصلی بخﺶ اطﻔال

پزشکی میتواند نسبت به زمان بهرهوری پزشکان در

بیشترین مبلغ دستمزد مستقیم درمان را دارند و درصد

بخﺶ اطﻔال تصمیمگیری مجدد داشته باشد .همچنین،

خدمترسانی آنها در بخﺶ اطﻔال فقط  %19است،

مدیریت با استﻔاده از اطالعات بهدستآمده از ظرفیت

درصد عمدهای از دستمزد پزشکان اصلی به بخﺶ اطﻔال

استﻔادهنشده میتواند با بازنگری در فرایندها و فﻌالیتهای

تﻌلق نمیگیرد و با کاهﺶ سهم حقوق و دستمزد ،سهم

بخﺶ و استﻔاده از فن مهندسی ارزش تﻌیین کند که

سربار در ترکیب هزینهها افزایﺶ مییابد .از دیگر نتایج

چگونه میتوان هزینههای منابع استﻔادهنشده در دورههای

پﮋوهﺶ حاضر ،شناسایی ظرفیت بالاستﻔاده هر رسته

بﻌد را کاهﺶ داد .این موضوع موجب میشود تا از

ارائهکننده خدمات در بخﺶ اطﻔال است .این مهم بر

هزینههای منابع استﻔادهنشده در محل دیگری و برای ارائه

بهرهوری بخﺶ اطﻔال تأثیر منﻔی بهجای میگذارد و

سایر خدمات استﻔاده شود .به این ترتیب ،کارایی و

باعث هدر رفت منابع میشود .همچنین ،وجود ظرفیت

اثربخشی منابع در بخﺶ اطﻔال افزایﺶ مییابد.

بالاستﻔاده در بخﺶ اطﻔال باعث افزایﺶ هزینههای ارائه

مهمترین و اصلیترین عامل در اجرای هر روش

خدمات به بیماران نسبت به تﻌرفه خدمات میشود .یکی

بهای تمامشده ،بانک اطالعاتی قوی است .حال آن که

از دالیل بالاستﻔاده ماندن ظرفیت عملی کارکنان در

این مهم ،در بیمارستان شهید صدوقی یزد ضﻌفهایی

بخﺶ اطﻔال ،استﻔاده از افراد مازاد در بخﺶ است که این

داشت و محدودیتهایی را ایجاد کرد .از جمله این که

امر در نتیجه اجرای روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت زمانگرا

نظام اموال و داراییهای ثابت و نظام انبار اطالعات

شناسایی شد .از بین رستههای ارائهکننده خدمات موجود

کامل مرتبط با مراکز فﻌالیت واقﻌی بیمارستان را

در بخﺶ اطﻔال ،رسته دستیاری با  33/38نﻔر بیشترین افراد

نگهداری نکرده و به صورت برخط به نظام مالی

مازاد و رسته دفترداری با  0/21نﻔر کمترین افراد مازاد

بیمارستان نیز متصل نبودند .همچنین ،نظام اطالعاتی

بخﺶ اطﻔال را به خود اختصاص داده بودند .این موضوع

کارگزینی ناقﺺ و به صورت برخط به نظام حقوق و

لزوم بازنگری در استﻔاده از ظرفیت دستیاران در افزایﺶ

دستمزد بیمارستان متصل نبود .به پﮋوهشگران آینده

بهرهوری کارکنان درمانی را نشان میدهد .افزون براین،

پیشنهاد میشود با انجام پﮋوهشی در سایر بخﺶهای

بیشترین ظرفیت بالاستﻔاده مربوط به هزینههای سربار

بیمارستان با استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای فﻌالیت

خدمات دستیاری و پرستاری بخﺶ اطﻔال بوده است که

زمانگرا و مقایسه نتایج هر بخﺶ با یکدیگر علل

پیشنهاد میشود از ظرفیت خالی خدمات پرستاری برای

اختالف بهای تمامشده هر بخﺶ را شناسایی و بررسی

تقویت بانک اطالعاتی و مستندسازی دقیقتر اطالعات

کنند .آنها میتوانند از رویکرد فازی بهمنظور کاهﺶ

بخﺶ اطﻔال استﻔاده شود .با توجه به ظرفیت خالی

نااطمینانی دادههای ﻏیرقطﻌی و مقایسه با نتایج پﮋوهﺶ

دستیاران و تخصﺺ نسبی آنها در زمینه درمان و نرخ

فﻌلی استﻔاده کنند .همچنین ،انجام پﮋوهشی با عنوان
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 برای کمک در گردآوری،کارکنان بخﺶ اطﻔال

مقایسه بهای تمامشده خدمات بخﺶ اطﻔال بیمارستان

اطالعات مورد نیاز پﮋوهﺶ تشکر و سﭙاسگزاری

شهید صدوقی یزد با استﻔاده از روش بهایابی بر مبنای

.میشود

فﻌالیت زمانگرا با تﻌرفههای وضعشده نیز به
.پﮋوهشگران آینده توصیه میشود
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