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تعيين بهای تمام شده بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان با استفاده از روش هزینهیابي بر مبنای فعاليت
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دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،بجنورد ،ایران
مرکز تحقيقات مدیریت بيمارستان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری ،ساری ،ایران
مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،پژوهشكده سالمت ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ،بابل ،ایران
گروه بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،بجنورد ،ایران
بنياد مسكن انقالب اسالمي ،خراسان شمالي ،بجنورد ،ایران
دریافت ،55/10/10 :اصالح ،55/12/11 :پذیرش56/2/6 :

چكيده
مقدمه و هدف :افزایش روزافزون هزینهها و منابع محدود ،مدیران را وادار به استفاده از ابزار و تكنيكهای تحليل و شناسایي دقيق هزینهها با مزیت
رقابتي درحوزه سالمت نموده است .هدف این تحقيق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای ویژه با استفاده از روش هزینهیابي بر مبنای
فعاليت مي باشد.
روش بررسي :این پژوهش توصيفي و کاربردی بوده که به صورت مقطعي و گذشته نگردر سال  1353در بيمارستان امام رضا(ع) انجام گرفت .ابزار گردآوری
داده ها مشاهده ،مصاحبه و بررسي اسناد و مدارک وصورتهای مالي بوده و بهای تمام شده با استفاده از روش هزینهیابي بر مبنای فعاليت و روش تسهيم
مستقيم هزینهها ،با بكارگيری نرم افزار اکسل  2001محاسبه گردید .بدین منظور هزینههای مستقيم همه مراکز فعاليت بيمارستان محاسبه گردید و سپس
از جمع هزینههای مستقيم با هزینههای غير مستقيم بخش ،و هزینه باالسری تخصيصي از مراکز فعاليت پشتيباني و تشخيصي ،بهای تمام شده مشخص
گردید.
یافته ها :بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان برابر با 16006563611ریال معادل با  % 1/36از هزینههای بيمارستان بود .که 64/1
 %هزینهها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان % 1/3 ،هزینهها مربوط به هزینههای مواد و ملزومات مصرفي و  % 26/6هزینهها مربوط به هزینه سربار
بوده است.
نتيجه گيری :قسمت عمده هزینههای بخش مراقبتهای ویژه ،مربوط به هزینههای مستقيم ،بویژه هزینههای پرسنلي بوده است .لذا ميتوان با مدیریت
صحيح و بكارگيری نيروهای انساني کارآمدتر  ،توجه به تعداد و توزیع این نيروها  ،بكارگيری الگوی صحيح مصرف مواد و ملزومات و نگهداری تجهيزات،
هزینه ها را بطور قابل مالحظهای کاهش داد.
واژه های کليدی :بيمارستان ،مراقبتهای ویژه ،هزینه تمام شده ،هزینهیابي بر مبنای فعاليت
مقدمه
افزایش کارایي بدست آورد ،بسيار قابل توجه است ( .)2با توجه به اینكه
سااالمتي حق تمام مردم اساات و این امر به عنوان واقعيتي انكارناپذیر
مورد پذیرش همگان و ساااياساااتگذاران بخش ساااالمت قرار گرفته
است(.)3

طي سااالهای اخير فشااارهای فزایندهای در زمينه نظارت مالي بر
ساااازمان های دولتي تقریبا در تمامي کشاااورهای جهان به چشااام
ميخورد( .)1سازمان بهدا شت جهاني ،در سال 1565و در آمریكا برآورد
نمودکه حدود  40در صد منابع در د ستر سنظام سالمت تلف مي شود و
این ن شان ميدهد منابعي که ميتوان از طریق صرفهجویي حا صل از
* مسئول مقاله:

e-mail: drmjahani@yahoo.com

آدرس :بابل ،دانشگاه علوم پزشكي ،دانشكده پزشكي ،گروه آموزش عمومي ،تلفن011-32150631 :
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به تعداد و توزیع نيروی انسااااني مورد نياز واحدها به خصاااوه در
واحدهای نهایي و همچنين توجه در اساااتفاده از داروها در واحدهای
مياني و مواد مصاارفي در واحدهای سااربار ميتواند در کاهش و تعدیل
هزی نه های بي مارسا ا تان ک مك ن ما ید( .)16در م طال عه کلهر و
همكاران( )1354ن شان داده شد که هزینه خدمات ارائه شده در بخش
های رادیولوژی به طور قابل توجهي باالتر از تعرفه مصااوب وزارت
بهداشت و درمان است که مي تواند تاثير منفي بر کيفيت خدمات داشته
باشااد( .)15در مطالعه ساارلك و همكاران( )1354هزینههای پرساانلي و
دارو و لوازم پز شكي بي شترین سهم در بهای تمام شده دا شته ا ست
( .)20در مطالعه آیينپرست و همكاران( )1353به منظور محاسبه قيمت
تمام شده خدمات ت شخي صي رادیولوژی و سونوگرافي  ،و ضعيت ثبت
دادههای مالي بيمارستان یكي از عوامل اساسي بود که بر امكانپذیری
اسااتفاده از تكنيك هزینهیابي بر مبنای فعاليت در محاساابه قيمت تمام
شاااده خدمات تاثير مي گذاشااات( .)21در مطالعه دميترا کاراباتوس 2و
هم كاران ( )2016در بخش مراق بت های ویژه ،هزی نه متغير هر روز
تخت  513یورو بود و متغير اصلي هزینه برای هر بيمار در کل هزینهها
مربوط به هزینه دارو از  116تا  243یورو بود( )22بریان 3و همكاران
( )2016در مطالعه به روش هزینه یابي بر مبنای فعاليت زمان گرا در
طن اورژانس بيان داشتند که روش هزینهیابي بر مبنای فعاليت زمانگرا
ميتواند به منظور بهبود مستمر فرایندها بكارگرفته شود(.)23
روش هزینهیابي بر مبنای فعاليت توانایي شناسایي دقيق هزینهها
جهت بهبود عملكرد سيستم و افزایش کارایي مراکز را دارد( .)24بنابراین
در این پژوهش به تعيين بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای ویژه
بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد با استفاده از روش هزینهیابي بر مبنای
فعاليت در سال  1353پرداخته شد.
روش بررسی
این پژوهش از تحقيقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها
توصاايفي ميباشااد که بصااورت مقطعي و گذشااتهنگر به منظور تعيين
بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان امام رضا(ع)
بجنورد انجام شده ا ست .ابزار گردآوری اطالعات م صاحبه ،م شاهده و
بررسي اسناد و مدارک ميباشد .ابتدا مراکز فعاليت بيمارستان شناسایي
و برحسن عمليات به سه دسته پشتيباني شامل مراکز فعاليت حسابداری
حقوق و د ستمزد ،ح سابداری درآمد و ترخيص ،انبار عمومي ،صندوق،
حساااابداری اموال ،کارپردازی ،کارگزیني ،دبيرخانه و بایگاني ،نامه
رسااااني ،حراسااات ،نگهباني و انتظامات ،مدیریت ،پذیرش ،فناوری
اطالعات سااالمت ،دفتر پرسااتاری ،تغذیه و آشااپزخانه ،بهبود کيفيت،
Dimitra Karabatsou
Brian
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هر نوع سرمایهگذاری در این بخش ،بازدهي سایر بخشهای اقتصادی
و اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد( .)4رشاااد زیاد مراقبت های
سالمت در سال های اخير منجر به افزایش قابل توجه هزینهها شده
است ( )5بنحوی که وضعيت خدمات سالمت در کشورهای توسعه یافته
تا حدود زیادی ر ضایتبخش ميبا شد ،اما در ک شورهای در حالتو سعه
به دالیل مختلف از جمله ،اختصااااه ساااهم کمتر به امكانات و منابع
بخش سالمت ،شكاف عميقي بين کشورهای در حالتوسعه و پيشرفته
به وجود آورده است( ، )6که در این راستا اولين شرط الزم برای مدیران
و سياستگذاران بخش سالمت در این کشورها ،آگاهي و شناخت نحوه
هزینه نمودن منابع و بهای تمام شده خدمات سالمت است( .)1حفاظت
مردم در برابر هزی نه های بي ماری و مشاااار کت مالي عادال نه در این
هزینه ها از هدف های اصااالي نظام های ساااالمت اسااات ()6یكي از
فاکتورهای حياتي موفقيت در مدیریت اثربخش سالمت ،درک صحيح
هزینهها و کنترل آنهاساات( .)5اگر ارزشگذاری خدمات مختلف باليني
به صااورت اصااولي و با اسااتناد صااحيح به منابع موجود تعرفهگذاری
صاااورت نگيرد ،باعی ایجاد آثار نامطلوب بر اساااتمرار خدمات باليني
ميگردد( .)10با افزایش سهم فناوری و سایر اجزای هزینههای سربار
در توليد کاال و خدمات( )11امروزه هزینهیابي ساانتي ،که تناساان بين
تخصااايص منابع و حجم فعاليت را رعایت نميکند ،جای خود را به
هزینهیابي بر مبنای فعاليت 1داده ا ست .در این روش منابع سازمان را
بر مبنای فعاليت به هر واحد اختصاه ميدهد( )12و هزینهها را با دقت
بيشتری محاسبه ميکند(.)13در سيستم هزینهیابي بر مبنای فعاليت به
دنبال سه هدف ا ستراتژیك ه ستيم ،اول ،شنا سایي دقيق هزینهها به
منظور کشف منابع سودآور دوم ،شناسایي فعاليتهای کارا و موثر سوم،
شنا سایي و تخمين احتياجات منابع در آینده به منظور ح صول کارآیي
افزونتر(.)12
بكارگيری روش هزینهیابي بر مبنای فعاليت در کشاااور آمریكا و برخي
کشااورهای غربي در مقایسااه با ایران معمولتر ميباشااد( ،)14در دهه
 1550بيش از  20درصااد بيمارسااتانهای آمریكا و کانادا از این روش
اسااات فاده کرد ند( ،)15در ایران نيز پژوهش های پراک نده ای در ن ظام
سالمت انجام گرفته که منجر به نتایجي نيز شده است که مي توان به
مطالعه ذیل اشااااره نمود.)16( :قاسااامپور و همكاران( )1355تربيت
دان شجو در دان شكده پيراپز شكي دان شگاه علوم پز شكي تهران را به
روش هزینه یابي بر مبنای فعاليت را انجام داده اند و نتيجهگيری کردند
که نظام هزینه یابي بر مبنای فعاليت ها ،مدل جدیدی اسااات که
ميتواند با انعطاف پذیری کامل موجن باز سازی نظام مالي دانشگاهها
شود ( .)11در مطالعه نوری و همكاران( )1354ن شان داده شدکه توجه
Activity-Based Costing
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کتابخانه ،تاساايسااات ،ف ااای ساابز ،آمبوالنس ،نقليه ،داروخانه ،انبار
دارویي ،مخابرات ،تشاااخيصاااي شاااامل مراکز فعاليت آزمایشاااگاه،
اندوسكوپي و رادیولوژی و عملياتي شامل مراکز فعاليت اطفال ،اعصاب
و روان ،اورژانس ،بخش مراق بت های ویژه ،بخش داخلي ،همود یاليز،

جدول  -1جمع آوری اطالعات مالي و مبناهای دریافت و تسهيم هزینه های بيمارستان امام رضا(ع) سال 1353
نام مرکز
فعاليت

مبنای
دریافت
هزینه

مبنای تسهيم
هزینه به سایر
مراکز فعاليت

هزینه نيروی
انساني

تعداد نفرات
شاغل

سپس هزینهیابي هر یك از مراکز فعاليت شامل هزینههای م ستقيم و
غيرم ستقيم (هزینه نيروی ان ساني ،مواد و ملزومات م صرفي ،ا ستهالک
اموال و ساختمان) انجام گردید.
در مرحله بعد جهت تخ صيص هزینههای مراکز فعاليت پ شتيباني به
مراکز فعاليت ت شخي صي و عملياتي ابتدا ماتریس  EAD1ارتباط مراکز
فعاليت پشتيباني با مراکز فعاليت تشخيصي و عملياتي تشكيل گردید و
با توجه به روابط علت و معلولي این مراکز فعاليت و محرکهای هزینه
تعریف شاااده ،ماتریس مربوطه کمي گردید .مبنای تساااهيم هزینهی
مراکز فعاليت به شرح جدول شماره  2مشخص گردید()25-21 ,25

هزینه مواد
عمومي
مصرفي

هزینه استهالک
اموال و ساختمان

هزینه سربار

جمع کل
هزینه

روش استفاده شده در تسهيم هزینهها روش یك طرفه ميیاشد ،ابتدا
جدول روابط بين مراکز فعاليت پ شتيباني با مراکز فعاليت ت شخي صي و
عملياتي مشااخص گردید .پس از مشااخص شاادن ارتباط بين مراکز
فعاليت پشتيباني با مراکز فعاليت عملياتي و تشخيصي ،روابط مربوطه با
توجه به مبنای تسهيم به صورت درصد و کمي ارائه گردید .و سهم هر
یك از مراکز فعاليت تشخيصي و عملياتي مشخص شد.

جدول  - 2مبناهای تسهيم هزینه در بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد سال 1353
فعاليت
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری درآمد و ترخيص
انبار عمومي
صندوق
حسابداری اموال
کارپردازی
کارگزیني
دبيرخانه و بایگاني
نامه رساني
حراست
نگهباني و انتظامات
مدیریت
پذیرش
فناوری اطالعات سالمت

فعاليت

مبنای تسهيم
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد بيماران پذیرش شده بستری
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد بيماران سرپایي و بستری به نسبت  15و  65درصد
اموال و تجهيزات هر بخش
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعدادافراد شاغل در هر مرکز فعاليت
نسبت نگهبانان در هر بخش
تعدادافراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد بيماران سرپایي و بستری به نسبت  15و  65درصد
تعداد کامپيوتر های موجود هر بخش

Expenditure Activity Dividend

1

دفتر پرستاری
تغذیه و آشپزخانه
بهبود کيفيت
کتابخانه
تاسيسات
ف ای سبز
آمبوالنس
نقليه
داروخانه
انبار دارویي
مخابرات
اندوسكوپي
رادیولوژی
آزمایشگاه

مبنای تسهيم
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
روز تخت بستری و روز کار کارکنان
تعداد فرایند های هر بخش
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
متراژ زیر بنا
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد بيماران بستری هر بخش
تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد اقالم دارویي برای هر مرکز
تعداد اقالم دارویي گرفته شده هر بخش
تعدادافراد شاغل در هر مرکز فعاليت
تعداد بيماران پذیرش شده از بخش ها
تعداد کليشه برای هر بخش
تعداد آزمایش هر بخش
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بخش مراق بت های قلبي ،عفوني ،ق لن ،مغز و اعصااااب ،در مان گاه
تخصااصااي ،هماتولوژی تفكيك گردید .برای جمعآوری اطالعات مالي
چارچوبي به شرح جدول شماره  1با اقتباس از پژوهش های انجام شده
مرتبط )26 ,25 ,5(،طراحي گردید.
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فرمول  -1فرمول محاسبه هزینه تسهيم شده از مراکز فعاليت پشتيباني به iامين مرکز فعاليت تشخيصي یا عملياتي

و از جمع هزینههای مستقيم مرکز فعاليت مراقبتهای ویژه با هزینههای
غير مستقيم بخش ،شامل باالسری (هزینههای انرژی مصرفي ،تعميرات
 ). . .و هزینه باالسری تخصيصي از مراکز فعاليت پشتيباني و باالسری
تخصيصي از مراکز فعاليت تشخيصي ،بهای تمام شده بخش مراقبتهای
ویژه مشخص گردید .کليه مطالن مورد استفاده در مقاله با نام نویسنده
آن در متن و منابع درج شده است .جهت انجام پژوهش مجوزهای الزم
توسط محقق اخذ گردید .مدیران و پرسنل بيمارستان از اهداف و ماهيت
پژوهش آگاه گردیدند و اطمينان داده شد در صورت تقاضا نتایج پژوهش
در اختيار دست اندرکاران قرار داده خواهد شد.

یافتهها
هزینههای مرکز فعاليت مراقبتهای ویژه به شرح جدول شماره  3و
بدون هزینههای تسهيمي از مراکز فعاليت پشتيباني و تشخيصي ميباشد.
همانگونه که مالحظه مي گردد ،نيروی انساني بخش مراقبتهای ویژه
 % 6,1از کارکنان بيمارستان معادل 21نفر از 444نفر کارمند شاغل در
بيمارستان بودند که  % 5,5از هزینه های کل بيمارستان قبل تسهيم
هزینههای پشتيباني و تشخيصي را شامل شده بود .قسمت عمده
هزینههای بخش مراقبتهای ویژه مربوط به نيروی انساني معادل
 % 15,6هزینههای این بخش بوده است.

جدول  - 3هزینه های بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان امام رضا(ع) قبل از تسهيم هزینه های پشتيباني و تشخيصي به تفكيك دسته های هزینه سال 1353
جمع
سربار
استهالک ساختمان و
مواد و ملزمات مصرفي
نيروی انساني
اموال
مرکز فعاليت مراقبت-
های ویژه
درصد هزینهها

11،540،166،541

1،322،316،012

266،003،055

1،312،166،126

14،461،316،115

%15,6

%5,14

%1,56

%5,06

%100,00

 % 4,2از هزینه های مواد و ملزومات مصااارفي بيمارساااتان مربوط به
بخش مراقبتهای ویژه بوده که  %5/14هزینههای بخش مراقبتهای
ویژه است.
 % 6,4از هزینههای ا ستهالک ساختمان و اموال بيمار ستان مربوط به
بخش مراقبت های ویژه بوده که این مبلغ معادل  %1,56از هزینه های
بخش مراقبتهای ویژه بوده که هزینههای ساااربار این بخش %5/06
محاسبه گردیدکه  %5/2از کل هزینههای سربار بيمارستان بود.
 % 5,2هزینههای سااربار بيمارسااتان ( %5,06هزینه های مراقبتهای
ویژه)هزینههای سربار بخش مراقبتهای ویژه بوده است.

تسهيم هزینه های مرکز فعاليت پشتيباني به مراکز فعاليت تشخيصي و
عملياتي:
در این پژوهش پس از محاسابه هزینههای مراکز فعاليت پشاتيباني( به
مبلغ 116،015،645،41ریال) با ا ستفاده از مبنای ت سهيم هزینه تعریف
شاااده برای هر یك از مراکز فعاليت پشاااتيباني ،ساااهم مراکز فعاليت
ت شخي صي و عملياتي م شخص گردید .جدول شماره، 4ن شان ميدهد
سهم بخش مراقبتهای ویژه به مبلغ  216،065،534،2محاسبه گردیده
است.
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و سهم هر یك از مراکز فعاليت عملياتي و تشخيصي از مرکز فعاليت
پشتيباني مشخص گردیده و هزینه غيرمستقيم تسهيم شده از مراکز
فعاليت پشتيباني با استفاده از فرمول 1محاسبه گردید )30(.و به همين

ترتين سهم مرکز فعاليت مراقبتهای ویژه از مراکز فعاليت تشخيصي
مشخص گردید.
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جدول  -4تسهيم هزینه های پشتيباني بيمارستان امام رضا(ع)بجنورد به مرکز فعاليت مراقبتهای ویژه سال 1353
حسابداری حقوق و دستمزد

2،655،426،104

حسابداری درآمد و ترخيص

3،116،111،156

انبار عمومي
131،350،666

صندوق
2،612،524،531

حسابداری اموال
346،061،114

کارگزیني

کارپردازی
652،436،556

1،635،621،130

دبيرخانه و بایگاني
626،605،021

نامه رساني
335،153،566

566،254،466

2،541،566،163

حراست

نگهباني و انتظامات

مدیریت
2،411،503،310

%0/6

%0/1

%0/6

%0/04

%6/5

%0/6

%0/6

%0/6

%0/6

%0/6

%3/1

%0/6

%0/5

سهم مراقبتهای ویژه

پذیرش
هزینه ها

216،614،333

21،021،105

56،150،246

1،121،163

22،534،056

55،662،261

131،456،615

66،463،421

21،263،150

41،250،552

106،541،636

153،662،506

11،143،210

مبلغ تسهيم شده به
مراقبتهای ویژه

فناوری اطالعات سالمت

دفتر پرستاری

بهبود کيفيت

کتابخانه

تاسيسات

ف ای سبز

آمبوالنس

نقليه

داروخانه

انبار دارویي

مخابرات

140،130،012

53831311138,5

,12324532,8

23،125،063

4,835453152

4535,23248

1,32353115

423,823551

15,31113181

,5353,3251

213,543,,8

313,183,25

45133513243

5532453111

1325531423824

52,32,83548

13142313235,1

84231483518

1345333523215

31433323122

33,5438283341

45531553514

1323431123315
8331123148

پس از تسهيم هزینههای مراکز فعاليت پشتيباني به مراکز فعاليت
عملياتي و تشخيصي ،هزینه حاصله برای مراکز فعاليت تشخيصي با توجه
به حجم ارائه خدمت به مراکز فعاليت عملياتي تسهيم گردید .ابتدا جدول

413,453215355,

%3/1

%2/8

%5/5

%8/1

هزینه ها

سهم مراقبتهای ویژه

2353432,53258

%2/8

%2/8

%2/8

%2/2

%2/8

%12/5

%12/5

%2/8

جمع

تغذیه و آشپزخانه

مرکز فعاليت پشتيباني

مبلغ تسهيم شده به
مراقبتهای ویژه

ارتباط مراکز فعاليت تشخيصي با مراکز فعاليت عملياتي مشخص گردید.
و سپس با تعيين جدول نسبت مراکز فعاليت عملياتي از مراکز فعاليت
تشخيصي ،سهم هر یك از مراکز فعاليت عملياتي مشخص شد.

جدول  - 5تسهيم هزینه های مراکز فعاليت تشخيصي بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد به مرکز فعاليت مراقبتهای ویژه سال 1353
جمع
بخش رادیولوژی
اندوسكوپي
آزمایشگاه
مرکز فعاليت تشخيصي
هزینه

15،151،633،146

1،501،361،155

5،100،261،516

26،153،502،660

بخش ICU

%4,6

%0,6

%0,6

*

هزینه های تسهيم شده از مرکز
فعاليت تشخيصي

555634654

15014422

40250543

1011155615
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3،541،205،266

مرکز فعاليت پشتيباني
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جمع کل هزینههای بخش مراقبتهای ویژه =1،011،155،615ریال2،534،065،216+ریال14،461،316،115+ریال =16،006،563،611ریال

غيرمستقيم (انرژی%0,4 ; )...

هزینه سربار غير
مستقيم(پشتيباني); %14,1
هزینه سربار غير
مستقيم(تشخيصي); %5,6

سربار مستقيم; %6,5
هزینه نيروی انساني; %64,1
مواد مصرفي; %1,3

نمودار - 1درصد هزینه های بخش مراقبتهای ویژه بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد به تفكيك دسته های هزینه سال 1353

بحی و نتيجه گيری
یافتههای تحقيق ن شان داد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای
ویژه  % 1,36از هزینههای بيمارستان است % 60/3 .از بهای تمام شده
بخش مراقبتهای ویژه هزینههای مستقيم بود ،که قسمت عمده آن با
 % 64,1مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان و  %15/1هزینه ها را
هزینههای سربار غير م ستقيم( % 14/1پ شتيباني و  %5/6ت شخي صي)،
 % 6/5هزینهها مربوط به سربار م ستقيم شامل ا ستهالک ساختمان و
ابزار و تجهيزات % 1/1 ،هزینهها مربوط به مواد و ملزومات مصاارفي و
 %0/4مربط به هزینه انرژی آن بخش بود .در این زمينه پژوهش های
انجام شده توسط مورر 1و همكارانش در خصوه هزینه بخش مراقبت
ویژه ،آی سااي یو2در  51بيمارسااتان آلمان ،هزینه کارکنان بخش آی
ساااي یو را قسااامت اعظم هزینههای بخش با بيش از  %62هزینهها
گزارش کردند( .)31معينالدین و همكارانش هزینه کارکنان بخش سي
سااي یو را در یكي از بيمارسااتانهای دولتي درجه یك ایران % 55,1
هزینهها(بيشترین سهم)بدست آوردهاند( .)25پژوهش انجام شده توسط
نوری و همكاران در برر سي هزینه تمام شده مراکز فعاليت نهایي یكي
از بيمارسااتانهای نيروهای مساالح % 61 ،هزینهها را مربوط به نيروی
انساااني ،و %14هزینهها را مربوط به مواد مصاارفي و حاملهای انرژی
محاسبه کردهاند( .)16بيرانوند و همكارانش در محاسبه قيمت تمام شده
خدمات بخش فيزیوتراپي بيمار ستان سينا تهران ،هزینه نيروی ان ساني

را  ،%46/6هزینه ا ستهالک تجهيزات و ساختمان را  % 13/3و هزینه
مواد مصاارفي را  % 11/5از کل هزینههای بخش محاساابه کردند(.)32
مباشری و همكارانش در محاسبه بهای تمام شده خدمات ارایه شده در
واحد سنگشكن بيمارستان آیتاهلل کاشاني شهرکرد ،بيشترین بخش از
هزینهها را با  % 66/1مربوط به هزینههای پرساانلي و  %13/1هزینهها
را مربوط به اسااتهالک ،نگهداری و تعميرات ،و هزینه مواد مصاارفي و
حاملهای انرژی را [% 0/2انرژی  % 0/16و مواد مصااارفي ]% 0/04
محاساابه کردهاند( .)13پژوهش انجام شااده توسااط رضااازاده در تعيين
قيمت تمام شااده خدمات بخش رادیولوژی بيمارسااتان بهبودی ،هزینه
مواد و ملزومات م صرفي را  % 5,52محا سبه کرده ا ست( .)25ر ضاپور و
همكارانش در تحليل سر به سر کانونهای خدمات نهایي هزینه مواد و
ملزومات مصااارفي عمومي را برای مرکز فعاليت مراقبت ویژه نوزادان،
 % 5,3محا سبه کرده ا ست( .)33پژوهش انجام شده تو سط هادیان و
همكاران در تحليل و برآورد هزینه تمام شده خدمات بيمارستان فاطميه
سمنان هزینههای باال سری را  %در صد محا سبه کردند( ،)34همچنين
پژوهش انجام شااده توسااط عرب و همكارانش در محاساابه بهای تمام
شاااده تختروز در بخش ارتوپدی مردان بيمارساااتان امام خميني(ره)،
هزینههای تخ صي صي از سایر بخشها را  % 56/56محا سبه کردندکه
این اختالف ميتواند مربوط به محاسبه دستمزد پزشكان در هزینههای

1

2

Moerer

ICU
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بهای تمام شده روز تخت اشغالي بخش مراقبتهای ویژه در سال 1353با  2131روز تخت برابر با  6،516،545ریال ميباشد .درصد هزینههای بخش
مراقبتهای ویژه بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد به تفكيك دستههای هزینه در سال  1353به شرح نمودار شماره  1مي باشد.
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محدودیت های پژوهش شاااامل کمبود و یا فقدان منابع علمي قابل
دسترس که در زمينه هزینهیابي بر مبنای فعاليت در بخش مراقبتهای
ویژه کار شده باشد و نبود سيستم ثبت و نگهداری اطالعات هزینهای و
آمار بوده است.
بخش عمده بهای تمام شده خدمات بخش مراقبتهای ویژه ،هزینه
نيروی انساااني بوده و با توجه به این که قساامت اعظم هزینههای کل
بيمارسااتان امام رضااا(ع) بجنورد را هزینههای منابع انساااني تشااكيل
ميدهد ،هزینه نيروی انسااااني در تمامي مراکز فعاليت دارای ساااهم
باالیي بود ،که به طور قابل مالحظه در افزایش هزینههای غير مستقيم
تساااهيم شاااده در مراکز فعاليت مياني و نهایي تاثير دارد .لذا باید با
اساااتفاده بهينه از کارکنان و منابع در جهت افزایش بهرهوری و ارائه
خدمات بيشااتر ،باعی کاهش هزینه متوسااط تسااهيم شااده از سااایر
بخشها شده و بهای تمام شده خدمات را کاهش داد.
تقدیر و تشكر
بدینوسااايله از زحمات معاونت درمان دانشاااگاه ،مسااائولين و کارکنان
محترم واحد ح سابداری بيمار ستان امام ر ضا(ع) بجنورد کمال ت شكر و
قدرداني داریم.
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تخصاايصااي باشااد که رقم قابل توجهي ( )% 40/46هزینهها را به خود
اختصاه داده است ،باشد(.)35
اختالفات موجود در نتایج را مسااالما باید در متفاوت بودن محيط انجام
پژوهشها ،جسااتجو نمود زیرا بع ااي از بيماریها و آزمایشااات نياز به
ابزار مخصوه دارند که هزینه زیادی در بر داشته و بر نسبتهای سایر
هزینهها تاثير بساازایي دارند .همچنين ضاارین اشااغال تخت و نساابت
کارکنان به تخت ،بخشهای مختلف در بيمارستانهای مختلف متفاوت
بوده که از مولفههای تاثيرگذار بر نسبت هزینهها ميباشند.
اختالف مشاااهده شااده در هزینه اسااتهالک بخش مراقبتهای ویژه
بيمار ستان امام ر ضا(ع) با سایر پژوهشها ،ميتواند نا شي از عمر مفيد
متفاوت ساختمانها و ابزار و تجهيزات پزشكي و نيز این که قيمت ابزار
و تجهيزات سرمایهای بخشهای مختلف ،متفاوت ميبا شد .اختالفات
اندک ذکر شااده در هزینه مواد و ملزومات مصاارفي ميتواند ناشااي از
سيا ستهای خاه پرداخت وزارت بهدا شت در هر برهه زماني ،تفاوت
ارزش مواد مصارفي اختصااصاي هر مرکز فعاليت و همچنين ناشاي از
عدم وجود الگوی صحيح م صرف و عدم ذخيره سازی در ست و کامل
لوازم مصرفي باشد.
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Abstract
Background: Increasing costs on the one hand and limited resources have forced managers to use the tools and
techniques of cost analysis. The present study was aimed to calculating the costs of Intensive Care Unit by
Activity-Based Costing method.
Methods: This study is an applied study that cross-sectional and retrospective method was carried out at Imam
Reza [AS] hospital of Bojnourd in2014-2015. Data gathered by observation, interview and review existing
documents and financial statements in hospital wards, and intensive care unit cost using Activity Based Costing
and direct allocation of costs was calculated. For this purpose, the software Microsoft Excel 2007 is used. Finally,
the sum of direct costs and indirect costs, cost was determined.
Findings: Calculations show that the costs of hospital ICU equal to 18006583677 Rials was equivalent to 7/38 %
of hospital costs. That 64/1 % of the cost of employee compensation costs, costs related to the costs of materials
and supplies 7/3 %, 28.6 % are costs related to overhead costs.
Conclusion: The majority of the cost of intensive care unit was related to the direct costs of the sector. Therefore,
with proper management, more efficient use of human resources, applying the correct pattern of consumption and
maintenance costs can be reduced.
Keywords: Hospital, Intensive care unit, Cost, Activity-Based Costing [ABC]
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