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 منتخب یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 
   6یری، رضا جهانگ6کجوین مای، ش5یمی، نرگس حک4نیثمر ی، ارسالن غالم*3پوریعل دی، وح2رضاپور زی، عز1نژادیمهر هیصف

 
 03/5/79 :دریافت مقاله              03/6/79 :شدهصالح دریافت مقاله ا             1/9/79 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

 یهااناهیاست که جهت کااه  هز مارستانیب یابیکنترل، نظارت و ارزش ،یزیربرنامه یبرا یها و درآمدها ابزار مهمنهیهز لیتحل :مقدمه

 ب انجام شد.منتخ یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لی. مطالعه حاضر با هدف تحلرندیگیانجام م یرعادیغ

منتخاب تحات پوشا  دانهاعاه علاوم  یآموزش مارستانیب کیدر  1079در سال  یبه صورت مقطع یفیمطالعه توص نیا :بررسی روش

مراکاز  کیاباه تفک میمساتق یهانهیشد. ابتدا هز یآورمحقق ساخته جمع ستیچک ل قیاز طر یانهیانجام شد. اطالعات هز رانیا یپزشک
پروناده  65819باا مطالعاه تعاداد  یاتیعمل یسرشکن شد. درآمد واحدها یاتیعمل یهابه واحد یسپس با روش جذبو  دیمحاسبه گرد نهیهز
افازار . محاسبات با نرمدیواحدها مهخص گرد یاتیسود عمل هیحاش تاًیدر مرکز در سال مورد مطالعه استخراج و نها یو بستر ییسرپا مارانیب

Excel   انجام شد. 0319نسخه 

 لیرا تهاک یاتیاعمل یمرتبط با واحدها یاتیعمل یهانهیدرصد کل هز 03 میرمستقیغ یهانهیدرصد و هز 66 میمستق یهانهیهز ا:هیافته

ریاال بارآورد  اردیالیم 391واحادها  نیاکرد ا نهیریال و هز اردیلیم 006مورد مطالعه  یدادند. جمع درآمد حاصل از ارائه خدمات در واحدها
درصاد و  07 زانیبه م یاتیسود عمل هیحاش یکه دارا یمیترم یجراح یتخصصزنان و کودکان و فوق یتخصصفوق یاواحده ری. به غدیگرد
 داشتند. یریچهمع یاتیعمل انیواحدها ز هیدرصد بودند، بق 06

  یکاار، افازا یرویاو ن یمنابع انساان تیریتوجه به مد از،یو خدمات مورد ن یلوازم مصرف نیمأت یندهایآاصالح فر :یریگجهیو نت بحث

 رسد.یبه نظر م یخدمات ضرور یفیو ک یکم
 

 یبستر مارانیب ،ییسرپا مارانیب ،یاتیسود عمل هیدرآمد، حاش نه،یهز ،یآموزش مارستانیب :یدیکل واژگان

 
:یسود واحدها هیحاش لیتحل .و دیگران مایش کجوینرگس، ن یمیارسالن، حک نیثمر ی، غالمدیپور وح ی، علزی، رضاپور عزهینژاد صف یمهر ارجاع 

 .912-99(: 9)4؛ 1921 سالمت محور هایمجله پژوهش. منتخب یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل
 

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ،یبازرگان تیریگروه مد ار،یاستاد .1

 رانیتهران، ا ران،یا یعلوم پزشکو اقتصاد سالمت، دانشگاه  تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق ار،یدانش .9

 .رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق ار،یاستاد .9

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیکارشناس ارشد، مرکز تحق .4

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد تقایمرکز تحق ،یمال تیریمد یدکترا .5

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیاقتصاد سالمت، مرکز تحق یدکترا یدانشجو .6

 قاتیمرکز تحق ،یپزشک یرسانو اطالع تیری، دانشکده مد4پالک  ،یماسی دیرش ابانیونک، خ دانیباالتر از م عصر،یول ابانیتهران، خ ل:ئونویسنده مس *

 و اقتصاد سالمت تیریعلوم مد

                       Email: Alipour.v@iums.ac.ir                                  49177611614 :تلفن
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                                                                                                                       و همکاران نژادیمهر هیصف

 

 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 مقدمه

توجه بهه  لیدل نیترمنابع در اقتصاد مهم تیمحدود  

هها بنگهاه یتیریمهد یههادر تمام حهوهه یروامر بهره

بخش بهداشت و درمان که سههم  انیم ن،یاست. در ا

را به خهود اختصها   یناخالص مل دیاه تول یاعمده

و  ریی(. با تغ1توجه هستند ) نیشتریب اهمندیدهند، نیم

در کشههور، بخههش  یاعو اجتمهه یتحههو ا اقتصههاد

جهود همواره به دنبال حرکت اه وضهع مو زیسالمت ن

 یههاامها سهاهمان ؛وضع مطلوب بوده اسهت یبه سو

 یادیهبا مشهکالا ه نهیهم نیدر ا یدرمان - یبهداشت

 هیههههها اه نحههوه تهد کههه دامنههه  ننرو هسههتهروبهه

 تیمحدود ،یمال نیمأت یهاتا روش یمال یهاگزارش

اه عهدم  یگهر ناشهمههیب یهاساهمان یمنابع، فشارها

بهه  یابیا، دسهتههنههیهز تیریپرداخت به موقهع، مهد

ارهش  یدر منافع حاصهله، نگههدار یمنیا یهاهیحاش

 یههاگهزارش تیهاه جامع نانیساهمان و اطم یاعتبار

 (. 2گسترده است ) یمال

له سه ترین مشکل ارائهه خهدماا سهالمت، معمده   

اقتصادی  ن است. شناخت اقتصادی بخهش سهالمت 

و  یرفاه اجتمهاع یهااه شاخص یکی که نیا لیبه دل

 یاالعهادهاست، اهمیهت فهو  یبخش خدمات کی زین

بخهش  یههانهیهز ریچشمگ شیافزا لی(. به دل3دارد )

 رانیو مهد گهااراناستیس ران،یسالمت در جهان و ا

 یبرا یدیجد یهاروش یبخش سالمت در جستجو

و  فنههاوریههها هسههتند. رشههد فزاینههده نهههیکههاهش هز

خش های بافزایش هزینه نیتغییراا جمعیتی و همچن

بهداشت و درمان، توجه به مفاهیم اقتصادی را در این 

در بخهش  زیهن ی(. اه طرف4) ساهدیم یبخش ضرور

داشتن با سهالمت  سروکار لیبهداشت و درمان، به دل

خدماا بهه طهور  نیا تیفیک یها، ارتقاو جان انسان

 (.5فزاینده مورد توجه قرار گرفته است )

خهدماا سهالمت مههم ارائهه  یها بهاهومارستانیب   

هستند و قسمت عمده منابع نظام سالمت را به خهود 

دهنهد. بیمارسهتان بهه عنهوان یکهی اه یاختصا  مه

های اصلی ارائه دهنهده خهدماا بهداشهتی و ساهمان

ای در اقتصههاد درمههانی، حساسههیت و اهمیههت ویههژه

تهرین عمهده کهه  نجها اه(. 6بهداشت و درمان دارد )

ه  لی و درمهانی مسهه خهدماا بهداشهتئمشکل در ارا

تههرین اقتصههادی اسههت و بیمارسههتان یکههی اه مهههم

واحدهای اقتصادی در ایهن مجموعهه اسهت، بخهش 

ههای اقتصهادی مربهوه بهه خهدماا مهمی اه مطالعه

شهود ها متمرکهز مهیبهداشتی و درمانی بر بیمارستان

(7.) 

ترین اجزای ها به عنوان مهمایران نیز بیمارستان در   

اه  یکهیرونهد. و درمان به شهمار مهیمراکز بهداشت 

، توسعهدرحالمسائل مورد توجه در اغلب کشورهای 

 5اه  شیبه رایهه .وری منابع بخش بهداشت استبهره

درصههد  11تهها  5و  یناخههالص داخلهه دیههدرصههد تول

اسهت  افتههیبخش اختصا   نیهای دولت به انهیهز

 نیتهرنهیو پرهز نیترها به عنوان بزرگمارستانی(. ب8)

ای ژهیههنظههام بهداشههت اه نقههش و یاتیههواحههد عمل

بنگهاه اقتصهادی  کیهبرخوردار هستند و بهه عنهوان 

 ریاه امکاناا و منابع موجود، ناگز نهیجهت استفاده به

 اگرچههباشهند یهای اقتصادی مهلیتحل یریکارگبهاه 

کهها  و  تیههواحههدها در اهم ریههها بهها سههاتفههاوا  ن

 (.9خدماا عرضه شده است )

بخههش  یهههانهههیافههزون هزو روه عیسههر شیافههزا   

مربهوه بهه  یههانههیهز ژهیهبهداشت و درمهان بهه و

 دهیهو درمان در سراسهر جههان باعهر گرد صیتشخ

 یاعههم اه اقتصههاددانان و حتهه نیاسههت تهها متخصصهه

 یههاوهیشه افتنیه یپزشکان در تمام کشهورها در په

(. 11) نهدیها بر نهیبه منظور محدود کردن هز یدیجد
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 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 

 یههاسهاهمان گهریهها و دمارسهتانیب گهرید یاه طرف

و  یچالش طیبا مح یمراقبت سالمت به طور روهافزون

مراقبت اه  تیفیبر ک ادیمواجه هستند. تمرکز ه یرقابت

اه  دیارائه خدماا و رقابت شهد یبا  نهیهز ماران،یب

هها را ناچهار بهه ساهمان نیهستند که ا یجمله عوامل

خههدماا  نهههیو هز رائههها یهههادر روش دنظریههتجد

 (.  11) دینمایم

بهه عنهوان  یکنون طیدر شرا که نیا باها مارستانیب   

 یبهداشت یهابخش مراقبت نیترنهیو پرهز نیترگران

واحد ارائه دهنده  نیتراند، مهمشناخته شده یو درمان

 یخود همان نیشوند که ایمحسوب م یخدماا درمان

 یواحهدها اه کیخواهد بود که وجود هر  ریپاامکان

اه نظر منابع در جهت سهرعت  اهمارستانیمستقر در ب

. ردیهمهورد توجهه قهرار گ مهارانیبه بهبود ب دنیبخش

 یاسهت کهه در تمهام مهوارد، عوامهل اقتصهاد یهیبد

 مارسهتانیب یباشند که بعد اه ههد  اصهلیم یعوامل

 (.12) ردیگیبهداشت و درمان قرار م یعنی

 تیهماه لیهبه دل یانو درم ی موهش یهامارستانیب   

 نیهامها ا ؛داننهدینم یخود، کسب سود را هد  اصل

رفهاه  نیها به جهت حفظ ساهمان و همچنهمارستانیب

رو نیهاهسهتند. اه یتجهار یرفتارها یدارا ،یاجتماع

مواجه با  یسود معقول را برا ستیبایارشد م رانیمد

(. 13) نهدیکسب نما بو عملکرد مناس یمال یفشارها

 یههها عههالوه بههر مقابلهه بهها مشههکالا مههالمارسهتانیب

 یو تقاضاها ندیارائه نما تیفیک خدماا با ستیبایم

ها تحت یماریرخداد ب تیعدم قطع لیرا به دل یاتفاق

 زاایهتجه اهمنهدیموضوع ن نیپوشش قرار دهند که ا

متخصهص  یانسهان یروین نیداروها و همچن ،یپزشک

 ییبا  یهانهیاه موارد ذکر شده، هز اماست که هر کد

نمههوده و سههود خههالص  لیههتحم مارسههتانیرا بههه ب

و  ییشناسا نیکشند. بنابرایها را به چالش ممارستانیب

و  تیها و در مدها در سطوح مختلف فعالنهیدرک هز

اسهت  اایهها اه ضهرورمارستانیب یعملکرد کار مد

(14.) 

 فیاه وظها کیانجام هر  یها برامارستانیب رانیمد   

به اخا  اهیشوند که نیمواجه م یبا موارد خود همواره

در ارتبههاه بهها  یریههگمیتصههم یدارد و بههرا میتصههم

 ،یو رهبهر تیکنتهرل، ههدا ،یزیهربرنامهه یهاهد 

اطالعهاا هسهتند  اهمنهدیو امکاناا، ن روین یهماهنگ

 ران،یمهد اهیهمورد ن عاااطال نیتراه مهم یکی(. 15)

و  یمهال یرههایاسهت. اسهتفاده اه متغ یاطالعاا مال

موجههب  مارسههتان،یعملکههرد ب یابیههمتعاقههب  ن اره

شهود و اداره یها مهتیو تداوم فعال ندهای فر حیتصح

(. 16) دیهنمایرا فراهم مه مارستانیصنعت ب یاقتصاد

بهه  مارستانیدر صنعت ب ییها و در مدهانهیهز لیتحل

 ،یمال حیصح یهایزیربرنامه ،یمنابع مال نیمأمنظور ت

 نیهیو تع مارسهتانیدرون صنعت ب یهاپروژه یابیاره

برخهوردار  یادیه تیاه اهم یگاارمتیق یراهبردها

 (.17است )

   Karabatsou تحهت عنهوان  یامطالعه و همکاران

و  هیهتجز و،یه یسه یدر بخهش   ریمتغ نهیبر ورد هز

مطالعهه،  نیه. در انهدخرد انجام داد یهانهیهز لیتحل

 نههیر گرفت که هزمورد مطالعه قرا ماریب 138پرونده 

اه  شیبود. داروهها به وروی 573 یهر روه بستر ریمتغ

بههه خههود اختصهها  دادنههد و  اههها رنهههیاه هز یمههین

دادنهد یمه لیبخش  ن را تشک نیشتریها بکیوتیبی نت

(18.) 

   Chatterjee بهها عنههوان  یا، مطالعهههو همکههاران

در  یواحهههد خهههدماا پزشهههک نههههیمحاسهههبه هز

در هندوسهتان انجهام دادنهد. مختلهف  یهامارستانیب

در  هیهروپ 94اه  ییسرپا تیزیو نهینشان داد هز جینتا

 مارسهتانیدر ب هیهروپ 21213تها  یامنطقهه مارستانیب
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 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

در  یراقامههت بسههت نهههیبههود. هز ریههمتغ یخصوصهه

در  ه،یهههروپ 345 ی موهشههه یخصوصههه مارسهههتانیب

مراقبت  مارستانیدر ب ه،یروپ 394 یامنطقه مارستانیب

و  هیهروپ 1959 هیریخ مارستانیدر ب ه،یوپر 614 یعال

 دیهبهر ورد گرد هیهروپ 6996 یخصوص مارستانیدر ب

(19.) 

بها  یاو همکاران مطالعه ابری س یسراب زین رانیا در   

 یسهوختگ مارسهتانبی در مهد – نههیهز لیعنوان تحل

انجام دادنهد. بهر اسها   1396در سال  یمطهر دیشه

یرمسهتقیم اه کهل ههای مسهتقیم و غسهم هزینه جینتا

درصهد بهود.  51ها برابر و ههر یهک در حهدود هزینه

 31هها نههیهز ریدرصهد و سها 71کارکنان  یهانهیهز

داد.  لیرا تشهک مارستانیب میمستق یهانهیدرصد اه هز

ها هزینه اه در مهد در تمام بخش ج،یطبق نتا نیهمچن

کههه واحههدهای فیزیههوتراپی و طههوریبیشههتر بههود بههه

 انیهبا  بیویربرداری، اتا  عمل به ترتکاردرمانی، تص

و  انیههکمتههرین ه یریههال دارا اردیههلیم 17و  15 ،11

 نیشهتریب یریهال دارا اردیلیم 69 انیبخش مردان با ه

 (. 21بود ) انیه

بها عنهوان وضهعیت  یاو همکاران مطالعه رضاپور   

 -های بستری مرکهز  موهشهیدهی بخشبهره -هزینه

نشهان داد کهه  جیم دادند. نتادرمانی قد  قزوین انجا

درصهد بههود.  63میزان اشغال تخت به طور متوسهط 

هههای غیهر درصد و هزینهه 71ههای کارکنهان هزینهه

هههای عملیهههاتی هزینههه لدرصههد اه کهه 29کارکنههان 

دادنهد. بخههش جراحههی بیمارسهتان را تهشکیل مهی

ههای هزار ریهال سهوددهی عملیهاتی و بخهش 1388

ههای ویهژه بهه ، نوهادان و مراقبت2اطفال  ،1کودکان 

هزار ریال  91هزار و  318هزار،  61،هزار 169ترتیب 

 (.17اهای ههر روه بستری داشتند )ضرردهی بهه 

 یزیهرهها و برنامههنههیکنترل هز تیبا توجه به اهم   

ارائهه  یداریهبه سود معقهول جههت پا دنیجهت رس

ها در رستانمایو عملکرد مطلوب ب مارانیخدماا به ب

در  یاتیههسههود عمل هیحاشهه لیههمطالعههه بههه تحل نیهها

اه  یامنتخهب بهه عنهوان نمونهه ی موهشه مارسهتانیب

 رانیها یزشهکتابعهه دانشهگاه علهوم پ یهامارستانیب

 پرداخته شد.     

 

 روش بررسی

 یدر باهه همهان یبه صورا مقطع یفیمطالعه توص نیا

 یوهشه م مارسهتانیب کیدر  1397مهر تا اسفند سال 

 رانیها یمنتخب تحت پوشش دانشهگاه علهوم پزشهک

صهورا قطهب ه مورد مطالعه به مارستانیانجام شد. ب

و مرکهز  ییبهایو ه یمهیترم ک،یپالسهت یههایجراح

تخت  119 یارجاع اه تمام نقاه کشور است که دارا

 سهتیهها، چهک لداده ی ورباشد. ابزار جمعیفعال م

مهام شهده و ت نههیمحقق ساخته به منظور محاسهبه هز

مندرج  یرهایبود. متغ یاتیعمل یسود واحدها هیحاش

 مهار کارکنهان بهه  :عبهارا بودنهد اه ستیدر چک ل

و  ییسهرپا یههاتعهداد پرونهده نهه،یمراکز هز کیتفک

اه  کیهحجهم خهدماا ارائهه شهده بهه ههر  ،یبستر

سههربار و  یتوسههط واحههدها یاتیههعمل یواحههدها

مساحت  انزیتعداد تخت مصوب و فعال، م ،یبانیپشت

حقو  و  یهانهیشامل هز یانهیبنا و اطالعاا هز ریه

اسهتفاده اه کها  و خهدماا بهه  یههانههیدستمزد، هز

 نههیهز ،یرفهاه اجتمهاع نههیهز نهه،یمراکز هز کیتفک

. اطالعهاا مهورد نظهر بها اههنهیهز ریاستهالک و سا

 قیهاه طر مارسهتان،یب یمراجعه بهه بخهش امهور مهال

مربوطهه،  سهتیر چهک لد یمهال یههاحسابصورا

 یههانههیمحاسهبه هز یتوسط پژوهشگر اخا شد. برا

 یابیهنههیاه روش هز یاتیهعمل یواحهدها میرمستقیغ

 نیهروش بهر ا نیهدر ا هیاستفاده شد. فرض پا یجاب
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                                                                                                                       و همکاران نژادیمهر هیصف
 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 

روش  نیهسو باشد. در ا کیمنابع به  انیاست که جر

و سههربار، بههه  یخههدماا عمههوم یواحههدها نهههیهز

و  یصی)تشخ یانیاا مشامل خدم یاتیعمل یواحدها

)مراقبهت اه  ییخهدماا نهها ی( و واحهدهایریتصو

 یهانهیسرشکن کردن هز ی( سرشکن شدند. براماریب

 یاه تعداد کارکنان، بهرا یو مال یامور ادار یواحدها

و  یواحهد مهدارک پزشهک یههانهیسرشکن کردن هز

سرشههکن کههردن  یاه تعههداد پرونههده، بههرا رشیپهها

دفتر خدماا،  ،یپزشک اازیتجه یواحدها یهانهیهز

اه خدماا ارائه شهده بهه  لیدفتر کنترل عفونت، استر

سرشهکن کهردن  یبرا ،یاتیعمل یهر کدام اه واحدها

 یاه تعههداد تخههت، بههرا یدفتههر پرسههتار یهههانهههیهز

 ط،یبهداشت محه یواحدها یهانهیسرشکن کردن هز

 ربنهایخانهه اه مسهاحت هتلفن راا،یو تعم ساایسأت

بها مطالعهه  یاتیهعمل ی مهد واحهدهااستفاده شهد. در

مهاکور در سهال  یکنندگان به واحدهاپرونده مراجعه

 زیکهه فرانشه یامورد مطالعه استخراج شهد بهه گونهه

گهر در مبله  مههیب یهاسهم ساهمان ماران،یب یپرداخت

واحههد  فههاایارائههه شههده، کسههوراا و تخف ااخههدم

در محاسههبه در مههد خههالص  مارسههتانیب یمههددکار

هر  یاتیسود عمل هیحاش تیحاظ شد. در نهال یاتیعمل

بر  یاتیخالص در مد عمل میاه واحدها که اه تقس کی

دسهت  مهد، ه به مارسهتانیب یاتیهمجموع در مهد عمل

 یاتیسود عمل هی. در واقع حاشدیگرد لیمحاسبه و تحل

هر واحهد ینشان دهنده مقدار سود به دست  مده برا

نسهبت در  نیرد ابود. استاندا یاتیاه در مد عمل یپول 

 افهزار(. اه نهرم21درصد اسهت ) 2 مارستانیصنعت ب

Excel  یههالیهجهت محاسهباا و تحل 2117نسخه 

 مورد نظر استفاده شد.

 

 هایافته

 یههانههیهز نیشترینشان داد ب جیات، ن1مطابق جدول 

و سهربار  یعموم یواحدها یاهیو سرما یمنابع انسان

بها  ید امهور ادارمورد مطالعه بهه واحه مارستانیدر ب

 ن بهههه واحهههد  نیریهههال و کمتهههر ونیهههلیم 31697

 ریال تعلق داشت. ونیلیم 797با  ینیبال یهاپژوهش

حقهو  و  نههیهز نیشهتریمطالعه نشهان داد ب جینتا   

ریهال بهه واحهد امهور  ونیلیم 13137دستمزد با رقم 

بها  ینیبهال یهها ن به واحد پژوهش نیو کمتر یادار

 نههیاختصا  داشت. اه نظهر هز ریال ونیلیم 57رقم 

 ونیهلیم 6199با رقم  یواحد امور ادار یرفاه اجتماع

 نیکمتر الیر ونیلیم 12و واحد انبار با  نیشتریب الیر

استفاده اه کا  و  یهانهیهز ریمقدار را دارا بود. اه ح

 13634بهها رقههم  یپزشههک زاایههخههدماا واحههد تجه

 یههامقهدار و واحهد پهژوهش نیشهتریریال ب ونیلیم

مقهدار را بهه  نیریال کمتهر ونیلیم 717با رقم  ینیبال

 یاستهالک واحد امور ادار نهیخود اختصا  داد. هز

مقهدار و واحهد  نیشهتریریهال ب ونیهلیم 161 قهمبا ر

 نیریهال کمتهر ونیهلیم 8بها رقهم  ینیبال یهاپژوهش

 مقدار را دارا بودند.
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 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 ای واحدهای عمومی و سربار در بیمارستان منتخب )ریال(ههای منابع انسانی و سرمای: هزینه1جدول 

واحدهای عمومی و  ردیف

 سربار

هزینه حقوق و 

 دستمزد

هزینه رفاه 

 اجتماعی

هزینه استفاده از 

 کاال و خدمات

هزینه 

 استهالک

 جمع کل

 4155246119 17199141 4945521977 77457592 949111177 استریل 1

 1142545246 2671554 1495122426 92411799 995641497  یآورفن و آمار 9

 91621974429 161452114 19122129916 6122925412 19191491599 امور اداری 9

 7672991451 76292555 6457925299 969152151 1174196419 امور مالی 4

 1559745145 94792719 1495122426 19275944 12171929 انبار 5

 1159717111 11111249 1495122426 46114452 961921419 بهداشت محیط 6

 2294454411 15642194 9159127644 5149497926 9469217951 پذیرش 1

 121646194 7629256 111522547 14416597 51926477 های بالینیپژوهش 7

 6152247194 22952429 5144126974 199954447 176549414 سیسات و تعمیراتأت 2

 14514992411 191651991 19694921419 111415554 691911197 پزشکی تجهیزات 14

 9155967419 11971211 1495122426 194424515 517524494 تدارکات داخلی 11

 4967797675 17692245 9571221144 116946419 545264561 تغذیه 19

 1224416195 7629256 1495122426 12449495 461171447 خانهتلفن 19

 9165251974 16145211 1495122426 194996119 524962424 دبیرخانه 14

 9616419122 7629256 1495122426 124515591 217444694 گریدرآمد و بیمه 15

 1151976644 19661294 1495122426 41199269 961441616 کیفیت بهبود دفتر 16

 15294991994 12471529 5729525497 9512579549 6491511911 پرستاری دفتر 11

 6614249145 16145211 5499126796 997992147 1921914744 خدمات دفتر 17

 14964211154 91952742 5144126974 1172691151 1921924446 ریاست دفتر 12

 1299161694 19412296 1495122426 21429199 924654764 عفونت کنترل دفتر 94

 2429417972 94792719 9945521977 9449221215 4152442959 بیمارستان مدیر دفتر 91

 9591474791 14512612 9159127644 61272499 949111196 کتابخانه 99

 7749967119 69422679 9159127644 9149452941 4445214545 مدیریت اطالعات سالمت  99

 4161996426 19661294 1495122426 577952171 9194446972 مددکاری 94

 161419754241 211992491 76411549447 94949992679 42979192112 ع کلجم

 

حقو  و دسهتمزد بها  نهیهز نیشتری، ب2مطابق جدول 

ریههال بههه واحههد اتهها  عمههل و  ونیههلیم 33915رقههم 

 ونیلیم 1257با رقم  ی ن به واحد گفتار درمان نیکمتر

 یرفهاه اجتمهاع نههیریال اختصا  داشت. اه نظر هز

و  نیشهتریب الیر ونیلیم 5278  عمل با رقم واحد اتا

مقهدار را  نیکمتر الیر ونیلیم 71با  یواحد کاردرمان

استفاده اه کا  و خدماا  یهانهیهز ریدارا بود. اه ح

 نیشهتریریال ب ونیلیم 35879واحد اتا  عمل با رقم 

 یپزشهکمقدار و واحد اعصاب و روان و واحد دندان

مقدار را بهه  نیریال کمتر ونیلیم 1435هر دو با رقم 

 ،اسههتهالک نهههیخههود اختصهها  داد. بههه لحههاظ هز

ریهال  ونیهلیم 447با رقم  یمیو ترم یدرمانگاه جراح

 ونیهلیم 62با رقهم  یمقدار و واحد ارتودنس نیشتریب

 یواحهدها نیمقدار را دارا بودند. در به نیریال کمتر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             6 / 14

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-271-en.html


 

 995  7331پاییز / 3   / شماره  چهارم ال س –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 
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سرشههکن شههده بههه  نهههیهز نیشههتریمههورد مطالعههه ب

 28847به واحد اتا  عمل با رقهم  یاتیعمل یواحدها

 یواحهدها یهانهیدرصد اه هز 18ریال شامل  ونیلیم

بههه واحههد  زیهه ن ن نیو سههربار بههود و کمتهر یعمهوم

ریال فقط  ونیلیم 1357با رقم  یدرمانگاه گفتار درمان

و سربار را  یعموم یواحدها یهانهیدرصد اه هز کی

 به خود اختصا  داد.

 
 ای واحدهای میانی و نهایی در بیمارستان آموزشی منتخب )ریال(ی منابع انسانی و سرمایهها: هزینه2جدول 

واحدهای میانی و  ردیف

 نهایی 

هزینه حقوق و 

 دستمزد

هزینه رفاه 

 اجتماعی

هزینه استفاده از 

 کاال و خدمات

هزینه 

 استهالک

تسهیم از واحدهای 

 عمومی و سربار

 جمع کل

 144941241441 97741914246 976547499 95712211444 5917476514 99215194949 اتاق عمل 1

 51147677212 11491494146 79257111 11292277144 1191297626 94991929146 اتاق عمل اورژانس 9

 6424964564 9449929997 69422679 9714927129 26417762 1499924477 ارتودنسی 9

 15455745211 5519429149 111925199 5144126974 17697927 9721299499 1آزمایشگاه  4

 16149179576 7121544996 11597794 4945521977 149496455 9495462674 9آزمایشگاه  5

 42621959429 17516116494 924259274 16544172644 9719999294 14949952157 اورژانس 6

 95741496111 11527591712 995217129 14169229994 991147747 19211791914 آی سی یو جراحی 1

 19974625294 4641949121 66514764 9714927129 75161979 4164669742 داروخانه 7

 4142416765 1429172159 27614926 1495122426 191516294 1561496126 اعصاب و روان  2

 5991255457 9157619997 65795669 1495122426 199916195 1546449996 پزشکیدندان 14

 2212579114 9491776644 191115917 9571221144 11914617 9164619914 بخشیتوان 11

 95155499915 19259771999 441111119 11471529167 545451191 2197911975 درمانگاه جراحی ترمیمی 19

 2415416915 9279649251 24921511 9714927129 11712244 9455169744 درمانی کار 19

 4949799719 1951671969 14512612 1495122426 17459111 1951274174 درمانی گفتار 14

 94122994999 1221442471 21414199 5499126796 611945542 6416997195 رادیولوژی 15

 99924626297 19721519455 169459162 2997124194 5494764999 5221411946 کودکان و زنان 16

 51619944542 17944112119 496177162 14169229994 9111947445 12225495279 میترمی جراحی 11

 411161549494 161419754249 9465944999 144991542147 94595914945 149912619919 جمع کل

 

 

مشههاهده شههد کههه در همههه  ،1توجههه بههه نمههودار  بهها

، 2 شههگاهیواحههد  هما ءبههه جههز یاتیههعمل یواحههدها

 میرمسهتقیغ یههانههیاه هز شهتریب میمسهتق یهانهیهز

 نیشتریکه بیطورسرشکن شده به  ن واحدها بود. به

سرشکن شده  میرمستقیو غ میمستق نهیهز نیاختال  ب

ریهال و  ونیهلیم 46613در واحد اتا  عمل بها رقهم 

بها رقهم  یپزشهکدر واحد دنهدان زیاختال  ن نیکمتر

 اهشهگیریال وجود داشت. در واحد  هما ونیلیم 1121

 251سرشهکن شهده بها رقهم  میرمستقیغ نهیهز زین 2

 66بهود. در کهل  شهتریب میمستق نهیریال اه هز ونیلیم

 نههیرا هز یاتیهعمل یواحهدها یههانههیدرصهد اه هز

 میرمسهتقیغ یههانههی ن را هز اهدرصد  34و  میمستق

 دادند. لیتشک
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 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

 

 ریال(منتخب )تقیم و غیرمستقیم به تفکیک واحدهای مورد بررسی در بیمارستان آموزشی های مس: مقایسه هزینه1نمودار 

 

 ی، مشخص شد که تنها واحدها3با توجه به جدول 

 یتخصصهنان و کودکان و فو  یتخصصفو 

ریال  ونیلیم 13113با رقم  بیبه ترت یمیترم یجراح

 یدارا ،یاتیریال خالص در مد عمل ونیلیم 18685و 

درصد  36درصد و  39 زانیبه م یاتیسود عمل هیحاش

هنان و  یتخصصفو  یبودند. در واقع واحدها

به طور  یمیترم یجراح یتخصصکودکان و فو 

 39) مارستانیاستاندارد صنعت ب یبا  یریچشمگ

درصد( قرار داشتند و  2درصد در مقابل  36درصد و 

واحدها  نیا یموضوع باهگو کننده توان سود ور نیا

خالص  یواحدها دارا هیر مرکز مورد مطالعه بود. بقد

 یاتیعمل انیه هیشو به تبع  ن حا یمنف یاتیدر مد عمل

اه  کیهر  تیدهنده وضع، نشان2بودند. نمودار 

( انیسود )ه هیاه لحاظ حاش یاتیعمل یواحدها

 است. یاتیعمل

 

 

 ریال(منتخب )لیاتی به تفکیک واحدها در بیمارستان آموزشی : حاشیه سود )زیان( عم2نمودار 
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 : حاشیه سود )زیان( عملیاتی به تفکیک واحدهای مورد بررسی در بیمارستان آموزشی منتخب )درصد(3جدول 

خالص درآمد  درآمد عملیاتی هزینه مستقیم واحد میانی و نهایی ردیف

 عملیاتی

حاشیه سود 

 )زیان( عملیاتی

 (41/4) (4259492694)  14547659241 15464629595 اتاق عمل 1

 (99/4) (1566771121)  99594971416 44471967919 اتاق عمل اورژانس 9

 (54/49) (4454794499)  144194444 4451711999 درمانگاه ارتودنسی 9

 (51//67) (2769665195)  124715444 2779159997 1آزمایشگاه  4

 (95/41) (1174267411)  164614942 1245649961 9آزمایشگاه  5

 (79/9) (99271241144)  7199971297 91115995619 اورژانس 6

 (17/4) (9194461151)  94514741474 94947247999 آی سی یو جراحی 1

 (11/1) (4219224259)  9714927129 1179929144 داروخانه 7

 (24/46) (9142611119)  61156444 9916791119 درمانگاه اعصاب و روان 2

 (99/14) (9725291291)  979411944 9112949191 پزشکیدرمانگاه دندان 14

 (46/95) (6919414195)  112675445 6551626114 بخشیتوان درمانگاه طب فیزیکی و 11

 (44/5) (17156199757)  9446499195 99949144229 ترمیمی جراحی - تخصصی فوق درمانگاه 19

 (42/9) (9449194466)  1647659959 5421119417 درمانی کار انگاهدرم 19

 (42/91) (9111499414)  14192944 9746159614 درمانی گفتار درمانگاه 14

 (59/19) (11967179944)  744427497 19947971949 رادیولوژی 15

 92/4 19449941111 99546591642 94549174419 کودکان و زنان تخصصی فوق 16

 96/4 17675926152 59451299196 99919595911 ترمیمی جراحی تخصصی فوق 11

 (91/4) (79911141746)  996796524975 914141629421 جمع کل

 

 یریگجهیبحث و نت

 ی موهشه مارسهتانیمطالعهه نشهان داد کهه در ب جینتا

 بال  بهر یانهیمنتخب، استفاده اه کا  و خدماا با هز

ها، نهیدرصد اه جمع هز 48و با  الیر ونیلیم 231655

را به خود اختصا  داده  یانهیسهم اقالم هز نیشتریب

بال  بهر  یانهیبود و بعد اه  ن حقو  و دستمزد با هز

درصد در رتبه دوم قرار  41و با  الیر ونیلیم 191712

و  انیههمطالعههه هاد جیحاصههل بهها نتهها جیداشههت. نتهها

 یا، همخهوانههنههیهز یبنهداه لحهاظ رتبهه همکاران

ها نشان داد استفاده اه کها  و مطالعه  ن جیداشت. نتا

را به خود  مارستانیب یهانهیدرصد اه هز 49خدماا 

و  گرفهتقهرار  یانهیاختصا  داد و در رتبه اول هز

 نههیدرصهد اه کهل هز 48 زیحقو  و دستمزد ن نهیهز

 جی(. نتهها22را بههه خههود اختصهها  داد ) مارسههتانیب

و همکهاران و  Moererمطالعه  جیا نتامطالعه حاضر ب

Topal ههها، نهههیهز یبنههدو همکههاران اه لحههاظ رتبههه

ههها نشههان داد مطالعههه  ن جینداشههت. نتهها یهمخههوان

 4/45درصهد و  7/55دستمزد کارکنهان بها  یهانهیهز

را  مارسهتانیکهل ب یهانهیسهم اه هز نیشتریدرصد، ب

مطالعههه  جینتهها نی( همچنهه23،24دهههد )یمهه لیتشههک

Demeere بهر  یمبتنه یهانهیو همکاران با عنوان هز

نشهان  ییسهرپا کینیکل طیهمان محور در مح تیفعال

درصههد اه  84/1، حقههو  و دسههتمزد نهههیداد کههه هز

مورد مطالعهه را بهه  مارستانیب یهاکینیکل یهانهیهز

 یبنهدکهه اه لحهاظ رتبهه (25داد )یخود اختصا  م

نداشهت. بها  یوانمطالعه حاضر همخ جیها با نتانهیهز

مورد مطالعه،  مارستانیب یاصل تیفعال که نیتوجه به ا

و  یباشد، لواهم مصرفیم کیو پالست یمیترم یجراح
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 یآموزش مارستانیب کیدر  یاتیعمل یسود واحدها هیحاش لیتحل

مورد استفاده گرفته است.  یمتیگران ق نسبتاً یداروها

شههاغل در مرکههز  یتخصصهه یرویههن نهههیهز یاه طرفه

باشد کهه یها با  متخصص ریبا سا سهیماکور در مقا

 یههانههیقهرار گهرفتن هز یاحتمهال لیاه د  تواندیم

حقههو  و  یهههانهههیاسههتفاده اه کهها  و خههدماا و هز

مهاکور  مارسهتانیاول و دوم ب یههادستمزد در رتبهه

 باشد.

مههورد  مارسههتانیمطالعههه نشههان داد کههه در ب جینتهها   

 75461بهال  بهر  یانههیواحد اتا  عمل با هز ،یبررس

 نیشتریها، بنهیع هزدرصد اه جم 16و با  الیر ونیلیم

را به خود اختصا  داده است و  یانهیسهم مراکز هز

بال  بر  یانهیبعد اه  ن واحد اتا  عمل اورژانس با هز

هها نههیدرصد اه جمع هز 11و با  الیر ونیلیم 41187

 یههاواحد پژوهش نیدر رتبه دوم قرار داشت. همچن

عنهوان  بهه الیر ونیلیم 797بال  بر  یانهیبا هز ینیبال

شهدند. سههم  ییشناسها نههیهز نیکمتهر یواحد دارا

 75461 زانیبه م میمستق یهانهیواحد اتا  عمل اه هز

در  نههیهز نیشتریب یدرصد دارا 24و با  الیر ونیلیم

بههود. واحههد اتهها  عمههل  یاتیههعمل یواحههدها انیههم

 الیهر ونیلیم 41187 زانیبه م یانهیبا هز زیاورژانس ن

در رتبههه دوم و  میمسههتق یهههانهههیدرصههد اه هز 13و 

و  یمههیترم یجراحهه یسهه س واحههد فههو  تخصصهه

 ونیلیم 33372 زانیبه م یانهیبا هز بیاورژانس به ترت

 11درصههد و  11ال و بهها یههر ونیههلیم 31115و  الیهر

در رتبهه سهوم و چههارم  میمستق یهانهیدرصد اه هز

مطالعهه  یههاافتهیبه دست  مده با  جیقرار داشتند. نتا

 یههادر کانون نهیهز لیو همکاران که به تحلرضاپور 

دانشگاه علهوم  ینایسیعلبو ی موهش مارستانیب نهیهز

نداشهت.  یپرداختهه بودنهد، همخهوان نیقزو یپزشک

 ویه یس یها نشان داد که واحد  مطالعه  ن یهاافتهی

و در  مارسههتانیب نهههیدرصههد اه هز 64 رنههدهیدربرگ

 یا نسهبت بها نخست قرار دارد و علت  ن ر گاهیجا

 یدارو و مههواد مصههرف نهههیهز ،یتههدارک کههادر درمههان

بها  سههیدر مقا یپزشهک زاایو استهالک تجه یپزشک

بهه دسهت  جین نتای(. همچن26واحدها دانستند ) ریسا

و همکهاران  Ortaköylüمطالعهه  یههاافتههی مده بها 

بهر  یابیهنههیو هز مارسهتانیب یهانههیتحت عنوان هز

 یویمزمن ر یماریمبتال به ب رانمایدر ب تیفعال یمبنا

ها نشان داد مطالعه  ن یهاافتهینداشت.  یهمخوان زین

حهدود  یانههیبا هز یتنفس ژهیو یهاکه واحد مراقبت

(. 27قرار دارد ) یانهید ر، در رتبه اول هز ونیلیم 42

 17/1 ژه،یبخش مراقبت و یهانهیدر مطالعه حاضر هز

داد.  لیرا تشهک رستانمایب یهابخش یهانهیاه کل هز

و همکهاران  نیالدنیبود که در مطالعه مع یدرحال نیا

تمام شده خدماا بخش مراقبت  یبها نییبا عنوان تع

 ران،یها یدولته کیدرجه  یهامارستانیباه  یکی یقلب

درصهد  9/2 ژه،یمربوه به بخش مراقبت و یهانهیهز

 لیرا تشهک مارسهتانیب یههابخهش یههانهیاه کل هز

مطالعههه حاضههر  جیبهها نتهها ریهه( کههه اه ح28) دادیمهه

مهورد  مارستانیب که نینداشت. با توجه به ا یهمخوان

 یجراحه یتخصصهواحهد فهو  کیمطالعه به عنوان 

 نههیکند، با  بهودن هزیم تیفعال کیو پالست یمیترم

بهوده و  یهیواحد اتا  عمل و اتا  عمل اورژانس بد

تفاده قهرار مهورد اسه یمتهیگران ق نسبتاً یلواهم مصرف

 یانجهام اعمهال جراحه نههیهز نیگرفته است. همچنه

 زیههها و نیجراح ریبا سا سهیدر مقا ییبایو ه یمیترم

شهههده در  هخهههدماا ارائههه ریبههها سههها سههههیدر مقا

بها   یرجراحهیبها تخصهص غ گهرید یههامارستانیب

 یهاتیسربار شامل فعال یواحدها یباشد. اه طرفیم

 یاصهل یههاتیهفعال ریبوده و نسبت به سها یبانیپشت

بودند بهه  یکمتر نهیهز یمورد مطالعه دارا مارستانیب

قابهل  ریاختال  بهه صهورا چشهمگ نیکه ا یصورت
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 مشاهده است. 

 یبانیپشت یمطالعه حاضر نشان داد که واحدها جینتا   

 34و بها  الیر ونیلیم 161113بال  بر  یانهیهز یدارا

 یدارا یاتیهعمل یهها و واحهدهانههیدرصد اه کل هز

درصهد  66و با  الیر ونیلیم 311147بال  بر  یانهیهز

شهود کهه یرا شهامل مه مارسهتانیب یههانهیاه کل هز

بهه شهمار  یبانیپشهت یواحهدها نهیدو برابر هز باًیتقر

و  انیهاسهت کهه در مطالعهه هاد یدر حال نی. ادی یم

درصهد اه  71 ،یاتیعمل یواحدها نهیهز زیهمکاران ن

 نیداده بود که بهد لیرا تشک رستانمایب یهانهیکل هز

 جی(. نتها22دارد ) یمطالعه  نان همخوان افتهیجهت با 

و  Adomakohمطالعههه  جیمطالعههه حاضههر بهها نتهها

مطالعهه  نهان نشهان  جیداشت. نتا یهمکاران، همخوان

و  یساه، ملزوماا مصرفنهیعوامل هز نیشتریداد که ب

 یواحهدها نههیکهه هز یکهار بهود، بهه صهورت یروین

را  مارسهتانیب یههانههیدرصد اه کل هز 81 ،یاتیعمل

 یهایرویبه ن اهیعدم ن لی(. به دل29داده بود ) لیتشک

عدم استفاده اه لهواهم  وخا   زاایمتخصص و تجه

توان یم یاتیعمل یبا واحدها سهیدر مقا ادیه یمصرف

 یکمتهر نههیهز یواحهدها دارا نیهمطرح نمود کهه ا

 هستند.

 یتنهها واحهدها ،یاتیهعمل سهود هیبحر حاشه در   

هنان و  یتخصصو فو  یمیترم یجراح یتخصصفو 

 زانیهبهه م یاتیهسهود عمل یدارا بیهکودکهان بهه ترت

بودنهد و  الیهر ونیلیم 13113و  الیر ونیلیم 18685

داشتند و واحد اورژانهس  یاتیعمل انیواحدها ه ریسا

 ونیهلیم 22981 زانیبه م یاتیعمل انیه نیشتریب یدارا

 ،یولهوژیواحهد راد ،یود. درمانگاه گفتار درمانب الیر

 نیکمتهر یدارا بیهبهه ترت زین یپزشکدرمانگاه دندان

 11368 ال،یهر ونیهلیم 2771 زانیهبه م یاتیعمل انیه

و  یبهود. افشهار الیهر ونیهلیم 2895و  الیهر ونیلیم

در مطالعه خود با عنوان بررسی هزینه تمهام  همکاران

مجتمههع  رییربرداشههده خههدماا در مرکههز تصههو

)ره( دانشهگاه علهوم پزشهکی بیمارستانی امام خمینهی

که مرکز با در اختیار داشتن  دیرس جهینت نیتهران، به ا

ههزار ریهال  527ههزار ریهال در مهد و  573میانگین 

هزار ریال سود به اهای  45هزینه به اهای هر خدمت، 

 یههاافتهی ی(. اه طرف31هر خدمت کسب می نماید )

و  یوتراپیزینشان داد که واحد ف ابری س یمطالعه سراب

 نیکمتر یدارا شگاهیو  هما یربرداریتصو ،یکاردرمان

 یمطههر دیشهه یسوختگ مارستانیدر ب یاتیعمل انیه

و همکهاران  رانونهدیمطالعه ب جی(. نتا21) تهران بودند

 -ی موهشه مارسهتانیب یوتراپیهزینشان داد که واحد ف

بهه  یاتیهسهود عمل هیشهحا یتههران دارا نایس یدرمان

مطالعه حاضر  جیکه با نتا (31درصد بود ) 26/1 زانیم

 لیهنداشت. در مطالعه حاضهر اه جملهه د  یهمخوان

مورد  نیتوان به ایم ،یاتیعمل یده بودن واحدهاانیه

 یو تخصص ینیکه ارتباه بال ییهااشاره نمود درمانگاه

 نییل پهایدارند، به دل مارستانیب یاصل تیبا فعال یکم

در مهد را داشهته و بهه  نیبودن تعداد مراجعاا، کمتر

با توجهه  ن،یبودند. همچن یاتیعمل انیه یتبع  ن دارا

 ،یولهوژیواحهد راد ،یدرمانگاه گفتار درمان که نیبه ا

 ادیهه یرویهبهه تعهداد ن اهیهن یپزشهکدرمانگاه دندان

 یو تعههداد بهها  ادیههه یکههیزیف یمتخصههص، ف هها

 نههیهز یدارا نیبنهابرا .تندنداشه متیقگران زاایتجه

واحهدها  رینسبت به سها یکمتر میرمستقیو غ میمستق

 ریرا نسهبت بهه سها یکمتهر انیهه جهیبودند و در نت

 داشتند.  یاتیعمل یواحدها

 

 پیشنهادها

گفتهار  یههابهودن در مهد درمانگهاه نییتوجه به پا با

تعداد کهم  لیاعصاب و روان به دل ،یارتودنس ،یدرمان
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 نیا میمستق یهانهیشدن هز لین و تحمکنندگامراجعه

واحهدها بهه بخهش  نیها دیهبا مارسهتانیواحدها به ب

 یاه سهاهوکارها مارسهتانیب ایواگاار شده  یخصوص

کننهدگان اسهتفاده تعداد مراجعه شیافزا یبرا یغاتیتبل

مربوه  نهیمقدار هز نیشتریب که نی. با توجه به ادینما

بهود،  مارسهتانیبه استفاده اه کا  و خدماا توسهط ب

لههواهم  نیمأتهه ینههدهای ضههرورا دارد بههه اصههالح فر

 عیهههمچههون تجم اهیههو خههدماا مههورد ن یمصههرف

( که ا یبه مق ییجوتوسط دانشگاه )صرفه یهادیخر

 مارسهتانیدر ب نههینهوع هز نیکاهش ا عرتواند بایم

بهودن  نییبا توجه بهه پها تیگردد، اقدام شود. در نها

درصد(  57ماکور ) تانمارسیاشغال تخت در ب بیضر

خههدماا، اه  یفههیو ک یکمهه شیبهها افههزا یسههتیبا

اسهتفاده  مارسهتانیب یدر واحهدها یخال یهاتیظرف

 گردد. یریشود تا اه به هدررفتن منابع جلوگ

 

 یسپاسگزار

بها عنهوان  یقهاتیاه طرح تحق یمقاله حاصل بخش نیا

 یمرکز  موهش یبخش ها یاتیسود عمل هیحاش لیتحل

 یو دارا 1397فاطمه ) ( در سهال ح را  یدرمان

بود کهه بها  IR.IUMS.REC.1397.486کد اخال  

و اقتصههاد  تیریعلههوم مههد قههاایمرکههز تحق تیههحما

تا  دانندیبر خود  هم م سندگانیسالمت اجرا شد. نو

و  تیریعلههوم مههد قههاایمرکههز تحق یهههاتیاه حما

 قیتحق نیکه در انجام ا یکسان اقتصاد سالمت و همه

 .ندینما یس اسگزار مانهیصم ،اندنقش داشته

 

 منافع تضاد

 وجود نداشت. یتعارض منافع سندگانینو نیب
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Abstract  

 
Background & Objectives: The analysis of costs and incomes is an important tool for 

planning, controlling, monitoring and evaluating hospitals to reduce abnormal costs. The 

purpose of this study was to analyze the profit margins of operating units in a selected 

educational hospital. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out in a selected educational 

hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran in 2019. Cost 

information was collected through a researcher-made checklist. At first, direct costs were 

calculated separately from cost centers and then absorbed into operational units by the 

absorption method. The income of operating units was extracted by studying the files of 

65,817 outpatient cases and hospitalized patients in the study year and finally, the operating 

margin of the units was calculated. Calculations were done through Excel 2017 software. 

Results: Direct and indirect costs accounted for 66% and 34% of the total operating costs of 

operational units. Total revenue from providing services in the studied units was 1674074 $ 

and the cost of these units was estimated about 3488888 $. Other than the sub-specialty units 

of Gynecology and Pediatrics, Reconstructive Surgery Which had operating margins of 39% 

and 36% respectively, the rest of hospital units had significant operational losses.   

Conclusion: Improving the processes of supplying the required facilities and services, paying 

attention to the human resources management and labor force and increasing the quantity and 

quality of services seem to be necessary. 
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Hospitalized Patients 

 
Citation: Mehrinezhad S, Rezapour A, Alipour V, Gholami Somarin A ,Hakimi N, Nikjoo S, et al. Profit 
Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital. Journal of Health Based Research 

2018; 4(3): 219-32. [In Persian] 

 

1. Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. 

2. Associate Professor, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

3. Assistant Professor, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

4. MSc, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

5. PhD in Financial Management, Health Management and Economics Research Center, Iran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

6. Ph.D Student of Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Iran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 
*Correspondence: School of Health Management and  Information Sciences, Health Management & 

Economics Research Center , Rashid Yasemi St., Valiasr St., Tehran, Iran  

Tel: 00982188671614                                                Email: Alipour.v@iums.ac.ir                      

Original Article 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-271-en.html
http://www.tcpdf.org

