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Abstract 
Introduction: One of the objectives of each system is cost of management and costing to help 
the organizations to provide high quality goods and services at a competitive environment. The 
present study was done to computing of cost price of hospital services at the NICU section of 
according to activity-based costing (ABC) method. 
Methods: This is a cross-sectional study. The costing of hospitalization was calculated based on 
activity at the Bent-Al-Hodi hospital of Bojnourd in 2015. The data was collected by observation, 
interview and review of documents and records. Data were analyzes according to activity-based 
costing (ABC) method using the Excel software. 
Results: In this study the costing of provided services by the NICU section was 37/292/952/569 
Rials, equivalent to 13.6% out of the total of costs of hospital. 76.45%, 1.44%, 21.24% and 0.87% 
of the costing were related to staff compensation, materials and consumables, indirect overhead 
and expenses direct overhead respectively. The cost of one-day hospital bed occupied by a patient 
was calculated about 8,609,905 Rials 
Conclusions: The Majority of the costs of the NICU service is consist of the costing of staff 
services charge. Hence, optimal use of resources and staffs help to increasing productivity and 
more services as well. Usage of the proper consumption patterns in equipment and materials can 
have a huge impact on decreasing of the cost price. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 0317 زمستان، 4، شماره 01دوره 

 

 

بر  یابی نهینوزادان با استفاده از روش هز ژهیتمام شده خدمات بخش مراقبت و یبرآورد بها

 (ABC) تیفعال یمبنا
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 چکیده

ر د تیفیها به منظور ارائه کاالها و خدمات با ککمک به سازمان یبرا یابینهیو هز نهیهز تیریهر نظام، مد یهااز هدف یکی :مقدمه

بجنورد با استفاده از  یبنت الهد مارستانیب NICUتمام شده خدمات بخش  یمحاسبه بها قیتحق نیاست. هدف ا یرقابت طیمح

 .باشدیم ABCروش 

 یترتمام شده روز بس یبها نییو گذشته نگر جهت تع یکه به صورت مقطع باشدیم یمطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربرد روش کار:

ها مشاهده، داده یانجام گرفته است. ابزار گردآور تیفعال یبرمبنا یابی نهیبه روش هز 9214بجنورد در سال  یبنت الهد مارستانیب

 یابر تیهر مرکز فعال یهانهیهز نییبوده است، پس از تع مارستانیموجود در ب یمال یهااسناد و مدارک، و صورت یمصاحبه و بررس

 استفاده شده است. هانهیهز میمستق میاز روش تسه وی یس یآ ان تیها در مرکز فعالبخش ریسا یهانهیبرآورد سهم هز

 الیر 461/143/313/21برابر با  مارستانیب وی یس یان آ تمام شده خدمات بخش یمحاسبات انجام شده نشان داد که بها ها:یافته

درصد  55/9جبران خدمت کارکنان،  نهیمربوط به هز هانهیدرصد هز 54/16است. که  مارستانیب یهانهیدرصد از هز 6/92معادل با 

 هانهیدرصد هز 01/4و  میرمستقیسربار غ نهیمربوط به هز هانهیدرصد هز 35/39 ،یمصرف زوماتمواد و مل یهانهیمربوط به هز هانهیهز

 .دیمحاسبه گرد الیر 0،641،144بخش  نیا یروز تخت اشغال کیتمام شده  یاست. بها میسربار مستق یهانهیمربوط به هز

 ، با استفاده بهینه از کارکنانباشدیان آی سی یو هزینه خدمات کارکنان م قسمت عمده بهای تمام شده خدمات بخش گیری:نتیجه

 ریأثت تواندی، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی مشودیو منابع، بهره وری افزایش و ارائه خدمات بیشتر م

 زیادی بر کاهش قیمت تمام شده خدمات داشته باشد.

 :کلیدی واژگان

 تمام شده خدمات یبها

 نوزادان ژهیبخش مراقبت و

هزینه یابی بر مبنای فعالیت 

(ABC) 

 مارستانیب یهانهیهز
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

های سالمت، ارتقاء سالمت جامعه، اهداف اصلی تمام نظاماز آنجا که 

ا همشارکت عادالنه در تأمین منابع و رضایت بیماران است، این نظام

نمایند تا با افزایش اهداف میانی مانند افزایش همواره تالش می

های مربوط به اهداف عالی دسترسی و ارتقای کیفیت و کارایی، شاخص

رود نتیجه این تالشها در نهایت، نابراین انتظار میخود را بهبود دهند. ب

ارتقای سالمت جامعه، تأمین و توزیع عادالنه منابع و کسب رضایت 

بیماران از طریق پاسخگویی مناسب به نیازهای پزشکی و غیر پزشکی 

دهد های سالمت را تحت تأثیر قرار میآنها باشد. یکی از عواملی که نظام

. بطوریکه بخش [9] باشدر مراقبتهای سالمت میهای فزاینده دهزینه

 های درمانیقابل مالحظه از درآمد داخلی کشورها و افراد برای هزینه

های بهداشتی های جهانی مراقبت. هزینه[3] گرددوسالمت صرف می

درصد تولید ناخالص داخلی را  1درصد و در ایران بیش از  0حدوداً 

درصد  94الی  4ر حال توسعه دهد و در اغلب کشورهای دتشکیل می

، همچنین [2]های دولت به بخش سالمت اختصاص یافته است هزینه

های درصد مخارج بهداشتی و درمانی مربوط به مراقبت 54حدود 

و این در حالی است که در کشورهای در حال  [5]بیمارستانی است 

های سهم بهداشت و درصد از هزینه 14ها نزدیک به توسعه بیمارستان

درمان و همچنین سهم عظیمی از نیروهای آموزش دیده و متخصص 

. امروزه ارتقای کیفیت درمان و [6, 4] دهندرا به خود اختصاص می

د مراقبت، جزء مهمترین اهداف ردستیابی به باالترین استاندا

 مقاله پژوهشی
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 همکارانو  هیرحمان

که این خدمات  [1]گردد های بهداشتی و درمانی محسوب میسازمان

. لذا افزایش سریع و [3]بایست با سرعت باال به بیماران ارائه گردد می

های مربوط به بهداشت و های خدماتی به ویژه هزینهروز افزون هزینه

باعث گردیده تا متخصصان اقتصاد بهداشت  [0]درمان در سراسر جهان 

و حتی پزشکان در تمام کشورها در پی یافتن شیوه جدیدی به منظور 

که موضوع یافتن شیوه جدید در کشور  [1]ها باشند کنترل هزینه

آمریکا در جهت ارائه خدمت بیشتر با کمترین هزینه در حال تغییر 

. در ایران پیش از آغاز طرح تحول نظام سالمت ، اشکاالت [94]باشد می

شد. طبق ای در حوزه بهداشت و درمان کشور دیده میقابل مالحظه

های مرتبط با آمار ایران ، سهم مردم در پرداخت هزینههای مرکز داده

درصد که پس  3/40معادل 9201( در سال Out of packetخدمات )

میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقی مانده از هدفمندی  34444از تزریق 

 9213درصد در سال  4/44ها به بخش سالمت این شاخص به یارانه

متوسط این شاخص در این بازه زمانی  رسیده بود این در حالی بود که

درصد و در  6/56درصد ، در خاورمیانه و شمال آفریقا  1/91در جهان 

شد . بعالوه در درصد گزارش می 4/26کشورهای منطقه چشم انداز 

بخش قابل توجهی از مراکز بیمارستانی ، همراهان بیماران برای خرید 

د نیاز و انجام بسیاری از برخی از اقالم دارویی یا لوازم پزشکی مور

شدند که این خود عالوه بر آزمایشات به خارج از بیمارستان هدایت می

د و شنارضایتی بیماران ، منجر به افزایش پرداخت از جیب بیماران می

این امر توجیهی برای اخذ وجوه غیر رسمی ) زیر میزی ( از مردم از 

رتبه بندی سازمان سوی برخی پزشکان گردیده بود.در نهایت ، در 

سالمت جهان ، ایران از نظر شاخص درصد پرداخت از جیب مردم از 

قرار گرفته  06کشور در رتبه  919های نظام سالمت در بین کل هزینه

ظام سالمت از اردیبهشت با این توضیحات ، طرح تحول ن .[99]بود 

با دو هدف اصلی افزایش دسترسی و افزایش عدالت در ارائه  9212

های علوم کاالها و خدمات سالمت ، آغاز و دستورالعمل آن به دانشگاه

پزشکی سراسر کشور ابالغ شد . با اجرای این طرح ، عالوه بر محافظت 

فیت خدمات های سالمت ، ارتقای کیمالی از مردم در برابر هزینه

های دولتی مد نظر قرار گرفت های بستری بیمارستاندرمانی در بخش

ها ، و منابع آن با تصویب بودجه از محل در آمد هدفمندی یارانه [93]

های اعتبارات پزشک خانواده، اعتبارات کمک به اجرای سیاست

جمعیتی و از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین گردید 

[92]. 

بهبود دسترسی، استطاعت "طرح به ترتیب در چهار گام اهداف این 

، واقعی سازی "توسعه خود مراقبتی  "، "پذیری و کیفیت درمان

پیگیری گردید. که منجر به  "تحول در آموزش پزشکی  "و  "ها تعرفه

های وابسته به کاهش میزان پرداخت بیماران بستری در بیمارستان

یمه در جمعیت فاقد پوشش بیمه وزارت بهداشت، کامل نمودن پوشش ب

سالمت، حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمندو... 

 بیماران از رسمی غیر وجوه عدم دریافت ضرورت گردید. وهمچنین بر

گذرد می سالمت تحول طرح اجرای از سال چهار که حالی در .شد تاکید

 را تغییراتی باشد توانسته شده ایجاد اصالحات که رودمی انتظار

ورضایتمندی  عدالت سالمت، شامل سالمت نظام اصلی های درشاخص

باشد. در واقع هدف هر نظام  کرده ایجاد نفعان های ذیو کاهش هزینه

مدیریت هزینه وهزینه یابی فراهم نمودن اطالعات دقیق و کاربردی 

ها به منظور ارائه کاالها و خدمات با کیفیت در برای کمک به سازمان

بر خالف بودجه ریزی سنتی که تناسب بین  [95]محیط رقابتی است.

 کند، هزینه یابی بر مبنایتخصیص منابع و حجم فعالیت را رعایت نمی

 Activity Based) فعالیت منابع سازمان را بر مبنای فعالیت

Costing) تورنی، هزینه یابی بر [94]دهد به هر واحد اختصاص می .

ها و فعالیتها، عملکرد مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه

 .[96]داند ای میمقاصد هزینه

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت سه هدف استراتژیک دارد: اول، 

ها به منظور کشف منابع سودآور دوم، شناسایی شناسایی دقیق هزینه

های کاراو مؤثر سوم، شناسایی و تخمین احتیاجات منابع در فعالیت

در  ABC. بکارگیری روش [94]آینده به منظور حصول کارایی افزونتر 

تر کشور آمریکا و برخی کشورهای غربی در مقایسه با ایران معمول

های آمریکا و درصد بیمارستان 34بیش از  9114د. در دهه باشمی

های انجام شده در ولی پژوهش [0]کانادا از این روش استفاده کردند 

ها بر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی در ایران مورد تأثیر هزینه

ای به ( در مطالعه9212. آیین پرست و همکاران )[91]باشد اندک می

( به ABCبررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت )

منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیو لوژی و 

سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی 

های مالی پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد وضعیت ثبت داده

بیمارستان یکی از عوامل اساسی بود که بر امکان پذیری استفاده از 

ی فعالیت در محاسبه قیمت تمام شده تکنیک هزینه یابی بر مبنا

تحقیقی  ( در9213رجایی و همکاران ) [90]گذاشت خدمات تأثیر می

به تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت قلبی پرداختند. نتایج 

مطالعه نشان داد بخش عمده بهای تمام شده هزینه دستمزد کارکنان 

حذف  گردد و به راحتی قابلباشد که این هزینه تقریباً ثابت تلقی میمی

ه امکان بنیست. بنابراین باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت 

های جدید یا توسعه این بخش امکان سنجی الزم انجام استقرار تخت

( در پژوهشی به بکارگیری 9213. جوان بخت و همکاران )[91]گیرد 

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین هزینه تمام شده خدمات 

تصویری بیمارستان پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد با توجه به سهم 

های باالسری جهت کاهش هزینه متوسط خدمات ظه هزینهقابل مالح

. دمیترا کارباتوس و [34]باید حجم خدمات ارائه شده افزایش یابد 

ای به هزینه متغیر خدمات بخش ( در مطالعه3496همکاران )

های خرد پرداختند. ، تجزیه و تحلیل هزینه(CCU) های ویژهمراقبت

یورو  412و در انتها نتیجه گیری کردند که هزینه متغیر هر روز تخت 

 ها مربوط به هزینهبود. متغیر اصلی هزینه برای هر بیمار در کل هزینه

( در 3496. بریان و همکاران )[39]یورو بود  352تا  996دارو از 

بنای فعالیت زمان گرا در طب اورژانس ای به هزینه یابی بر ممطالعه

پرداختند. و در انتها نتیجه گیری کردند مدیران بخش اورژانس 

توانند بر بهبود ارزش خدمات تمرکز کنند و روش هزینه یابی بر می

تواند به منظور بهبود مستمر فرایندها بکار مبنای فعالیت زمانگرا می

 .[33]گرفته شود 

ترین مزیت محاسبه قیمت تمام شده و هزینه تخت روز آن است مهم

تواند در مراکز گوناگون ومناطق مختلف کشور این قیمت که دولت می

رار دهد و برمبنای آن تمام شده را مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل ق

بودجه و برنامه دقیقی تنظیم نماید و واحدهای دولتی را ملزم به اجرای 

در واقع  شامل مراقبت مداوم ، دقیق   بخش مراقبت ویژه [95]آن سازد.
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های خطیر حیاتی قرار و اختصاصی از بیمارانی است که در وضعیت

گرفته ، نیاز به کنترل مداوم و شدید یک یا چند عضو بدن به وسیله 

پرسنل ماهر و با استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته دارند . این 

شود .در واقع بخش مراقبت های ویژه انجام میمراقبت در بخش مراقبت

ویژه محلی است که بیماران بد حال به وسیله ماهرترین والیق ترین 

ن های فپرسنل پرستاری و پزشکی با بهره گیری از جدیدترین روش

. بخش مراقبت ویژه [32]گیرند آوری تحت معالجه و مراقبت قرار می

است که برای ارائه نوزادان یا ان آی سی یو قسمتی از بیمارستان 

ه در نظر گرفت "نارس  "یا  "بیمار"خدمات درمانی و مراقبتی به نوزادان 

مراقبت ویژه نوزادان ،  ها در بخش. هدف از ارائه مراقبت[35]شود می

تالش برای حفظ زندگی و بازگرداندن سالمت به نوزادانی است که در 

اهم کردن هنگام تولد دچار بیماری و نارسایی هستند و همچنین فر

های ترخیص برای آنها به طوری که پس از انتقال به خانه نیز زمینه

های الزم را دریافت نمایند . هدف نهایی ارائه ها و پیگیریمراقبت

های نوزادان، کاهش مرگ و میر نوزادان است.چرا که خدمات در بخش

ترین علت مرگ و شایع  RDSترین  علت بستری در بین نوزادان شایع

ر بین نوزادان سپسیس ، بیماری غشاء هیالین و انواع پنومونی  د

شود باشد به طور کلی وجود یک برنامه هماهنگ و کامل باعث میمی

تا نوزاد خدمات تشخیصی، مراقبتی و درمانی مورد نیاز را در سطوح 

درمانی مناسب دریافت کند و انتقالی ایمن به خانه انجام شود. این 

 ها شروعشده باید از زمان پذیرش نوزاد در این بخش برنامه طرح ریزی

شده و در طول دوره بستری ادامه یابد و باید در نظر داشت که برای 

ها الزم است؛ از جمله موفقیت در این برنامه، مشارکت تیمی تمام گروه

ها پدر و مادر نوزاد به عنوان نخستین مراقبین او هستند که این گروه

نوزاد بسیار مؤثر هستند. در این راستا والدین باید در بهبود وضعیت 

های پیچیده از نوزادشان آموزش داده شوند و برای حمایت برای مراقبت

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش  [35]از او توانمند گردند 

های ویژه نوزادان بیمارستان به تعیین بهای تمام شده بخش مراقبت

 پرداخته شد. 9214ال بنت الهدی بجنورد در س

 روش کار

باشد. از نظر جمع این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی می

ظور نگر به منباشد و بصورت مقطعی و گذشتهها توصیفی میآوری داده

ان آی سی یو بیمارستان بنت  تعیین بهای تمام شده خدمات بخش

گیرد. ابزار گردآوری مورد بررسی قرار می 9214الهدی بجنورد در سال 

اطالعات مصاحبه برای شناسایی مراکز فعالیت بیمارستان و تطبیق آن 

ای با چارت سازمانی، مشاهده برای تطبیق ابزار و تجهیزات سرمایه

ابزار و تجهیزات و بررسی موجود در مراکز فعالیت با لیست ارائه شده از 

های اسناد و مدارک موجود در سیستم حسابداری جهت استخراج هزینه

باشد. بیمارستان بنت الهدی به عنوان یک هریک از مراکز فعالیت می

باشد که در سال مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی زنان و زایمان می

خت مصوب و ت 953به طور رسمی شروع بکار نموده و با تعداد  9251

تخت فعال در امر خدمت رسانی به ارباب رجوع فعالیت دارد. در  920

، جراحی نوزادان، جراحی زنان، زنان NICUهای حال حاضر بخش

وزایمان، بخش تخصصی و فوق تخصصی نوزادان و نیز شامل تختهای 

باشد که ساعت می 35ستاره دار که طول مدت اقامت بیمار کمتر از 

ل، اورژانس، بلوک زایمان، آزمایشگاه، رادیو گرافی و دارای اتاق عم

سونوگرافی، ماموگرافی، داروخانه، خدمات پرستاری، کنترل عفونت، 

باشد. در ابتدا مراکز مدیریت، مدیریت منابع انسانی، امور مالی و... می

فعالیت بیمارستان شناسایی و برحسب عملیات به سه دسته پشتیبانی 

حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری درآمد و شامل مراکز فعالیت 

ترخیص، انبار عمومی، صندوق، حسابداری اموال، کارپردازی، 

کارگزینی، دبیرخانه وبایگانی، نامه رسانی، حراست، نگهبانی و انتظامات، 

مدیریت، پذیرش، فناوری اطالعات سالمت، مدیریت اطالعات سالمت، 

ات، بود کیفیت، کتابخانه، تاسیسدفتر پرستاری، تغذیه و آشپزخانه، به

فضای سبز، آمبوالنس، نقلیه، داروخانه، انبار دارویی، مخابرات، 

تشخیصی شامل مراکز فعالیت آزمایشگاه، رادیو گرافی و سونوگرافی و 

عملیاتی شامل مراکز فعالیت نوزادان، جراحی زنان، زنان و زایمان، 

ردید. برای جمع گ NICUاورژانس، اتاق عمل، بلوک زایمان، بخش 

با اقتباس از  9جدول آوری اطالعات مالی چارچوبی به شرح 

طراحی گردید. سپس  [36, 34, 2]های انجام شده مرتبط پژوهش

هزینه یابی هریک از مراکز فعالیت شامل هرینه های مستقیم وغیر 

)هزینه نیروی انسانی، مواد  9214مستقیم مربوط به سال مالی 

 لزومات مصرفی، استهالک اموال و ساختمان( انجام گردید.وم

 

 9214های بیمارستان بنت الهدی بجنورد سال جمع آوری اطالعات مالی و مبناهای دریافت و تسهیم هزینه :0جدول 

مرکز  نام

 فعالیت

مبنای دریافت 

 هزینه

مبنای تسهیم 

هزینه به سایر 

 مراکز فعالیت

تعداد نفرات 

 شاغل

هزینه نیروی 

 انسانی

هزینه مواد 

 عمومی مصرفی

هزینه استهالک 

 اموال و ساختمان

هزینه 

 سربار

جمع کل 

 هزینه

         

 

 
 به دست آوردن مقدار ارزشی فعالیتها بر حسب ریال :0تصویر 

های مرکز فعالیت پشتیبانی به در مرحله بعد جهت تخصیص هزینه

ارتباط مراکز  EADمراکز فعالیت تشخیصی و عملیاتی ابتدا ماتریس 

های ماتریس( با مراکز فعالیت تشخیصی و فعالیت پشتیبانی )ستون

 EAD(ij)عملیاتی سطرهای ماتریس( تشکیل گردید به طوری که 
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 همکارانو  هیرحمان

امین  jرکز فعالیت تشخیصی یا عملیاتی با امین م iنشان دهنده ارتباط 

باشد و با توجه به روابط علت ومعلولی این مرکز فعالیت پشتیبانی می

کمی  EADها هزینه تعریف شده ماتریس مراکز فعالیت و محرک

گردید و سهم هریک از مراکز فعالیت عملیاتی و تشخیصی از مرکز 

فعالیت پشتیبانی مشخص گردید و هزینه غیر مستقیم تسهیم شده از 

 .[31]محاسبه گردید  9مراکز فعالیت پشتیبانی با استفاده از فرمول 

های ویژه نوزادان از مراکز و به همین ترتیب سهم مرکز فعالیت مراقبت

فعالیت تشخیصی مشخص گردید. در این پژوهش مبنای تسهیم هزینه 

اکز فعالیت پشتیبانی به مراکز فعالیت تشخیصی و عملیاتی و مر

همچنین مبنای تسهیم مرکز فعالیت تشخیصی به مراکز فعالیت 

های و با مجموع هزینه [30, 36, 91, 95]عملیاتی مشخص گردید 

های های ویژه نوزادان بعالوه هزینهمستقیم مرکز فعالیت بخش مراقبت

های انرژی مصرفی، تعمیرات غیر مستقیم بخش شامل باالسری )هزینه

و غیره( بعالوه هزینه باالسری تخصیصی از مراکز فعالیت تشخیصی، 

های ویژه نوزادان مشخص گردید. کلیه بخش مراقبتبهای تمام شده 

مطالب 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 

های ویژه نوزادان از اهداف و ماهیت بیمارستان و پرسنل بخش مراقبت

د و اطمینان داده شد در صورت تقاضا نتایج پژوهش آگاه گردیدن

 پژوهش در اختیار دست اندرکاران قرار داده خواهد شد.

 هایافته

های بیمارستان در چهار دسته هزینه نیروی انسانی، مواد ابتداکل هزینه

های سربار به وملزومات مصرفی، استهالک ساختمان و اموال و هزینه

ینه به کل هزینه بیمارستان تعیین های هزهمراه درصد هریک از دسته

 گردیده است.

جدول های ویژه نوزادان به شرح های مرکز فعالیت بخش مراقبتهزینه

های تسهیمی از مراکز فعالیت پشتیبانی و تشخیصی و بدون هزینه 3

گردد، نیروی انسانی بخش باشد. همانگونه که مالحظه میمی

درصد از کل کارکنان بیمارستان معادل  00/0ه نوزادان های ویژمراقبت

درصد  0/94نفر کارمند شاغل در بیمارستان بودند که  264نفر از  23

های پشتیبانی و های کل بیمارستان قبل از تسهیم هزینهاز هزینه

ان آی سی  های بخشتشخیصی را شامل شده بود. قسمت عمده هزینه

های این بخش درصد هزینه 16/14ادل یو مربوط به نیروی انسانی مع

 بوده است.

 

 9214های هزینه سال های پشتیبانی و تشخیصی به تفکیک دستههای بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بنت الهدی قبل از تسهیم هزینههزینه :2جدول 

 جمع سربار ساختمان و اموالاستهالک  مواد و ملزمات مصرفی نیروی انسانی 

 31114260413 214933440 236440313 454001141 30493110405 ان آی سی یو مرکز فعالیت

 %944 %29/9 %94/9 %02/9 %16/14 هادرصد هزینه

 

 
 9214های مواد و ملزمات مصرفی بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بنت الهدی بجنورد سال نسبت هزینه :2تصویر 

های مواد و ملزومات مصرفی بیمارستان مربوط به درصد از هزینه 94/3

های های بخش مراقبتبخش مراقبت ویژه نوزادان بوده و از کل هزینه

درصد مربوط به مواد و ملزومات مصرفی به شرح  02/9ویژه نوزادان 

ساختمان و های استهالک درصد از هزینه 05/6بوده است.  3تصویر 

های ویژه نوزادان بوده. که این اموال بیمارستان مربوط به بخش مراقبت

های بخش مراقبت ویژه نوزادان درصد از کل هزینه 94/9مبلغ معادل 

 آالت( مربوط به استهالک تجهیزات و ماشین11/43و قسمت عمده آن )

 %29/9های سربار بیمارستان )درصد هزینه 41/1پزشکی بوده است. 

های سربار بخش مراقبت ویژه های مراقبت ویژه نوزادان( هزینههزینه

های مرکز فعالیت پشتیبانی به مراکز نوزادان بوده است. تسهیم هزینه

ها فعالیت تشخیصی و عملیاتی: روش استفاده شده در تسهیم هزینه

های ویژه نوزادان از مراکز روش یک طرفه بوده که سهم بخش مراقبت

 2دول جشتیبانی با توجه به مبنای تسهیم تعریف شده، در فعالیت پ

ها روش یک مشخص گردیده است. روش استفاده شده در تسهیم هزینه

باشد، ابتدا جدول روابط بین مراکز فعالیت پشتیبانی با مراکز طرفه می

فعالیت تشخیصی و عملیاتی مشخص گردید. پس از مشخص شدن 
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بین مراکز فعالیت پشتیبانی با مراکز فعالیت عملیاتی و ارتباط 

تشخیصی، روابط مربوطه با توجه به مبنای تسهیم به صورت درصد و 

کمی ارائه گردید. و سهم هریک ازمراکز فعالیت تشخیصی و عملیاتی 

گردد مبلغ تسهیم مالحظه می 2جدول مشخص شد. همانطور که در 

های ویژه نوزادان از مراکز فعالیت پشتیبانی به بخش مراقبتشده به 

باشد که از مجموع مبالغ تسهیم شده ریال می 5،333،194،466مبلغ 

از هریک از مراکز فعالیت پشتیبانی حاصل گردیده است. پس از تسهیم 

های مراکز فعالیت پشتیبانی به مراکز فعالیت عملیاتی و هزینه

برای مراکز فعالیت تشخیصی با توجه به حجم تشخیصی، هزینه حاصله 

ارائه خدمت به مراکز فعالیت عملیاتی تسهیم گردید. ابتداجدول ارتباط 

مراکز فعالیت تشخیصی با مراکز فعالیت عملیاتی مشخص گردید و 

سپس با تعیین جدول نسبت مراکز فعالیت عملیاتی از مراکز فعالیت 

 ملیاتی مشخص شد.تشخیصی، سهم هریک از مراکز فعالیت ع

درصد از  0/95درصد و  3/94دهد که به ترتیب نشان می 5جدول 

بایست به بخش های آزمایشگاه، رادیوگرافی وسونوگرافی میهزینه

ریال تخصیص یابد.  2،315،612،129های ویژه نوزادان به مبلغ مراقبت

ادان به مبلغ های ویژه نوزهای بخش مراقبتجمع کل هزینه

ریال برابر با هزینه تسهیم شده از مراکز فعالیت  21،313،143،461

ریال بعالوه هزینه تسهیم شده از  2،315،612،129تشخیصی به مبلغ 

بعالوه هزینه ریال  5،333،194،466مراکز فعالیت پشتیبانی به مبلغ 

است.  ریال 31،114،260،413های ویژه نوزادان مستقیم بخش مراقبت

های ویژه نوزادان بیمارستان بنت با توجه به اینکه در بخش مراقبت

روز تخت بیمار بستری بوده است  5225، 9214الهدی بجنورد در سال 

بهای تمام شده روز تخت اشغالی این بخش از تقسیم 

باشد. ریال می 0،641،144برابر با  5225ریال به  21،313،143،461

ای ویژه نوزادان بیمارستان بنت الهدی ههای بخش مراقبتدرصد هزینه

 2تصویر به شرح  9214های هزینه در سال بجنورد به تفکیک دسته

 باشد.می

 

 9214سال های پشتیبانی بیمارستان بنت الهدی بجنورد به مرکز فعالیت بخش مراقبت ویژه نوزادان تسهیم هزینه :3جدول 
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 همکارانو  هیرحمان

NICU 340/642/434/25 3/94% 0/95% * 

 129/612/315/2 953/441/339/9 101/665/412/3 340/642/434/25 های تسهیم شده از مرکز فعالیت تشخیصیهزینه

 

 9214های هزینه سال های بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بنت الهدی بجنورد به تفکیک دستهدرصد هزینه :3تصویر 

بحث

های تحقیق نشان داد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه یافته

بیمارستان است. که قسمت عمده های درصد از هزینه 64/92نوزادان 

باشد. درصد مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان می 59/16آن با 

و همکارانش در  های انجام شده توسط مورردر این زمینه پژوهش

 49در  (ICU) خصوص هزینه بخش مراقبت ویژه، آی سی یو

بیمارستان آلمان، هزینه کارکنان بخش آی سی یو را قسمت اعظم 

. [31]ها گزارش کردند درصد هزینه 63های بخش با بیش از هزینه

های قلبی را دریکی رجایی و همکارانش هزینه کارکنان بخش مراقبت

ها درصد هزینه 1/44های دولتی درجه یک ایران از بیمارستان

 .[91]اند )بیشترین سهم( بدست آورده

درصد  3/15ی و همکارانش هزینه پرسنلی آزمایشگاه را مهرالحسن

. [24]هزینه آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفای کرمان بدست آورد 

مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی در بخش سالمت حدود دو سوم 

شود و براساس استانداردهای ها صرف منابع انسانی میهزینه

درصد کل  64تا  44های منابع انسانی حدود المللی، هزینهبین

. نتایج [2]دهد های عملیاتی بیمارستانی را به خود اختصاص میهزینه

و  باشد.های ذکر شده تقریباً هماهنگ با نتیجه این پژوهش میپژوهش

های کتی و همکارانش در مراقبت مبتنی بر ارزش ه پژوهشدر این زمین

های پرسنلی ها را مربوط به هزینهدرصد هزینه 11های هزینه و دسته

پور و همکاران هزینه نیروی انسانی را در تعیین بهای و نصیری [29]

ها )بیشترین درصد کل هزینه 55تمام شده خدمات آزمایشگاه بالینی 

ها با اختالف . نتایج این پژوهش[5]هزینه بخش( محاسبه کرده بودند 

درصد تقریباً متفاوت با نتیجه این پژوهش  -94+ و 94بیشتر از 

وی انسانی بیشترین طور که مشاهده گردید هزینه نیرباشند. همانمی

ها به خود اختصاص داده است هزینه هر بخش را درتمامی پژوهش

بنابراین منابع انسانی نقش قابل توجهی در اقتصاد بیمارستان دارد. 

تواند ناشی از موارد اختالفات موجود با این پژوهش از نظر محققین می

 ذیل باشد:

هر مرکز فعالیت،  هزینه تجهیزات، مواد مصرفی، سربار و نوع خدمات

 دهد.نسبت هزینه نیروی انسانی راتحت تأثیر قرار می

هزینه استهالک بیمارستان بنت الهدی با توجه به این که بیمارستان 

ها را به خود اختصاص سال قدمت دارد، بخش اندکی از هزینه 44حدود 

 داده است.

بیمارستان در  1/9ان آی سی یو  نسبت تعداد کارکنان به تخت بخش

بنت الهدی و همین نسبت برای بخش سی سی یو در پژوهش معین 

درصد محاسبه گردید. که این نسبت نیز تأثیر زیادی  6/9الدین برابر با 

 های هزینه دارد.در نسبت

های مورد توجه وزارت تواند متأثر از سیاستبخشی از نتایج پژوهش می

 انی متفاوت باشد.بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مقاطع زم

درصد بوده،  10/66درصد اشغال تخت بخش سی سی یو بیمارستان 

 ها داشته باشدتواند تأثیر بسزایی در نسبت هزینهکه می

های مواد ها مربوط به هزینهدرصد هزینه 56/9نتایج پژوهش نشان داد 

باشد. در این زمینه پژوهش انجام شده توسط و ملزومات مصرفی می

رضازاده در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان 

درصد محاسبه کرده  13/4بهبودی، هزینه مواد و ملزومات مصرفی را 

های خدمات حلیل سربه سر کانون. رضاپور و همکارانش در ت[36]است 

نهایی هزینه مواد و ملزومات مصرفی عمومی را برای مرکز فعالیت 

 (NICU: Neonatal Intensive Care Unit) مراقبت ویژه نوزادان

های ذکر شده با . نتایج پژوهش[23]درصد محاسبه کرده است  2/4

درصد تقریباً هماهنگ با نتیجه این پژوهش  -1/2اختالف کمتر از 

 1/3باشد. رضاپور و همکاران، هزینه مواد و ملزومات مصرفی را می

. [2]ست های عملیاتی مستقیم محاسبه کرده ادرصد از کل هزینه

درصد  0/2شریعتی و همکاران هزینه مواد مصرفی اختصاصی را 

. رضاپور و همکارانش درتحلیل سر به [22]اند محاسبه کرده

خدمات نهایی هزینه مواد و ملزومات مصرفی عمومی را  هایسرکانون

، 9درصد، اطفال  3/92برای مراکز فعالیت تاالسمی و شیمی درمانی 

درصد و برای  4/ 59، 3درصد، اطفال  40/3درصد، نوزادان  11/9

;هزینه نیروی انسانی 

76.41%

هزینه مواد وملزومات 

 ,0.46%

یم هزینه سربار مستق

 ,1.88%

هزینه سربار غیر 

,...( انرژی) مستقیم 

0.15%

هزینه سربار غیر 

, ( پشتیبانی)مستقیم 

00.38%

هزینه سربار غیر 

) مستقیم 

%8.83, (تشخیصی
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. خانی و همکاران [23]درصد محاسبه کرده است  15/4جراحی 

های درصد از کل هزینه 99درپژوهش خود هزینه مواد مصرفی را 

. هادیان و همکارانش [91]اند مرتبط با بخش آی سی یو محاسبه کرده

درصد از کل  3در پژوهش خود هزینه مواد و ملزومات مصرفی را 

بخت و همکارانش در . جوان[4]اند های بیمارستان محاسبه کردههزینه

درصد( و اختصاصی  91/4پژوهش خود هزینه مواد مصرفی عموم )

های خدمات درصد از کل هزینه 51/99درصد( را مجموعاً  23/99)

. محمدی و همکارانش [34]اند ی محاسبه کردهرادیولوژی و سونوگراف

درصد  51موادمصرفی را دیالیز هزینه  شده تمام قیمت در محاسبه

و همکارانش در پژوهش خود هزینه  . ترابی[25]محاسبه کرده است 

های واحد درصد از کل هزینه 4/93مواد مصرفی عمومی و اختصاصی را 

. نمازی و همکارانش در پژوهش خود [24]اند رادیولوژی محاسبه کرده

های واحد آزمایشگاه، و درصد از کل هزینه 1/39هزینه مواد مصرفی را 

های درصد از کل هزینه 5/93هزینه مواد مصرفی واحد تصویربرداری را 

. مهرالحسنی و همکارانش در پژوهش [30]اند آن واحد محاسبه کرده

درصد از کل  9/39را  خود هزینه مواد مصرفی بخش آزمایشگاه

پور و همکارانش در . نصیری[24]اند های آن واحد محاسبه کردههزینه

 33پژوهش خود هزینه مواد مصرفی بخش آزمایشگاه بیمارستان را 

. نتایج [5]اند های آن واحد محاسبه کردهدرصد از کل هزینه

درصد متفاوت با  -4/51+ و 44/9های فوق با اختالف بیشتر از پژوهش

گردد پراکندگی نتیجه این پژوهش بودند. همانگونه که مالحظه می

 تواند ناشی از موارد ذیل باشد:می

گذار بر روی هزینه ارائه کاالها و مواد مصرفی یکی دیگر از عوامل تاثیر

تواند ناشی از عدم وجود الگوی صحیح باشد که این امر میخدمت می

 هایسازی نادرست و ناقص لوازم مصرفی در بیمارستانمصرف، ذخیره

 مختلف باشد.

های خاص پرداخت در هر برهه زمانی از عوامل تاثیرگذار در سیاست

 باشد.نسبت این هزینه می

تفاوت ارزش مواد مصرفی اختصاصی هر مرکز فعالیت در بعضی از مراکز 

ه بهاتر نسبت بفعالیت مثل آزمایشگاه ارزش لوازم و مواد مصرفی گران

باشد. لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه در تحقیق آقای رادیولوژی می

درصد نسبت به رادیولوژی بیشتر بوده است  5/93پور و همکاران نصیری

[5]. 

 میزان ارائه خدمات در هر مرکز فعالیت

ها مربوط به درصد هزینه 39/34نتایج پژوهش بیانگر آن بود که 

ار غیرمستقیم تسهیم شده از مراکز فعالیت پشتیبانی های سربهزینه

یو سیآیان درصد( مرکز فعالیت 02/0درصد( و تشخیصی ) 20/99)

بوده است. در این زمینه پژوهش انجام شده توسط هادیان و همکاران 

درتحلیل و برآورد هزینه تمام شده خدمات بیمارستان فاطمیه سمنان 

، رضاپور و [4]صد محاسبه کردند در 4/39های باالسری را هزینه

نهایی هزینه تسهیم  های خدماتهمکارانش در تحلیل سربه سرکانون

شده ازسایر مراکز فعالیت )پشتیبانی و تشخیصی( را برای مرکز فعالیت 

، که تقریباً [2]اند درصد محاسبه کرده 33/34مراقبت ویژه نوزادان 

باشند. و نتایج پژوهش انجام شده توسط هماهنگ با این پژوهش می

بخت و همکارانش در هزینه تمام شده خدمات تصویری جوان

درصد  4/31ها را بیمارستان حافظ شیراز هزینه تخصیصی از سایر بخش

. ترابی و همکارانش در محاسبه قیمت تمام شده [34]اند محاسبه کرده

خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان گلستان اهواز هزینه تخصیص یافته 

های واحد رادیولوژی صد از کل هزینهدر 4/24ها را از سایر بخش

 96های فوق با اختالف حدود ج پژوهش. که نتای[24]اند محاسبه کرده

درصد با نتیجه این پژوهش متفاوت بودند. اختالف این پژوهش با سایر 

بری متفاوت از تواند ناشی از میزان سهمها از نظر محقق میپژوهش

. نتایج یابی باشدمراکز فعالیت پشتیبانی و تشخیصی و یا روش هزینه

ها مربوط به هزینه سربار زینهدرصد ه 44/9پژوهش بیانگر آن بود که 

های مصرفی، تشریفات، تبلیغات و غیرمستقیم )شامل هزینه انرژی

 نشریات، تعمیرات، حمل اثاثیه و...( بود.

پور و همکاران در در این زمینه پژوهش انجام شده توسط نصیری

محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاه بالینی بیمارستان ولیعصر 

های آزمایشگاه درصد از کل هزینه 4انرژی مصرفی را  تهران، هزینه

هزینه ، هادیان و همکاران در تحلیل و برآورد [5]محاسبه کرده بودند 

تمام شده خدمات بیمارستان فاطمیه سمنان هزینه خدمات شهری را 

. رضاپور و همکارانش در تحلیل سر به [4]درصد محاسبه کردند  2

های خدمات نهایی هزینه انرژی عمومی و تعمیر و نگهداری را سرکانون

درصد محاسبه  41/4برای مرکز فعالیت مراقبت ویژه نوزادان 

های مذکور در لذا این نسبت هزینه هم با نتایج پژوهش. [2]اندکرده

 وضعیت مطلوبی قرار دارد.

های ها مربوط به هزینهدرصد هزینه 00/4اد نتایج پژوهش نشان د

آالت و تجهیزات پزشکی بود. در این زمینه استهالک ساختمان و ماشین

های انجام شده توسط هادیان و همکاران در تحلیل و برآورد پژوهش

هزینه تمام شده خدمات بیمارستان فاطمیه سمنان هزینه استهالک را 

رضاپور و همکارانش در تحلیل سر به  [4]درصد محاسبه کردند،  1/6

برای مرکز فعالیت  های خدمات نهایی هزینه استهالک راسر کانون

درصد محاسبه  06/9درصد و برای جراحی  9/9مراقبت ویژه نوزادان 

 که هماهنگ با این پژوهش بود. [2]اند کرده

پور و همکارانش های انجام شده توسط نصیریدر این زمینه پژوهش

درصد  91هزینه استهالک آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر )عج( را 

های فوق با نتیجه این . که نتایج پژوهش[5]محاسبه کرده است 

 تواند ناشیهای مختلف میپژوهش متفاوت بود. این اختالف در پژوهش

 از موارد ذیل باشد:

دید )تجهیزات فرسودگی بیش از حد تجهیزات، نصب تجهیزات ج -9

شترین یبهای پایانی عمر مفید دارای ها و نیز سالدر اولین سال

باشند( یا عدم استفاده کامل از تجهیزات و یا استفاده استهالک می

د. گردنادرست از وسایل، منابع و فضای موجود موجب افزایش هزینه می

 مگیری کهمچنین بکارگیری وسایل و تجهیزات غیرضروری و با بهره

 ها عامل اختالف قیمت است.از سرمایه

عمر مفید ساختمان بیمارستان بنت الهدی رو به پایان است. و  -3

 باشد.دارای هزینه استهالک ناچیز ناشی از تعمیرات اساسی می

قیمت تجهیزات تخصصی مورد استفاده در مراکز فعالیت مختلف،  -2

 باشند.متفاوت می

بایست موارد مذکور در تحقیقات لذا جهت تعیین اختالف موجود می

 باال بررسی گردد

با توجه به تاکید سیاست گذاران و برنامه ریزان سالمت، طرح تحول 

نظام سالمت با هدف حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی 

به خدمات سالمت و ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی در کشور در 
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 همکارانو  هیرحمان

ل سالمت به شرط تدوین منابع باشد. اجرای طرح تحواجرا می حال

های مالی پایدار، ضمن افزایش رضایت بیماران از خدمات بیمارستان

. [25]تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات سالمت گردد دولتی، می

 باشد.ها میواین مهم در گروانجام مطالعات و برآورد دقیق هزینه

های پژوهش شامل کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل محدودیت

های فعالیت در بخش مراقبتدسترس که در زمینه هزینه یابی بر مبنای 

ویژه نوزادان کار شده باشد و نبود سیستم یکپارچه ثبت و نگهداری 

اطالعات هرینه ای و آمار بوده که نیاز به صرف زمان زیاد با افراد با 

ر های ثبت شده غیتجربه در مراکز فعالیت مربوطه جهت تفکیک هزینه

 ها بود.سیستماتیک و یا آمار ناقص بخش

 گیرینتیجه

ان آی سی یو هزینه نیروی  بخش عمده بهای تمام شده خدمات بخش

باشد. و با توجه به این که های بخش میدرصد هزینه 59/16انسانی با 

های کل بیمارستان بنت الهدی بجنورد را درصد هزینه 59/01

دهد، هزینه نیروی انسانی در تمامی های منابع انسانی تشکیل میهزینه

باشد، که به طور قابل مالحظه ت دارای سهم باالیی را دارا میمراکز فعالی

های غیر مستقیم تسهیم شده در مراکز فعالیت میانی در افزایش هزینه

و نهایی دارد. لذا با استفاده بهینه از کارکنان و منابع در جهت افزایش 

وری و ارائه خدمات بیشتر، باعث کاهش هزینه متوسط تسهیم شده بهره

 ها شده و بهای تمام شده خدمات را کاهش داد.یر بخشاز سا

کاالها و مواد مصرفی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر روی هزینه ارائه 

سازی باشد، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح، ذخیرهخدمت می

تواند تأثیر ها میدرست و کامل لوازم مصرفی و استفاده صحیح از آن

 داشته باشد. زیادی بر قیمت تمام شده

 سپاسگزاری

بدینوسیله از زحمات معاونت درمان دانشگاه، مسئولین و کارکنان 

های ویژه نوزادان بیمارستان محترم واحد حسابداری و بخش مراقبت

بنت الهدی بجنورد و همچنین دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم پزشکی 

ند، احمایت نموده 92694146143449تهران که از این طرح با کد 

 نمایم.کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم می
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