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چکیده
مقدمــه :بررســی هزینههــای بیمارســتان و تعییــن تخــت-روز بیمــار ،از جملــه نیازهــای مدیــران بهداشــتی و درمانــی اســت.
هــدف از انجــام مطالعــه حاضــر محاســبه بهــای تمامشــده تخــت-روز بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان خیریــه دکتــر
ســپیر تهــران بــه روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،و مقایســه آن بــا تعرفــه مصــوب وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش
پزشــکی اســت.
روشکار :نــوع پژوهــش كاربــردی ،و ابــزار گــردآوری دادههــا ،كتابخان ـهاي و ميدانــی بــود .جامعــه آمــاري متشــکل از هزینههــای
موجــود در صورتهــای مالــی بیمارســتان و پروندههــای بیمــاران بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه بــود .تعییــن بهــای تمامشــده
تخــت-روز بخــش مراقبــت هــای ویــژه در ســال 1393بــه روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت و بــا بهكارگیــری نرمافــزار اکســل
 2007انجامشــد.
یافتههــا :بهــای تمامشــده خدمــات بخــش مراقبــت هــای ویــژه بالــغ بــر 13,416,075,195ريــال محاســبهگردید ،کــه  %33از آن را
دســتمزد مســتقیم و  %67را هزینههــای ســربار تشــکیل میدهنــد .همچنیــن ،بهــای تمامشــده تخــت-روز بیمــار بــه روش هزینهیابــی
بــر مبنــای فعالیــت مبلــغ  5,250,910ريــال میباشــد.
نتیجهگیــری :علــت مهــم تفــاوت میــان بهــای تمامشــده در ایــن تحقیــق بــا پژوهشهــای دیگــر ،تعــداد بیمــاران بســتری ،تخــت-
روز اشــغالی ،و میــزان هزینههــای صورتگرفتــه در بیمارســتان اســت .همچنیــن مشــخص شــد بهــای تمامشــده تخــت-روز بیشــتر
از نــرخ تعرفــه مصــوب میباشــد.

واژههای کلیدی :بیمارستان خیریه دکتر سپیر ،بخش مراقبتهای ویژه ،تخت-روز

مقدمه

رشــد زيــاد مراقبتهــای ســامت در ســالهای اخیــر
منجــر بــه افزايــش قابــل توجــه هزينههــا شدهاســت (.)1
بهنحــوی کــه وضعیــت خدمــات ســامت در کشــورهای
توســعه يافتــه تــا حــدود زيــادی رضايــت بخــش اســت؛
امــا داليــل مختلفــی چــون اختصــاص ســهم کمتــر بــه
امكانــات و منابــع بخــش ســامت در کشــورهای درحــال
توســعه ،شــكاف عمیقــي میــان آنهــا و کشــورهای پیشــرفته
بهوجودآوردهاســت ( .)2در کشــورهای توســعه یافتــه،
اولیــن شــرط الزم بــرای مديــران و سیاســتگذاران بخــش
ســامت ،آگاهــي و شــناخت نحــوه هزینــه کــرد منابــع و
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بهــای تمامشــده خدمــات ســامت اســت ( .)3محفاظــت
از مــردم در برابــر هزينههــای بیمــاری و مشــارکت مالــي
عادالنــه در ايــن هزينههــا از هدفهــای اصلــي نظــام
ســامت اســت ( .)4يكــي از فاکتورهــای حیاتــي موفقیــت
در مديريــت اثربخــش ســامت ،درک صحیــح هزينههــا و
کنتــرل آنهاســت ( .)5بــه همیــن دلیــل مدیــران بــه منظــور
اتخــاذ تصمیمــات کارا و اثــر بخــش ،نیازمنــد کســب اطالعــات
دقیــق و واقعــی از هزینههــاي صورتگرفتــه در بیمارســتان
هســتند ( .)6از ایــن رو اســتفاده از اطالعــات هزینهیابــی
بیمارســتانی و تجزیهوتحلیــل ایــن هزینههــا نقــش مهمــی
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بهای تمامشده تخت-روز بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان خیریه دکتر سپیر تهران در سال ،1393
به روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت
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بــا توجــه بــه تقســیمبندی علمــی ،مطالعــه حاضــر از
نــوع كاربــردی بــوده و در زمــره پژوهشهــای تحلیلــی-
توصیفــی قــراردارد .همچنیــن ،روششناســی تحقیــق از نــوع
پســارویدادی اســت؛ بدیــن معنــی کــه تحقیــق بــر اســاس
اطالعــات گذشــته انجــام میشــود .وجــود اطالعــات کامــل و
دردســترس ،شــروط تحقــق یــک تحقیــق مناســب اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه تنهــا مرجــع قابلاعتمــاد بــرای جمــعآوری
دادههــای مالــی ،بخــش حســابداری بیمارســتان خیریــه دکتــر
ســپیر اســت ،بــه منظــور محاســبه بهــای تمامشــده ،مــدارک
موجــود در واحــد حســابداری و سیســتم نرمافــزاری بیمارســتان
مــورد واکاوی قرارگرفــت .قلمــرو مکانــی ایــن پژوهــش،
بخــش مراقبتهــای ویــژه ایــن بیمارســتان بــود .جامعــه
آمــاري ايــن تحقيــق هزینههــای موجــود در صورتهــای
مالــی بیمارســتان ،و همچنیــن پروندههــای بیمــاران بســتری
در بخــش مراقبتهــای ویــژه بــود .تعییــن بهــای تمامشــده
تخــت-روز بخــش مراقبتهــای ویــژه در ســال  ،1393بــه
روش هزينــه يابــي بــر مبنــای فعالیــت و بــا بهكارگیــری
نرمافــزار اکســل  2007محاســبهگردید.
روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت
در گام اول ،پــس از مطالعــه و بررســي ســاختار تشــكيالتي
بيمارســتان و آشــنايي بــا نحــوه فعاليــت بخشهــا ،مراكــز
هزينــه بيمارســتان بــه ســه گــروه اداری -پشــتيباني ،واســطهای،
و عملیاتــی بــه شــرح زیــر تفکیــک گردیــد:
واحدهــاي اداری -پشــتيباني شــامل :رياســت ،اداری،
دفتــر پرســتاري ،حســابداری ،اتــوکالو ،انبــار ،پذيــرش،
تاسیســات ،مــدارك پزشــكي ،خدمــات و تــدارکات،
آشــپزخانه ،لنــژری ،نقليــه ،مركــز تلفــن ،نگهبانــی ،پســماند،
البســه و منســوجات.
واحدهــاي واســطهای شــامل :آزمايشــگاه ،تصویربــرداری،
فيزيوتراپــي ،داروخانــه ،اتــاق عمــل ،بلــوک زايمــان.
واحدهــاي عملیاتــی شــامل :بخــش مراقبتهــای ویــژه
(آی ســی یــو) ،بخــش مراقبتهــای قلبــی (ســی ســی یــو ،)8
اطفــال ،اورژانــس ،عمومــی ،زنــان و زایمــان ،سنگشــکن.
)Intensive Care Unit (ICU
Ministry of Health and Medical Education
8
)Cardiac Care Unit (CCU
6
7
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در تصمیمگیریهــای مدیــران و سیاســتگزاران بــاز 
ی
کــرده ،بــه آنهــا کمــک میکنــد دریابنــد کــه نظــام
بیمارســتانی بــا توجــه بــه منابــع و امکانــات فراهمشــده تــا
چــه انــدازه بــه اهــداف تعیینشــده دســت یافتهاســت .عــاوه
بــر ایــن ،بــا دسترســی بــه ایــن اطالعــات میتــوان عملکــرد
قســمتهای مختلــف را ارزیابــی کــرد ،نقــاط ضعــف و قــوت
آنهــا را شناســایینمود ( .)7از آنجاییکــه بیمارســتانها ،بــه
عنــوان بزرگتریــن و پرهزینهتریــن واحدهــای عملیاتــی
سیســتمهای بهداشــتی-درمانی ،از اهمیــت ویــژهای
برخوردارنــد و حجــم زیــادی از منابــع بهداشــت و درمــان را بــه
خــود اختصــاص میدهنــد ،الزماســت نحــوه هزینهکــرد منابــع
در بیمارســتانها بــا اســتفاده از تجزیــه وتحلیــل هزینههــا،
بررســی قیمــت تمامشــده یــک واحــد خدمــت ،مقایســه
میــان دادههــا ،و نیــز اســتفاده از بــرونداد مــورد تجزیــه و
تحلیــل قرارگیــرد .یکــی از رویکردهــای اقتصــادی ،اســتفاده
از سیســتم حســابداری بهــای تمامشدهاســت ( .)8هــدف
حســابداری بهــای تمامشــده ،1تــدارک اطالعــات بــه منظــور
تســهیل برنامهریــزی ،کنتــرل ،ارزیابــی ،و تصمیمگیــری
در فرآینــد مدیریــت اســت .ویژگــی مشــخص حســابداری
بهــای تمامشــده ،بــه عنــوان نخســتین رکــن حســابداری
مدیریــت ،2تمرکــز بــر بهــای تمامشــده اســت .حســابداری
بهــای تمامشــده ،بــه عنــوان ابــزار کلیــدی در اختیــار مدیــران
اســت تــا بــا اســتفاده از آن بهــای تمامشــده تولیــدات و
خدمــات را محاســبه کــرده ،هزینههــای مــواد ،دســتمزد ،و
ســایر مــوارد درمانــی را کنتــرل کننــد .واژه هزینهیابــی بــر
مبنــای فعالیــت ،3اولیــن بــار در ســال  1988توســط کوپــر 4و
کاپــان 5بــرای تخصیــص هزینــه فعالیتهــای محصــوالت
بهکارگرفتهشــد .هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت بــه عنــوان
ابــزاری جایگزیــن بــرای حســابداری ســنتی مطــرح شــد(.)9
بــر خــاف بودجهریــزي ســنتی کــه تناســب میــان تخصیــص
منابــع و حجــم فعالیــت را رعایــت نمیکنــد ،هزینهیابــی بــر
مبنــاي فعالیــت ،منابــع ســازمانی را بــر مبنــاي فعالیــت بــه هــر
واحــد اختصــاص میدهــد .سیســتم هزینهیابــی بــر مبنــاي
فعالیــت ،ســه هــدف اســتراتژیک دارد:هــدف اول ،شناســایی
دقیــق هزینههــا بــه منظــور کشــف منابــع ســودآور؛ هــدف
دوم ،شناســایی فعالیتهــاي کارا و موثــر؛ و هــدف ســوم،
شناســایی و تخمیــن نیازهــای آتــی بــه منظــور حصــول
کارآیــی افزونتــر اســت( .)10روش هزينهيابــي بــر مبنــای
فعالیــت توانايــي شناســايي دقیــق هزينههــا جهــت بهبــود
عملكــرد سیســتم و افزايــش کارايــي مراکــز را دارد ( .)11روش
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت بــه دلیــل کاســتیهایی چــون
دشــواری در جم ـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز ،احتمــال ارائــه

پاسـخهای غیرواقعــی بــه وســیله کارکنــان و باالبــودن هزينــه
آمــوزش و نگهــداری ،مــورد انتقــاد بســیاری از پژوهشــگران
قرارگرفتهاســت(.)12
هــدف از انجــام تحقیــق حاضــر ،محاســبه بهــای تمامشــده
تخــت-روز در بخــش مراقبتهــای ویــژه( 6آی ســی یــو)
بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر تهــران در ســال  1393بــا
اســتفاده از روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،و مقایســه
آن بــا تعرفههــای مصــوب وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش
پزشــکی 7اســت.
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جدول  )1مبنای تسهیم هزینههای سربار

فعالیت

فعالیت

مبنای تسهیم

مبنای تسهیم

واحدهای واسطهای و عملیاتی

مدارک پزشکی

پروندههای هر بخش

تعداد نفرات هر بخش

وسایل نقلیه

سهم هر بخش

آزمایشگاه

تعداد آزمایش هر بخش

ریاست و اداری

تعداد نفرات هر بخش

انبار

تعداد اقالم هر بخش

اتوکالو

آشپزخانه
پذیرش

متراژ هر بخش

تاسیسات

حسابداری

تعداد نفرات هر بخش
تعداد پرسنل و تخت هر بخش

تصویربرداری

تعداد گرافی هر بخش

تعداد فیزیوتراپی هر بخش

پسماند

سهم هر بخش

خدمات و تدارکات
دفتر پرستاری

واحدهای واسطهای و عملیاتی

فیزیوتراپی

الف) محاسبه هزينه دستمزد مستقيم:
جهــت محاســبه هزينــه دســتمزد مســتقيم ،ابتــدا میــزان
حقــوق و مزايــاي تمامــي كاركنــان و پزشــکانی كــه فعاليــت
آنهــا مرتبــط بــا بخــش مراقبتهــای ویــژه بــود ،بــا توجــه بــه
اســناد و مــدارك مالــي موجــود ،محاســبه و بــه بخــش مــورد
نظــر تخصيــص داده شــد.
ب) محاسبه هزینه سربار:

نگهبان

متراژ هر بخش

اتاق عمل

متراژ هر بخش

البسه و منسوجات

داروخانه

داروی مصرفی هر بخش

مراحــل زيــر جهــت محاســبه هزينههــای ســربار از طريــق
تهيــه جــداول ماتريــس هزینــه انجــام گرفــت:

بلوک زایمان
مرکز تلفن

تعداد عمل هر بخش
فقط بخش زنان
سهم هر بخش

ب )1 -ماتریس هزینه-مرکز هزینه

جهــت محاســبه هزينــه ســربار بخــش مراقبتهــای ویــژه،
پــس از شناســايي كليــه واحدهــا و مراكــز هزينــه در بيمارســتان،
و تقســیمبندی كليــه واحدهــاي بيمارســتان بــه ســه گــروه
اداری-پشــتيباني ،واســطهای ،و عملیاتــی ،جهــت تجميــع هزينـه
هــا در مخــازن هزينــه ،جــدول هزینه-مرکــز هزينــه بــه شــرح
جــدول  2طراحــي گرديــد؛ ســپس بــا مطالعــه و تجزیــه و تحليــل
هزينههــا ،هزينههــاي مربــوط بــه هــر بخــش تفكيــك و بــر
اســاس مبنــاي منطقــي بــه شــرح جــدول  1بــه مركــز هزينــه
مربوطــه تخصيــص داده شــد.

جدول  )2هزینههای بخش مراقبتهای ویژه در سال  1393قبل از محاسبه سربار

فصول هزینه
هزینه پرسنلی
حقوق پزشکان
هزینه تغذیه
مواد مصرفی غیرپزشکی
ملزومات اداری
مواد مصرفی پزشکی
مواد شوینده و بهداشتی
اثاثه و تجهیزات
البسه و منسوجات
برق
تلفن
آب
حمل و نقل
بیمه
استهالک اموال و تجهیزات
استهالک ساختمان
تعميرات
جمع کل

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مبلغ هزینه (ریال)
3.039.184.628

درصد هزینهبری
33

1.344.600.000

15

250.711.816

3

32.764.323

0.4

7.578.619

0.1

220.111.359

2

69.871.101

1

13.281.259

0.1

9.778.506

0.1

36.694.134

0.4

776.000

0

14.007.815

0.2

14.966.000

0.2

581.827

0

3.979.459.386

44

12.283.187

0.1

56.250.000

0.6

9.102.899.960

100
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زمان

لنژری

تعداد پرسنل و تخت هر بخش

سامان کاهن و همكار
ب –  )2ماتریس روابط میان واحدهاي هزینه

ب  )3 -ماتریس روابط میان واحدهای هزینه بر اساس عدد

پــس از مشــخص شــدن ارتبــاط بیــن واحدهــاي هزينــه ،بــا
توجــه بــه مبناهــاي تخصيــص ،اعــداد و ارقــام الزم اســتخراج و
در خانــه مربوطــه درجگردیــد.
ب  )4-ماتريــس روابــط میــان واحدهــاي هزينــه بــر اســاس
درصــد

پــس از مشــخص شــدن ارتبــاط میــان واحدهــاي هزينــه،
بــا توجــه بــه مبناهــاي تخصيــص هزينــه ،اعــداد و ارقــام
الزم اســتخراج ،و جهــت يكسانســازي واحدهــا بــه درصــد
تبديلشــد ،و نهایتــ ًا در خانههــای ماتريــس روابــط میــان
واحدهــاي هزينــه بــر اســاس درصــد درج گرديــد؛ بــه گون ـهای
كــه جمــع هــر ســطر برابــر بــا  100بــود.
ب  )5 -تسهيم هزينههاي سربار واحدهاي اداری-پشتيباني

پــس از تهيــه ماتريــس روابــط میــان واحدهــاي هزينــه
براســاس درصــد ،تســهيم ســربار واحدهــاي اداری-پشــتيباني بــه
شــرح جــدول  3پرداختــه شــد .بديــن صــورت كــه بــا اســتفاده
از نرمافــزار اکســل و روش تســهیم دوطرفــه ،كــه دقيــق تريــن
روش تســهيم بــه ســربار اســت ،و درصــد ارائــه خدمــت واحدهــا،
ســربار واحدهــاي اداری -پشــتيباني بــه واحدهــاي واســطهای و
واحدهــاي عملیاتــی تســهيم شــد.
ب  )6 -تسهيم هزينههاي سربار واحدهاي واسطهای

پــس از تســهيم هزينههــاي ســربار واحدهــاي اداری-
پشــتيباني ،هزينههــاي اوليــه ســربار واحدهــاي واســطهای،
بهعــاوه ســربار دريافتــي از واحدهــاي اداری-پشــتيباني ،بــه
واحدهــاي عملیاتــی بــه شــرح جــدول  4تخصيــص داده شــد.
ج :محاسبه بهای تمامشده
بدیــن گونــه ســربار بخــش مراقبتهــای ویــژه ،شــامل ســربار
خــودش (ســربار مســتقیم) و ســهم ســربار دریافتــی از واحدهــای
اداری-پشــتیبانی و واســطهای ،تعییــن شــد .ســپس بــا اضافــه
نمــودن مبلــغ دســتمزد مســتقيم بخــش مراقبتهــای ویــژه
بــه ســربار بهدســت آمــده ،بهــاي تمــام شــده خدمــات بخــش
مراقبتهــای ویــژه بــه شــرح جــدول  5محاســبه گردیــد.
در ادامــه ،بهــای تمامشــده بخــش مراقبتهــای ویــژه بــر

عــدد  365روز ســال و ســپس تعــداد  7تخــت فعــال بخــش
مراقبتهــای ویــژه تقســیم شــد و در پایــان بهــای تمــام شــده
یــک تخــت-روز اشــغالی بخــش مراقبتهــای ویــژه بهدســت
آمــد.

یافتهها

در مرحلــه تســهیم هزینههــای واحدهــای اداری-پشــتیبانی
بــه مرکــز فعالیــت بخــش مراقبتهــای ویــژه ،بــه شــرح
جــدول  ،3مشــاهده شــد کــه واحدهــای البســه و منســوجات
بــا  %20بــه مبلــغ 80,859,567ريــال ،دفتــر پرســتاری بــا
 %19بــه مبلــغ  262.296.334ريــال ،و لنــژری بــا %15
بــه مبلــغ 155,333,163ريــال بیشــترین درصــد ســهم ،و
واحدهــای اتــوکالو بــا  %2بــه مبلغ38,108,411ريــال و انبــار
بــا  %2بــه مبلــغ 31,221,684ريــال کمتریــن درصــد ســهم را
در تســهيم هزينههــاي ســربار واحدهــاي اداری-پشــتيباني
داشــتهاند.
جدول  )3تسهیم هزینههای واحدهای اداری-پشتیبانی به مرکز فعالیت
بخش مراقبتهای ویژه

مرکز فعالیت
رياست

درصد سهم
11

مبلغ تسهیمشده (ریال)
106.684.697

12

487.747.469

2

38.108.411

20

80.859.567

2

31.221.684

11

271.927.071

4

35.688.682

8

61.827.127

تاسیسات

4

97.339.655

حسابداری

12

299.439.682

خدمات و تدارکات

4

202.581.640

دفتر پرستاری

19

262.296.334

لنژری

15

155.333.163

مدارک پزشکی

5

58.580.942

مرکز تلفن

6

43.831.970

وسایل نقلیه

4

8.301.488

نگهبان

4

33.420.722

اداری
اتوکالو
البسه و منسوجات
انبار
آشپزخانه
پذیرش
پسماند

در مرحلــه تســهیم هزینههــای واحدهــای واســطهای بــه
مرکــز فعالیــت بخــش مراقبتهــای ویــژه بــه شــرح جــدول
 ،4مشاهدهشــد کــه واحــد فیزیوتراپــی بــا  %90بــه مبلــغ
506,014,255ريــال بیشــترین درصــد ســهم ،و واحــد اتــاق
عمــل بــا  %2بــه مبلــغ 209,368,278ريــال کمتریــن درصــد
ســهم را در تســهيم هزينههــاي ســربار واحدهــاي واســطهای
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پــس از تجميــع هزينههــا در مخازن هزينــه ،از طريــق
مصاحبــه بــا كارشناســان و مســئوالن بخشهــای مختلــف
بیمارســتان و ارزيابــي دقيــق نحــوه فعاليــت آنهــا ،ارتبــاط
میــان واحدهــاي هزينــه و چگونگــي خدمــت رســاني آنهــا بــه
يكديگــر مشــخص و در خانــه مربوطــه ثبــت شــد.
الزم بــه ذكــر اســت كــه واحدهــاي عملیاتــی فقــط
گيرنــده خدمــات از واحدهــاي اداری -پشــتيباني و واحدهــای
واســطهای بــوده و هيــچ خدمتــي بــه ســایر بخشهــا ارائــه
نمید هنــد .
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داشــتهاند .علــت صفربــودن درصــد ســهم بلــوک زایمــان،
خدماترســانی ایــن واحــد تنهــا بــه بخــش زنــان و زایمــان
بود هاســت.
جدول  )4تسهیم هزینههای واحدهای واسطهای به مرکز فعالیت بخش
مراقبتهای ویژه

21

آزمایشگاه

2

اتاق عمل

-

بلوک زایمان

10

تصویربرداری

15

داروخانه

90

فیزیوتراپی

910.728.958

209.368.278
0
151.755.897
260.117.543
506.014.255

بهــای تمــام شــده تخــت-روز اشــغالي بخــش مراقبتهــای
ویــژه بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر در ســال  1393بــه روش
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،بــه شــرح جــدول  ،5مبلــغ
 5,250,910ريــال میباشــد.
جدول  )5محاسبه بهای تمام شده بخش مراقبتهای ویژه و بهای تمام
شده تخت-روز مراقبتهای ویژه در سال 1393

شرح هزینه

مبالغ (ریال)

دستمزد مستقیم

4.383.784.628

 +سربار

9.032.290.567

بهای تمامشده بخش مراقبتهای ویژه

13.416.075.195

بهای تمامشده تقسیم بر عدد 365

36.756.370

تقسیم بر تعداد  7تخت فعال = تخت-روز اشغالي

5.250.910

بحث

هزینههــای پرســنلی و حقــوق پزشــکان بــا  ،%48اســتهالک
امــوال و تجهیــزات بــا  ،%44تغذیــه بــا  ،%3مــواد مصرفــی
پزشــکی بــا  ،%2و دیگــر هزینههــا بــا  %3بــه ترتیــب بیشــترین
هزینههــای بخــش مراقبتهــای ویــژه را قبــل از محاســبه
ســربار تشــکیل دادنــد .کل هزینههــای بخــش مراقبتهــای
ویــژه  %15.6از کل هزینههــای بیمارســتان ،و هزینــه پرســنل
بخــش مراقبتهــای ویــژه  %9.4از کل هزینه پرســنل بیمارســتان
را شــامل شــد .در ایــن پژوهــش ،محاســبات انجامشــده
نشــانداد کــه بهــای تمامشــده خدمــات بخــش مراقبتهــای
ویــژه بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر در ســال  1393مبلغــی
بالــغ بــر  13.416.075.195ريــال بــوده کــه  %33آن را دســتمزد
مســتقیم و  %67را هزینههــای ســربار تشــکیلدادند .بهــای
تمامشــده تخــت-روز بیمــار بســتری در بخــش مراقبتهــای
ویــژه بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر در ســال  1393بــه روش
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مرکز فعالیت

درصد سهم

مبلغ تسهیمشده
(ریال)

هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت مبلــغ  5,250,910ريــال بــوده
کــه ایــن مبلــغ از تعرفــه وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش
پزشــکی (4,176,000ریــال) بیشــتر بــود؛ حالآنکــه اختــاف
بهــای تمامشــده واقعــی و تعرفــه وزارت بهداشــت برابــر بــا
1,074,910ريــال محاسبهشــد .ظرفیــت بخــش مراقبتهــای
ویــژه ایــن بیمارســتان معــادل  2555تخــت-روز اشــغالی
بــود؛ امــا در طــول ســال  1393بــا  1639تخــت-روز اشــغالی،
تنهــا از  %64ظرفیــت موجــود اســتفاده شــده و  %36از ظرفیــت
بخــش بالاســتفاده بــوده و همیــن مســئله یکــی از دالیــل
افزایــش هزینههــای تخــت-روز اســت .از دالیــل مهــم تفــاوت
هزینههــای پرســنلی پژوهــش حاضــر نســبت بــه پژوهــش
هــای دیگــر ،متغیربــودن تعــداد پرســنل بخــش مــورد مطالعــه
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه طبــق دســتورالعملهای ابالغــی
وزارت بهداشــت ،اســتانداردهایی بــرای تعــداد پرســنل شــاغل
در هــر بخــش تدوینشدهاســت ،امــا تعــداد بیمــاران بســتری
و تعــداد تخــت-روز اشــغالی در بخــش مراقبتهــای ویــژه
میتوانــد تاثیــر بهســزایی در بهکارگیــری پرســنل بخــش
و در نتیجــه هزینههــای پرســنلی داشــته باشــد .همچنیــن ،از
دیگــردالیــل تفــاوت در بهــای تمامشــده میــان پژوهشهــای
مختلــف ،میتــوان بــه میــزان هزینههــای صــورت گرفتــه در
بیمارســتان و واحدهــای مختلــف اشــاره کــرد.
در ايــن زمینــه پژوهشهایــی جهــت محاســبه بهــای تمامشــده
در بخشهــای مختلــف صــورت گرفتــه ،امــا از آنجاکــه هــدف
پژوهــش حاضــر تعییــن هزینههــای یــک تخــت-روز در بخــش
مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر بــوده،
تنهــا نتایــج پژوهشهایــی کــه بهــای تخــت-روز در بخــش
مراقبتهــای ویــژه (آی ســی یــو) را مــورد مطالعــه قراردادهبودنــد
بررسیشــد:
در پژوهشــی کــه در ســال ( )1384توســط لــک بــا عنــوان
"مقایســه هزینــه تمامشــده در بخــش آی ســی یــو جنــرال
(آی ســی یــو درمانــگاه و آی ســی یــو  )2بیمارســتان امــام
خمینــی(ره)" انجامشــد ،میانگیــن هزینــه یــک روز بســتری
در بخــش آی ســی یــو درمانــگاه و آی ســی یــو  ،2بــه
ترتیــب  1,421,293و 1,845,882ریــال گــزارش شــد(.)13
در پژوهشــی کــه در ســال ( )1386توســط اســد بــا عنــوان
"بهــای تمامشــده شــب-تخت بیمــار بســتری در بخــش
آی ســی یــو بــر مبنــای هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت در
بیمارســتان تامیــن اجتماعــی دکتــر علــی شــریعتی اســتان
اصفهــان" انجــام شــد ،بهــای تمامشــده شــب-تخت
اشــغالی در بخــش آی ســی یــو 1,307,216ريــال بهدســت
آمــد( .)14در پژوهشــی کــه در ســال ( )1392توســط خانــی و
همــکاران بــا عنــوان "بهکارگیــري هزینهیابــی بــر مبنــاي
فعالیــت زمانگــرا در بخــش آي ســی یــو بیمارســتان شــریعتی
اســتان اصفهــان" انجــام شــد ،هزینــه هــر شــب تخــت آی
ســی یــو معــادل  5,716,987ریــال گــزارش شــد( .)15در

سامان کاهن و همكار

135

Moerer
Tan
11
Potignano
12
Lefrant
13
Karabatsou
9

10

نتیجه گیری

در دنيــاي امــروز ،ديدگاههــاي ســامت چشــمانداز
گســتردهتری يافتــه و توجــه ويــژهاي معطــوف انتظــارات
فزونــی هزینههــای تخــت-روز
غيرپزشــكي شدهاســت.
ِ
بخــش مراقبتهــای ویــژه همــواره یکــی از معضــات
مالــی بیمارســتانها بــوده اســت .از ایــن رو ،تعییــن دقیــق
هزینههــای تخــت-روز بخــش مراقبتهــای ویــژه میتوانــد
امکانــات الزم بــرای کاهــش هزینههــا و افزایــش کارآیــی را
مشــخص کنــد .یکــی از پرهزینهتریــن بخشهــای خدمــات
درمانــی ،بخــش مراقبتهــای ویــژه اســت کــه از نظــر هزینــه
ســاخت و تجهیــزات ،پیچیــده و از نظــر اســتانداردهای پرســنلی،
پشــتیبانی ،و تاسیســاتی ،پرهزینهتــر از دیگــر بخشهــای
بیمارســتان اســت .بررســی دقیــق بهــای تمامشــده خدمــات
ارائهشــده در بخــش مراقبتهــای ویــژه از مشــکالت اساســی
مدیــران بهداشــتی-درمانی ،سیســتمهای بیمــهای ،و مدیــران
بیمارستانهاســت .ازآنجاکــه بخــش قابــل توجهــی از هزینههــای
بخــش مراقبتهــای ویــژه متوجــه تجهیــزات گــران قیمــت
اســت ،بــرآورد هزینــه تخــت-روز بیمــار بســتری تنهــا بر اســاس
هزینــه پرســنلی و اقــام مصرفــی امکانپذیــر نمیباشــد ،و
در تجزیــه وتحلیــل نهایــی هزینههــا ،خدمــات ارائهشــده
دیگــر واحدهــا نیــز نقــش قابلتوجهــی ایفامیکننــد .مقایســه
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا دیگــر مطالعــات نشــان میدهــد کــه
هزینههــای پرســنلی و اســتهالک امــوال و تجهیــزات بیشــترین
ســهم از هزینههــای بخــش مراقبتهــای ویــژه را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد .همچنیــن ،نتایــج نشــاندهنده بــاال بــودن
بهــای تخــت-روز نســبت بــه تعرفــه مصــوب وزارت بهداشــت
اســت.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاریها
در نظام سالمت

پژوهــش حاضــر میتوانــد در تصمیمــات مدیــران
بهداشــتی-درمانی تاثیــر گــذار باشــد .یکــی از مشــکالت
اساســی سیســتمهای حســابداری برخــی بیمارســتانها،
عــدم تفکیــک بعضــی هزینههــا بــر اســاس اســتانداردهای
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پژوهشــی کــه در ســال ( )1396توســط جهانــی و همــکاران بــا
عنــوان "تعييــن بهــای تمامشــده بخــش مراقبتهــای ویــژه
بيمارســتان امــام رضــا(ع) بــا اســتفاده از روش هزینهیابــي
بــر مبنــای فعاليــت" انجــام شــد ،بهــای تمامشــده خدمــات
بخــش مراقبتهــای ويــژه 18,006,583,677ريــال معــادل
 %7.38از هزينههــای کل بیمارســتان برآوردشــد کــه %64.1
آن بــه هزينــه جبــران خدمــت کارکنــان %7.3 ،بــه هزينههــای
مــواد و ملزومــات مصرفــي ،و  %28.6بــه هزينههــای ســربار
مربــوط بودهاســت ( .)16در پژوهــش مــورر 9و همــکاران
( )2007بــا عنــوان "ارزیابــی  51واحــد مراقبتهــای ویــژه در
آلمــان" ،هزینههــای بخــش آی ســی یــو  %20هزینههــای
بیمارســتان را تشــکیل میدهــد و بیشــترین درصــد هزینــه
هــا بــا بیــش از  62درصــد ناشــی از هزینههــای پرســنلی
میباشــد .)17(.در پژوهــش جــان 10و همــکاران ( )2012بــا
عنــوان "بررســی روزانــه هزینــه آی ســی یــو در چهــار کشــور
اروپایــی" ،هزینــه روزانــه بخــش آی ســی یــو  1168تــا 2025
یــورو برآوردشــد کــه بیشــترین ســهم مربــوط بــه هزینــه هــای
نیــروی انســانی بــود( .)18در پژوهــش پوتیگنانــو 11و همــکاران
( )2014بــا عنــوان "بررســی هزینههــای بخــش آی ســی یــو
بیمارســتان ســن لئونــاردو ایتالیــا" ،نتایــج نشــانداد کــه هزینــه
بیمارانــی کــه بــه علــت ســکته بســتری شــدهبودند  2777یــورو
در روز و بیمــاران نفرولــوژی  7227یــورو بودهاســت .هزینــه
بیمارانــی کــه بــه دلیــل خونریــزی مغــزی (خونریــزی داخــل
جمجمــه) بســتری شــدهبودند ،بهطورمتوســط روزانــه 413
یــورو گــزارش شــد( .)19در پژوهــش لفرانــت 12و همــکاران
( )2015بــا عنــوان "هزینــه تخــت-روز بیمــاران بســتری در
بخــش آی ســی یــو ،ارزیابــی هزینــه در  23واحــد آی ســی
یــو در بیمارســتانهای دولتــی فرانســه در ســطح خــرد"،
هزینــه روزانــه بیمــار معــادل  1425±520یــورو برآوردشــد کــه
 %43از کل هزینههــا مربــوط بــه منابــع انســانی بــود(.)20
در پژوهــش کاراباتســو 13و همــکاران ( )2016بــا عنــوان
"ارزیابــی هزینههــای متغیــر در واحــد آی ســی یــو یکــی از
بیمارســتانهای یونــان" ،متغیــر هزینــه در روز در بخــش آی
ســی یــو برابــر  573.18یــورو گــزارش شــد(.)21
بــا توجــه بــه اینکــه درمطالعــه حاضــر ،بهــای تمامشــده
تخــت-روز بخــش مراقبتهــای ویــژه بیشــتر از تعرفــه مصــوب
وزارت بهداشــت محاســبه گردیــد ،الزم اســت ایــن موضــوع
توســط مســئولین بیمارســتان بــا بهکارگیــری روشهــای
صحیــح مدیریتــی و حســابداری مــورد بررســی قرارگرفتــه
و هزینهکردهــا صرفهجویــی شــود ،زیــرا باالبــودن هزینــه
تخــت-روز بیمارســتان نســبت بــه تعرفــه مصــوب میتوانــد بــه
زیــان بیمارســتان منتهیگــردد.

یکــی از برزگتریــن محدودیتهــای محاســباتی مطالعــه
دردســت ،مشــخص نبــودن هزینههــای پرســنلی بــه تفکیــک
هــر بخــش در سیســتم حســابداری بیمارســتان بــود کــه البتــه
اتــاف زمــان زیــادی بهدنبــالدارد .از آنجــا کــه جمــعآوری
دادههــا نیازمنــد صــرف زمــان زیــادی اســت ،طراحــی یــک
سیســتم جامــع حســابداری میتوانــد از اتــاف وقــت در ایــن
خصــوص جلوگیریکنــد .در بخــش هزینههــای بیمارســتان،
هزینــه اســتهالک امــوال و تجهیــزات رقــم باالیــی را نشــانداد
کــه الزماســت ایــن مســئله توســط مدیــران بیمارســتان
بررسیشــده و حتیاالمــکان از تجهیــزات بادوامتــر اســتفاده
شــود.

... روز در بخش مراقبتهای ویژه-بهای تمامشده تخت

 بــرای حصــول،بهتــر از منابــع و جلوگیــری از اتــاف هزینــه
. یــاری رســاند،کارایــی بهتــر
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تشکر و قدردانی

،نویســندگان از همــکاری آقــای دکتــر ســیامک مــره صــدق
هیــات مدیــره و پرســنل بیمارســتان خیریــه دکتــر ســپیر تشــکر
 (ايــن مقالــه حاصــل از پایــان نامــه کارشناســی.مینماینــد
ارشــد در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب و بــدون
هیچگونــه حمايــت مالــي و ســازماني ميباشــد و بــا کــد
 در دانشــکده پزشــکیIR.IAU.TMU.REC.1397.226 اخــاق
دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران بــه تصویــب
.رســیده اســت
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موجــود اســت کــه باعــث میشــود گاهــی افــرادی بــه
 حتــی مســئولین،جــز محققیــن نیــز درگیــر مســاله شــده
بیمارســتان نیــز بــا مطالعــه گــزارش حســابداری دچــار تردیــد
 بهکارگیــری، لــذا همــگام بــا رعایــت اســتانداردها.شــوند
کارکنــان ماهــر جهــت طبقهبنــدی صحیــح هزینههــا
،میتوانــد بســیاری از مشــکالت را برطــرف کنــد؛ همچنیــن
مدیــران میتواننــد بــا مطالعــه و بررســی گزارشهــای
 بخشهــای مختلــف بیمارســتان را مــورد،جامــع و دقیــق
 از آنجــا کــه مدیــران بــرای اتخــاذ.بررســی قــرار دهنــد
تصمیمــات کارا و اثــر بخــش نیازمنــد کســب اطالعــات دقیــق
،و واقعــی از هزینههــاي صورتگرفتــه در بیمارســتان هســتند
انجــام پژوهشهــای مرتبــط میتوانــد ایشــان را در اســتفاده
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Abstract
Background:The cost of the hospital and the determination of the patient’s bed-day are in accordance with

the needs of health and medical managers. The purpose of this study was to calculate the cost of bed-day of the
intensive care unit (ICU) of Dr. Sapir Charity Hospital in Activity-Based Costing Method and compare it with
the tariffs approved by the Ministry of Health and Medical Education.

Methods:The type of research is applied and data collection tool is library and field. The statistical society

is the cost of the financial statements of the hospital and the cases of patients admitted to the intensive care
unit. Determination of the cost of the day of the ICU in 2014 was calculated using the Activity-Based Costing
Method, and Microsoft Excel 2007 software.

Results:The calculations show that the cost of ICU services is 13416075195 Rials, in which direct wages

cost and overhead costs are 33% and 67%, respectively. Also, the patient’s bed-day cost, by the Activity-Based
Costing Method, 5250910 Rials.

Conclusions:The

main reason for the difference in calculating the cost of the study in relation to the
various studies is the number of hospitalized patients, the occupational day, and the amount of costs incurred
in the hospital. It was found that the cost of the flat day is higher than the approved tariff.

Keywords:Dr. Sapir Charity Hospital; ICU; Bed-Day
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