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چکیده
مقدمه :دستیاران تخصص به جهت کسب مهارت ،بخش اعظمی از زمان خود را در بیمارستان سپری میکنند که این موضوو عوال ه بور
تأمین نیر ی انسانی مورد نیاز ،باعث افزایش هزینههای بیمارستانهای آموزشی در مقایسه با سایر بیمارستانها میشود .مطالعه حاضور بوه
محاسبه سهم هزینههای آموزش دستیاران تخصص در رشتههای مختلف پزشکی از هزینههای بیمارستان پرداخت.
روش بررسی :پژ هش حاضر از نو توصیفی کاربردی بود .در این مطالعه اقالم هزینهای استفاده شوده توسود دسوتیاران تخصوص در
سال تحصیلی  1181-89در یکی از بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از د سوناریو تعیوین شود.
یافتهها :به طور میانگین آموزش یک دستیار تخصص طی یک سال بر اساس سناریوی ا ل مبلغ  225میلیون ریال بر اساس سوناریوی
د م  229میلیون ریال برای بیمارستان آموزشی مورد مطالعه هزینه به همراه داشت .کارانه در هر د سناریو بیش از  55درصد از هزینههوا را
به خود اختصاص داد لوازم مصرفی در جایگاه بعد قرار داشت .به ترتیب رشتههای پزشکی قانونی بیهوشی در هر د سوناریو ،کمتورین
بیشترین سهم از هزینهها را داشتند.
بحث و نتیجهگیری :هزینههای آموزش در بیمارستان بر اساس نیاز به آزمون خطای بیشتر برای هر رشته متفا ت است اما بوه جهوت
صرفهجویی در هزینههای بیمارستان میبایست فرهنگ مصرف بهینه مواد لووازم مصورفی همچنوین تجهیوزات پزشوکی بوه دسوتیاران
آموزش داده شود.
واژگان کلیدی :اقتصاد آموزش ،هزینهیابی ،هزینه مستقیم ،دستیار تخصص ،بیمارستان آموزشی

آموزشی منتخب :مطالعه موردی .مجله پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .111-93 :)2(5

 .1دانشیار ،گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .9دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان رشید یاسمی ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران
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ارجاع :آل بویه محمودرضا ،رضاپور عزیز ،مشکانی زهرا ،علیپور وحید ،سلیمانی موحد مریم .هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

نیروی انسانی از جمله سرمایههای هر سازمان به

شد اما در صورتی که به دالیلی از جمله کمبود منابع

شمار میرود زیرا برخالف سایر منابع ،امکان باروری

مالی و تورم ،به دستیاران اجازه آزمون و خطا داده

و شکوفایی دارد .نیروی انسانی در بخش بهداشت به

نشود ،مسلما حضور آنها در بیمارستانها از طرفی

دلیل خدمات محور بودن جایگاه ویژهای دارد و

هزینههای بیمارستانها را باال برده و از سویی دیگر

توزیع عادالنه و بهرهمندی از آنها خصوصا پزشکان

هزینه فرصت باالیی برای جامعه خواهد داشت چون

عمومی و متخصص از جمله چالشهای مدیران نظام

شاهد سیکل معیوب تربیت نیروهای انسانی بدون

است ( .)1یکی از راههای غلبه بر چالشهای مذکور،

مهارت و در نتیجه کیفیت پایین خدمات سالمتی و

تربیت نیروهای متخصص بر اساس نیاز کشورها از

کاهش سالمتی در جامعه خواهیم بود .همانطور که

طریق آموزش است .از اساسیترین اهداف نظام

بیان شد آموزش یکی از فاکتورهایی است که

آموزش پزشکی ،ارائه تصویری روشن از یک انسان

هزینههای بیمارستانهای آموزشی را افزایش و نهایتا

سالم ،تربیت نیروی توانمند برای مشارکت مؤثر در

حاشیه سود آنها را کاهش میدهد ( )7-12اما با

ارتقاء سالمت جامعه ،تجهیز کامل و مناسب دستیاران

توجه به مأموریت بخش دولتی در تربیت نیروهای

و دانشجویان به دانش ،مهارت و توانمندیهای الزم

انسانی مورد نیاز ،به واسطه آموزش نمیتوان خدمات

در جهت برآوردن نیازهای بهداشتی جامعه است (-2

زیانده را حذف نمود چون سرمایهگذاری در آموزش

 .)4دستیاران تخصص از جمله نیروهای متخصص

و تربیت نیروی انسانی در زمینههای مختلف ،توسعه

مورد نیاز هستند که پس از گذراندن دوره پزشکی به

و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت .با این

مدت  4تا  7سال بسته به رشته ،به تحصیل ادامه

حال آگاهی از اطالعات مالی و هزینه تمام شده

میدهند و در این دوره عالوه بر گذراندن دورههای

آموزش و تربیت نیروی انسانی میتواند در

تئوری ،بخش اعظمی از زمان خود را در بیمارستان به

تصمیمگیری مناسب مدیران آموزشی و افزایش

کسب مهارت میپردازند .بدینجهت نیاز است که

کارایی اقتصادی نظام آموزشی و همچنین رفع

دستیاران در محیطهای عملی قرار بگیرند به عنوان

چالشهای افزایش هزینهها خصوصا در بیمارستان و

مثال دستیاران رشتههای جراحی از تسهیالت اتاق

نحوه تأمین مالی آنها نقش بسزایی داشته باشد (،13

عمل استفاده نموده تا در اعمال جراحی مهارت الزم

 .)14به جهت کاهش چالشهای مذکور برای

را کسب نمایند (.)5 ،6

بیمارستانها در کشور ایران ،دانشگاه مطابق ماده 23

سیاستهای خود تمایلی به ارائه بعضی از خدمات

موافقتنامه بین بیمارستانها با مؤسسه ،خدمات

ندارند اما به دلیل بعد آموزشی خود ،مجبور به خرید

آموزشی و پژوهشی مورد توافق بر اساس هزینه تمام

برخی تجهیزات و ارائه خدمات مرتبط به آن

شده مصوب هیأت امنا را تأمین اعتبار خواهد نمود.

میگردند .درصورتیکه آموزش به درستی انجام

به این نحو که بابت هزینههای کمک آموزشی

پذیرد ،قطعا جامعه در بلندمدت از منافع تربیت

دانشجویان شامل خدمات رفاهی ،تغذیه ،ایاب و
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مقدمه

دستیاران در رشتهها و مقاطع مختلف بهرهمند خواهد

محمودرضا آل بویه و همکاران

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

ذهاب ،وسایل و ملزومات کمک آموزشی بر اساس

آموزشی و درمانی با دشواری همراه است بنابراین

سرانه آموزشی مصوب در بودجه ساالنه ،سهم

توسل به مکانیزمی که بتوان بر اساس آن هزینههای

هزینههای بیمارستان از آموزش محاسبه و در

مذکور را با برآوردی نزدیک به واقعیت محاسبه کرد،

موافقتنامه لحاظ خواهد شد و از محل برنامه

از اهمیت زیادی برخوردار است .نکته دیگر اینکه بر

آموزش مؤسسه به بیمارستان پرداخت میشود (.)15

اساس سرفصلهای درسی مصوب وزارت بهداشت،

میتوان به مطالعه  Vimolketو همکاران در کشور

الزاما بایستی در مراکز درمانی تعیین تکلیف شود و

تایلند اشاره نمود .هدف این مطالعه با عنوان «هزینه

بخش قابلتوجهی از دانشجویان علوم پزشکی،

آموزش یک دکتر پزشکی در دانشگاه چاوال النگ

خدمات آموزشی را در محیطهای بالینی فرا گیرند

کورن» ،محاسبه سرانه هر یک از دانشجویان پزشکی

بنابراین تعیین هزینههای خدمات آموزشی مرتبط با

جهت پیادهسازی برای طرح دانشگاه مستقل بود .در

این سرفصلها (یعنی هزینهیابی واقعی مبتنی بر

این مطالعه مراکز هزینه به بخش اجرایی ،پشتیبانی

سرفصلهای آموزشی عملیاتی در محیط بالینی)

آموزشی و واحد آموزشی تقسیم شد .پرهزینهترین

میتواند اطالعات هزینهای مهمی را در اختیار مدیران

بخشهای آموزشی شامل گروه پزشکی  25درصد،

آموزشی جهت تصمیمگیری قرار دهد .به طور

گروه زنان و زایمان  12درصد و گروه اطفال 11

خالصه ،تصمیمگیری در زمینه نحوه پرداخت به

درصد از کل هزینههای آموزش بود ( .)16مطالعهای

بیمارستانهای مستقل بابت آموزش دانشجویان از

دیگر که به محاسبه سرانه دانشجویان در دانشکده

طرف معاونت آموزشی بر اساس ماده  23دستورالعمل

پزشکی پرداخت مربوط به  Goodwinو همکاران در

اداره بیمارستان مستقل و جبران خدمات آموزشی

دانشگاه ویرجینا واقع در ایاالتمتحده بود .این

مراکز درمانی از طرف معاونت آموزشی و نیز دستیابی

مطالعه در بازه زمانی  1994 – 1995انجام گرفت.

به کارایی اقتصادی آموزش در حوزه معاونت

مدتزمانی که اعضای هیأت علمی در تماس مستقیم

آموزشی دانشگاه ،نیازمند شواهد علمی و انجام

با دانشجویان بودند و همچنین ساعات صرف شده

محاسبات اقتصادی میباشد .بدینمنظور برای تخمین

دانشجویان ،اساتید و کارکنان برای کار بالینی مدنظر

سرانه هزینه خدمات آموزشی دستیاران در

قرار گرفت .هزینههای مربوط به اعضای هیأت علمی

بیمارستانها با استفاده از رویکرد هزینهیابی واقعی و

و سایر هزینههای قابل انتساب و سایر هزینههای

بر اساس سرفصلهای آموزشی که در محیط بالینی

غیرمستقیم برآورد شد .هزینه ساالنه آموزش پزشکی

عملیاتی میشود ،ضرورت انجام مطالعه در زمینه

دانشجویان  692269دالر برآورد شد (.)17

برآورد هزینههای آموزش در بیمارستان مشخص

در دانشگاه محاسبه نمودهاند و در رابطه با هزینههای

هزینههای آموزشی دستیاران تخصص به تفکیک

آموزشی در بیمارستانها صحبتی به میان نیامده است.

رشتههای داخلی و جراحی در یکی از بیمارستانهای

با توجه به اینکه در برخی موارد تفکیک هزینههای

آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در
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در زمینه بررسی هزینه آموزش دانشجویان پزشکی

برخی از مواد درسی سرفصلهای بالینی و علوم پایه،

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

سال تحصیلی  1396-97انجام شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی بود کهه در
یکی از بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه
علهوم پزشههکی ایههران بها  4۸6تخههت مصههوب و 429
تخت فعال انجهام شهد .بیمارسهتان مهذکور از جملهه
بیمارستانهایی بود که بیشترین تعداد رشته و همچنین
دستیار تخصص را در خود جای داده بود .هزینهههای
مستقیم و غیرمستقیم آمهوزش دسهتیاران تخصهص در
سههال تحصههیلی  1396-97محاسههبه شههد .بیمارسههتان
منتخب در زمهان مطالعهه دارای  15رشهته تخصصهی
برای آموزش دستیاران تخصص بود .رشتههای زنان و
زایمان ،رشتههایی داخلهی (گهوارش  -قلهب -ریهه-
نفرولههو ی  -خههون -رومههاتولو ی -غههدد) ،پزشههکی
قانونی ،ارتوپدی و جراحی دست ،جراحهی عمهومی،
بیهوشی ،طب اور انهس و گهوش و حلهق و بینهی در
بیمارستان مذکور از نظهر هزینهه مهورد بررسهی قهرار
بیمارستان منتخب برای هر رشته بر اساس دو سهناریو
محاسبه شد .با توجه به رویکرد هزینههیهابی مطالعهه،
تنها آیتمهای هزینهای پرداختی توسهط بیمارسهتان در
محاسههبات در نظههر گرفتههه شههد .آیههتمهههای هزینهههای
شناسایی شده کارانه ،مواد و لوازم مصرفی عمهومی و
و تعمیهر تجهیهزات ،اسهتهال

ساختمان ،حقوق و دسهتمزد نیهروی انسهانی ،تغذیهه،
ایاب و ذهاب و فضاها و تجهیزات آموزشی را شهامل
شد .با توجه به اینکهه مالکیهت سهاختمان متعلهق بهه
در نظر گرفته نشد همچنین آیتمهای هزینهای ایهاب و
ذهاب و حقوق و دسهتمزد نیهروی انسهانی بهه دلیهل

سناریوهای به کار گرفته شده به شرح زیر بودند:


در سناریوی اول تمامی آیتمهای هزینههای و

میههزان اسههتفاده از آنههها توسههط دسههتیاران از طریههق
مصاحبه با معاون آموزشی بیمارستان منتخب ،رؤسای
بخههشهههای بههالینی ،اسههاتید و سرپرسههتاران از طریههق
مصاحبه با معاون آموزشی بیمارستان منتخب ،رؤسای
بخشهای بالینی ،اساتید و سرپرستاران شناسهایی شهد
و در فرم محقق ساخته وارد شد .در این فهرم تمهامی
دادههای مربوط به نام رشته ،سال تحصیلی دسهتیاران،
تعداد اساتید و دستیاران ،تعهداد سهاعات تهدریس در
بیمارستان ،مواد مصرفی و میزان استفاده آنها توسهط
دستیاران ،تجهیهزات مهورد اسهتفاده ،میهزان خرابهی و
میزان استفاده دستیاران از آنهها ،فضهاهای آموزشهی،
تعداد وعدههای غذایی ،میزان اسهتفاده از سهالنههای
کنفرانس ،کتابخانه در نظر گرفته شد .نهایتا هزینه ههر
کدام از موارد به دست آمده در مصاحبه از واحد امور
مههالی اخههذ و میههزان سهههم دسههتیاران از هههر کههدام از
سرفصلها محاسبه شد.


در سناریوی دوم فرض بر این گرفته شد که

به دلیل حضور مستمر و دائمی دستیاران ،آنها جزئهی
از کارکنان بیمارستان به شهمار مهیرونهد و از تمهامی
آیتمههای هزینههای نظیهر مهواد مصهرفی ،تجهیهزات،
استهال

و تعمیرات به انهدازه سهایر کارکنهان بهالینی

سهم میبرند .بنابراین میزان سهم دستیاران از آیتمهای
هزینه ،به نسبت تعداد آنها از کل کارکنهان بهالینی در
نظر گرفته شد.
به منظور جمهعآوری دادهههای مهورد نیهاز مطالعهه
پژوهشههگر بههه بیمارسههتان منتخههب مراجعههه نمههود.
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گرفتند .هزینههای مسهتقیم و غیرمسهتقیم آمهوزش در

123

پرداخت هزینه آنهها توسهط دانشهگاه در محاسهبات
لحاظ نشد .سهم هزینه آموزش برای هر رشته در ایهن

روش بررسی

اختصاصی ،اسهتهال

محمودرضا آل بویه و همکاران

محمودرضا آل بویه و همکاران

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

اطالعات مربوط به هزینه لهوازم مصهرفی بهه تفکیهک

الزم به ذکر است حتی در صورتی که فقط تغذیه را

بخشهای مورد مطالعه از واحد انبار دارویی اخذ شد.

به عنوان آیتم هزینهای در نظر بگیریم سهالیانه معهادل

اطالعات مورد نیاز این بخشها با کمک مؤسسه مهدد

 2۸میلیون ریال در صورت وعده ناهار و در صهورتی

برای سال مورد مطالعه جمهعآوری شهد .هزینههههای

که دستیاران به صورت کشیک در بیمارسهتان فعالیهت

مربوط به تعمیهر و نگههداری کلیهه تجهیهزات مهورد

نماینههد و دو وعههده غههذایی ناهههار و شههام را اسههتفاده

استفاده توسط دستیاران از واحهد تجهیهزات پزشهکی

نمایند هزینهای معادل  57میلیون ریال بهه بیمارسهتان

بیمارسههتان اخههذ شههد .هزینههه مربههوط بههه اسههتهال

تحمیل میگردد.

تجهیزات از واحد امهوال بیمارسهتان گهردآوری شهد.

هزینهههههای مربهط بههه زمهطفض ها ههاها و لههطاف

سههایر هزینهههههها از واحههد حسههابداری اخههذ گردیههد.

زمطفشی) :هزینهههایی کهه بابهت تعمیهرات و تجهیهز

دادههای مورد نیاز برای تسهیم هزینهها همچون تعداد

پههاویون و فضههاهای آموزشههی انجههام و همچنههین

دستیاران در مقاطع مختلف ،تعداد کارکنهان بهالینی در

هزینههای مربوط به ویهدئو پرو کتهور در ایهن گهروه

هر بخش از واحدهای مدار پزشهکی و اداری اخهذ

قرار گرفت .در بیمارستان مهذکور مبله  411میلیهون

شد.

ریال بابت تعمیرات پهاویون و فضهاهای آموزشهی در
سال تحصیلی مورد مطالعه هزینه شد .همچنهین بهرای

تجهیزات ،فضاها و لوازم آموزشی هزینههای مسهتقیم

گرفته شد (قابل ذکر است هزینه المه

مصهرفی ههر

و تغذیه سرفصل هزینه غیرمستقیم بود که هزینه آنها

ویدئو پرو کتور معادل  11میلیهون ریهال بهود کهه بها

توسط بیمارسهتان پرداخهت مهیشهد .نحهوه محاسهبه

احتساب عمر مفید  5111ساعت و تسهیم بهر اسهاس

آیتمهای هزینههای دسهتیاران تخصهص در بیمارسهتان

زمان استفاده از آنها در سال محاسبه شد).

منتخب به شرح ذیل میباشد:

هزینه مطاد و لطاف مصرای :هزینههای مربوط به مهواد

کارانه :هزینه کارانه با توجه به دستورالعمل پیشنهادی

و لوازم مصرفی ارسهالی از داروخانهه بهه بخهشههای

نحوه محاسبه کارانهه دسهتیاران تخصصهی شهاغل در

مربوطه در محاسبات در نظر گرفته شد.

مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایهران

هزینه استهالک و تعمیر تجهیزات :هزینههای اخذ شده

لحاظ شد.

مربوط به استهال از واحد اموال و هزینه مربهوط بهه

هزینه تغذیه :هزینه بسته غذایی از واحد تغذیه اخهذ و

تعمی هر و نگهههداری از واحههد تجهی هزات پزشههکی در

برای دستیاران به تفکیک رشتههای مختلهف محاسهبه

محاسبات لحاظ شد .الزم به ذکر اسهت در سهناریوی

شد .بر اساس گزارش واحد تغذیه ،ههر بسهته غهذایی

اول بههر اسههاس مصههاحبه انجههام گرفتههه بهها اسههاتید و

در بیمارستان مذکور  121ههزار ریهال هزینهه داشهت.

مسههئولین بخههشههها ،اعههالم شههد کههه دسهتیاران کلیهه

هزینه تغذیه بر اساس تعداد وعدههایی غذایی در روز

تخصص باعث خرابی دستگاه نشدند و نقشی در ایهن

برای دستیاران محاسبه شد.

مورد نداشتند .بدینترتیب هزینه تعمیرات دسهتگاههها
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کارانههه ،مههواد و لههوازم مصههرفی ،اسههتهال و تعمی هر

آموزشی ،هزینههای معهادل  21میلیهون ریهال در نظهر
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یافتهها

تعههداد  9وی هدئو پرو کتههور موجههود در کههالسهههای

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

تعمیرات دستگاهههای الکتروشهو

تنها در سناریوی دوم لحاظ شد.
در ادامه ،مواد و لوازم مصرفی و همچنین تجهیزات

مونهو فیزیهک،

الکتروکههاردیوگراف چنههد کانالههه ،افتالموسههکو

–

مورد نیاز دستیاران تخصهص بهه تفکیهک رشهتهههای

اتوسکو  ،الرینگوسکو

تخصصی ذکر شده است.

برای رشته نفرولهو ی جههت سهناریوی دوم در نظهر

رشههته فنههاو و فایمههاو :تنههها دسههتیاران تخصههص در

گرفته شد .عالوه بر دستگاههای نام برده برای محاسبه

بیمارسههتان حضههور داشههتند .اسههتهال دسههتگاههههای

هزینه دستیاران تخصص ریه ،تعمیرات دستگاه بخهور

سهههونوگرافی ،الکتروشهههو  ،مانیتورینهههگ ،فتهههال

تنفسی اولتراسوند نیز در محاسبات در نظر گرفته شد.

مانیتورینگ دوقلو ،الکتروکاردیوگراف و انکوباتور بهر

تعمیرات دستگاههای افتالموسکو

مستقیم ،ساکشهن

اساس مصاحبه انجام شهده بهرای ایهن رشهته در نظهر

و الکتروکاردیوگراف چند کاناله برای محاسهبه هزینهه

گرفته شد .الکل ،دسهتکش و بتهادین از جملهه لهوازم

دستیاران تخصص روماتولو ی در نظر گرفته شد.

مصرفی توسط دسهتیاران بهود .محاسهبات بهر اسهاس

رشته پزشکی قهانطنی :تنهها دسهتکش و دسهتگاه وود

سرفصلهای مهذکور و همچنهین بهرای دو سهناریوی

لم

توسط دستیاران استفاده مهیشهد کهه بهر اسهاس

تعریهف شههده انجهام پههذیرفت .بهین مقههاطع مختلههف

اسههناد حسههابداری ،هزینههه آنههها در محاسههبات شههد.

تحصیلی تفاوت هزینه مشاهده نشد.

دستیاران رشته مذکور در بیمارستان منتخهب تنهها بهه

تعمیرات دستگاهههای الکتروشهو

مونهو فیزیهک،

صورت مشاهدهای فعالیت میکردند .بین دستیاران در

–

مقاطع مختلف رشته مهذکور تفهاوت هزینهه مشهاهده

الکتروکههاردیوگراف چنههد کانالههه ،افتالموسههکو
اتوسکو  ،الرنگوسکو

ساده و پهالس اکسهی متهر

ساده و پهالس اکسهی متهر،

نشد.

انکوباتور نوزاد برای رشته زنان و زایمان در سناریوی

الکل و دستکش از جمله لهوازم مصهرفی رشهتهههای

دوم نظر گرفته شد.

مههذکور و تجهیههزات مههورد اسههتفاده توسههط آنههها

رشتههای داخلی هگطارض  -قلب -ریه -نفرولهط ی -

آرتروسکوپی ،وسایل معاینه ،اره گه بهری ،اره دریهل

خطو -روماتطلط ی -غدد) :بر اساس مصاحبه صهورت

بود .تفهاوت هزینهه بهین دسهتیاران ارتوپهدی و فهوق

گرفته ،دستیاران رشتههای داخلی از تمهامی وسهایل و

تخصص جراحی دست مشهاهده نشهد .الزم بهه ذکهر

تجهیزات بخش استفاده میکردند .بدینجههت هزینهه

است دستیاران رشتههای مذکور از لوازم مصرفی اتاق

استهال

تمامی لوازم و تجهیزات به منظور محاسبات

عمل نیز استفاده میکردند.

لوازم مصرفی در محاسبات لحاظ شد .در سیستمههای

گهه بههری ،اره برقههی ،سههی پههی ام انههدام تحتههانی،

حسههابداری اطالعههات مربههوط بههه هههر تخصههص بههه

الرینگوسکو

ساده ،چراغ سیالیتیک پرتابل و چهراغ

صورت جداگانه وجود داشت که به جهت محاسهبات

فلوئورسنت جهت محاسهبات سهناریوی دوم در نظهر

از سیستمهای مهذکور اسهتفاده شهد .بهین سهالههای

گرفته شد.

مختلف تحصیلی تفاوت هزینه مشاهده نشد.

رشته جراحی عمهطمی :دسهتیاران تخصهص در رشهته
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در نظر گرفته شد .دستکشها ،الکهل ،گهاز بهه عنهوان

تعمیرات دستگاههای الکتروشهو

مونهو فیزیهک ،اره
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سونوگرافی داپلر رنگی ،سونی کید ،گوشهی معاینهه و

رشته ارتطپدی و جراحی دست :سهت پانسهمان ،پنبهه،

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

مذکور از تمامی لوازم و تجهیهزات مهورد نیهاز بهرای

توسط دستیاران تخصص و فوقتخصص عبارت بهود

عمل استفاده میکردنهد .بنهابراین لهوازم و تجهیهزات

از نخها و پگهای جراحهی ،پهروب ،تیه بیسهتوری،

موجود در اتاق عمهل جههت محاسهبات هزینههای در

لولههای شایلی ،شهیور ،پانسهمان ،دسهتکش ،چسهب،

نظر گرفته شد.

باند ،لوله تراشه .تجهیزات مورد استفاده توسهط آنهها

تعمیرات دستگاههای کولپوسهکو  ،میکروموتهور،

میکروسکو  ،وسایل آندوسکو  ،ساکشن ،هدالیت،

تخت اتاق عمل الکتروهیدرولیکی ،ابزار جراحی تهک

بود کهه هزینهه

پههی  ،الکتروکههوتر جراحههی ،الرینگوسههکو

اتوسکو  ،اندوسکو  ،میکروسکو

سههاده،

مربههوط بههه لههوازم مصههرفی و اسههتهال و تجهی هزات

هارمونیههک اسههکالپل ،سههنگ شههکن اولتراسههونیک،

مربوط به تجهیهزات ذکهر شهده در محاسهبات لحهاظ

رادیههوگرافی پرتابههل ،ساکشههن موتههوردار جراحههی،

گردید.

کرانیاتوم ،لوازم جانبی و متعلقات الپاروسکو  ،سهی

هزینه مربهوط بهه آیهتمههای هزینههههای آمهوزش

آرم رادی هوگرافی ،فلوروسههکوپی ،کههاپنوگراف ،دری هل

دستیاران به صورت کلی در بیمارستان و همچنین ههر

شار ی جهت محاسبات در سناریوی دوم لحاظ شد.

هزینه هر دستیار تخصهص در رشهتههای مختلهف در

رشههته بیهوشههی :فایبروتیههک ،ترکههت ،کههابنوگراف،

سال  1396در بیمارستان آموزشی منتخب در جهداول

آرتههرالین ،گایداسههکو  ،پم ه

و  EKGبههه عنههوان

 1و  2ارائه شده است.

لوازم مصرفی مورد استفاده توسط دسهتیاران بیهوشهی

اساس هر دو سهناریوی در نظهر گرفتهه شهده ،کارانهه

بههود کههه در محاسهبات در نظرگرفتههه شههد .تعمیهرات

بیشترین سهم از هزینهه را بهه خهود اختصهاا داد و

مربوط به ماشهین بیهوشهی در سهناریوی دوم در نظهر

پس از آن هزینههههای مربهوط بهه آمهوزش (کهالس،

گرفته شد.

ویدئو پر کتور ،تغذیهه) و لهوازم مصهرفی بهه ترتیهب

رشته طب اور انس :براساس مصاحبه صهورت گرفتهه

بیشترین سهم از هزینهها را داشتند.

دستکش،کاغذ ،ل سهونو ،بانهد ،آتهل ،گه  ،سهرنگ،

بر اساس سناریوی اول ،رشتههای قلهب و بیهوشهی

سرم ،ویبرل لهوازم مصهرفی دسهتیاران و مانیتورینهگ،

به ترتیب با  7/71و  7/41درصد از هزینهها به ترتیب

پالس اکسی متر ،تهویه مکانیکی و دستگاه سونوگرافی

بیشههترین و رشههته پزشههکی قههانونی بهها  4/32درصههد

تجهیزات مصرفی آنها بود .تفاوت هزینه بین مقهاطع

کمترین سهم از هزینهها را به خود اختصهاا دادنهد.

مختلف دستیاری دیده نشد.

بههر اسههاس سههناریوی دوم ،رشههته زنههان و زایمههان و

تعمیههرات دسههتگاههههای افتالموسههکو

سهاده،

سهم از هزینه و رشته پزشکی قانونی بها  4/31درصهد

بهای

کمترین سهم از هزینه را بهه خهود اختصهاا دادنهد.

فیزیک و پالس اکسی متر به جههت انجهام محاسهبات

نهایتهها می هانگین هزینههه ی هک سههال تحص هیلی دسههتیار

در سناریوی دوم در نظر گرفته شد.

تخصص در بیمارستان آموزشی منتخب معهادل مبله

رشته گطض و حلق و بینی :لوازم مصرفی استفاده شهده

 225میلیون ریال بر اساس سناریوی اول و بر اسهاس

الکتروکاردیوگراف چندکاناله ،الرینگوسهکو
سونوگرافی پرتابهل ،اره گه بهری ،الکتروشهو
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مسههتقیم،

بیهوشی به ترتیهب بها  9/71و  7/۸6درصهد بیشهترین
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تجهیزات و آنژوکت ،دستکش ،لولهه تراشهه از جملهه

همانطور که از جهدول  1نیهز مشهخص اسهت بهر

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

سناریوی دوم مبل  227میلیون ریال برآورد شد.
جدول  :1زیتمهای هزینهای مربط به زمطفض دستیاراو در بیمارستاو زمطفشی منتخب

سناریو 1

سناریو 2

سرفصل هزینه

میزان هزینه کرد

درصد هزینه کرد

مواد و لوازم مصرفی

133ر152ر213

3/14

استهالک تجهیزات

236ر312ر154

5/94

کارانه

333ر333ر536ر1

55/91

هزینههای مربوط به آموزش

193ر111ر151

23/59

جمع کل

222ر882ر880ر2

011

مواد و لوازم مصرفی

1661ر313ر143

5/49

استهالک تجهیزات

269ر429ر129

4/41

تعمیر تجهیزات

223ر121ر42

1/52

کارانه

333ر333ر536ر1

51/11

هزینههای مربوط به آموزش

193ر111ر151

93/11

جمع کل

213ر691ر162ر2

133

جدول  :2سرانه هزینه هریال) دستیاراو در رشتههای مختلف در بیمارستاو زمطفشی منتخب
1

زنان و زایمان

142ر963ر112

224/534/993

2

گوارش

249ر211ر211

114ر113ر232

9

قلب

263ر322ر263

321ر319ر291

4

ریه

611ر413ر221

235ر351ر215

5

نفرولوژی

621ر113ر212

595ر313ر233

6

خون

911ر326ر295

932ر112ر213

1

عفونی

361ر642ر291

313ر353ر233

1

روماتولوژی

111ر136ر223

196ر156ر235

3

غدد

411ر962ر249

511ر135ر213

13

پزشکی قانونی

142ر261ر146

333ر634ر146

11

ارتوپدی

492ر612ر243

666ر351ر251

12

جراحی عمومی

663ر116ر249

293ر191ر293

19

بیهوشی

436ر415ر253

621ر312ر261

14

طب اورژانس

311ر426ر229

316ر633ر249

15

گوش و حلق و بینی

354ر931ر292

119ر114ر225

مطالعه حاضر سهم هزینههای دستیاران تخصص را از
هزینههای بیمارستان محاسبه نمود .هزینهها برای یهک
124

سال تحصیلی محاسبه شد و تنها آیتمهای هزینهای که
از طرف بیمارستان هزینه میشد در نظهر گرفتهه شهد.
همچنین هزینهها با استفاده از دو سناریو تحلیهل شهد.
پژوهش حاضر براساس اولویتهای ریاست دانشهگاه
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ردیف

رشته تخصصی

سناریو 0

سناریو 2

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

علوم پزشکی ایران انجام گرفت و تنها مطالعهای بهود

مقاطع پرداختهاند.

هزینههای بیمارستان تفکیک نمود .آیتمهای هزینههای

تخصص بر اساس سناریوی اول  225میلیون ریهال و

در بیمارستان بهرای دسهتیاران شهامل کارانهه ،مهواد و

بر اساس سهناریوی دوم  227میلیهون ریهال بهود .بهر

و تعمیر تجهیهزات ،تغذیهه و

اساس مطالعه قاسمپور و همکاران هزینهه تمهام شهده

هزینههای مربوط به فضهاها و لهوازم آموزشهی مهورد

تربی هت دانشههجویان دانشههکده پیراپزشههکی در مقطههع

استفاده توسط دسهتیاران در بیمارسهتان بهود .بررسهی

دکتری تخصصهی (رشهتهههای انفورماتیهک پزشهکی،

هزینهههها در سههال تحص هیلی  1396-97نشههان داد بههر

مههههدیریت اطالعههههات سههههالمت و همههههاتولو ی

اسههاس سههناریوی اول و دوم ،کارانههه بهها ب هیش از 51

آزمایشگاهی) به طور میانگین  11۸میلیهون ریهال ،بهه

درصد بیشترین سهم هزینهها را بهه خهود اختصهاا

عنوان باالترین مقهدار و مقطهع کارشناسهی ارشهد در

داده بود .بررسی هزینهها در رشتههای مختلف نشهان

رتبه دوم با مبل  76میلیون ریال و نهایتا هزینهه تمهام

داد که رشته بیهوشی هزینه بیشتری نسهبت بهه سهایر

شده تربیت دانشجو در دوره کارشناسهی بها رقهم 42

رشتههها داشهت .مطالعهه حاضهر نشهان داد حتهی در

میلیون ریال به عنوان کمترین مقهدار بهه دسهت آمهد.

صورت مشاهده کردن فعالیهتهها توسهط دسهتیاران،

بیشههترین هزینههههههای تمههام شههده دانشههجو در مقطههع

مصهرفی

کارشناسی مربهوط بهه رشهته علهوم آزمایشهگاهی ،در

ویدئوپرو کتورها به طور مسهتمر جههت آمهوزش بهر

مقطع کارشناسهی ارشهد و دکتهری مربهوط بهه رشهته

بیمارستان تحمیل میگردد اما هزینههههای مربهوط بهه

هماتولو ی بود ( .)1۸عبادی فرد آذر و همکهاران بهه

و تعمیهرات

بررس هی هزینههههههای تربی هت دانشههجویان در مقههاطع

تجهیزات وابسته به نوع رشهته هسهتند .الزم بهه ذکهر

مختلف دانشهکده مهدیریت و اطهالعرسهانی پزشهکی

است حتی در صورتی کهه تنهها تغذیهه را بهه عنهوان

دانشگاه علوم پزشهکی ایهران در سهال تحصهیلی -۸6

سرفصل هزینهای در نظر بگیهریم ،سهالیانه معهادل 2۸

 13۸5پرداختند .در این مطالعه اطالعهات مربهوط بهه

میلیههون ریههال در صههورت سههرو وعههده ناهههار و در

کلیه هزینههای صورت گرفته در دانشهکده بررسهی و

صورتی که دستیاران به صورت کشیک در بیمارسهتان

هزینه تمهام شهده ارائهه واحهدهای درسهی و تربیهت

فعالیت نمایند و دو وعده غذایی ناهار و شام را سهرو

دانشجو در گروههای آموزشی دانشکده محاسبه شهد.

نمایند ،هزینهای معادل  57میلیون ریال به طور سالیانه

نتایج در این مطالعه محاسبات بهر اسهاس دو سهناریو

به ازای هر دستیار بر بیمارستان تحمیل میگردد.

مختلف صهورت گرفهت .سهناریوی اول هزینهه تمهام

لوازم مصرفی ،استهال

هزینههای مربوط به آیتمهای تغذیه و المه

سرفصلههای لهوازم مصهرفی ،اسهتهال

به جهت اینکه مطالعه حاضر بهرای اولهین بهار در

شده آموزش دانشجو را بر اساس هزینههههای جهاری

از هزینههای بیمارسهتان پرداخهت بنهابراین مطالعهاتی

ساالنه سرمایه در محاسبات وارد شهد و هزینهه تمهام

جهت مقایسه نتایج با جزئیات یافت نشد اما برخی از

شده به دست آمده در این روش نشهاندهنهده هزینهه

مطالعات به محاسبه هزینهههای دانشهجویان در سهایر

کل بود .بر اساس نتهایج ،متوسهط هزینهه تمهام شهده
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کشور به محاسبه سهم هزینههای دسهتیاران تخصهص

محاسههبه کههرد و در سههناریوی دوم هزینههه اسههتهال

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-09

که سهم دستیاران تخصص در رشتههای مختلف را از

در مطالعه حاضر ،میانگین هزینه آموزش دسهتیاران

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

در سههناریو دوم 5۸6ر 1۸هههزار ری هال محاسههبه شههد.

مورد نیاز ایهن مطالعهه در سهال  1391در پهنج طبقهه

همچنین نتایج مطالعه مهذکور نشهان داد هزینهه تمهام

هزینهههای شههامل هزینههههههای آموزش هی ،هزینههههههای

شههده تربیههت دانشههجو در مقطههع دکتههری مههدیریت

پژوهشی ،هزینههای پشتیبانی شامل هزینهههای اداری

پزشهکی

و جاری – نگهداری  /توسعهای جمعآوری شهد .بهر

پایینترین مقدار بود ( .)19تفاوت هزینه بهین مطالعهه

اساس نتایج ،هزینهه کهل دانشهکده برابهر بها 726ر24

حاضهر و مطالعهه قاسههمپهور و همکهاران و همچنهین

هزار ریال بود که  67درصهد مربهوط بهه هزینههههای

عبههادی فههرد و همکههاران را م هیتههوان در تفههاوت در

آموزشی بر پایه حقوق پرداختی 17 ،درصد مربوط بهه

دیدگاه هزینههیهابی و همچنهین واحهدهای عملهی در

طرحها و تعمیرات 9 ،درصد مربهوط بهه هزینههههای

بیمارستان دانست .مطالعه حاضر هزینهههای آمهوزش

جاری و  ۸درصد مربوط به هزینههای پژوهشی بهود.

دسههتیاران را تنههها در بیمارسههتان محاسههبه کههرد و در

بیشترین هزینهها مربوط به دانشجویان دوره دکتری و

صورتی که هزینهههای دانشهگاه نیهز منظهور مهیشهد

پس از آن دانشجویان کارشناسی ارشهد و کارشناسهی

مسلما هزینههای آموزش بیشتر از میزان برآورد شهده

بود ( .)21نیروی انسانی سهم زیهادی از هزینهههها در

به دست میآمد .البته که هزینههای آموزش رشتهههای

بخش بهداشت را به دلیهل خهدمات محهور بهودن بهه

مختلههف در دانشههگاههههای علههوم پزشههکی براسههاس

خود اختصاا میدهد که مطالعات حاضر و مطالعهه

نیازهای آموزشی هر رشته متفهاوت اسهت .خصوصها

حقدوسههت و همکههاران ای هن موضههوع را هههم بههرای

دانشجویان در رشتههای بالینی که نیاز به منابع بیشهتر

رشتههای بالینی و هم برای رشتههای غیر بالینی تائیهد

به جهت آزمهون و خطها هسهتند مسهلما هزینههههای

کردند.

باالترین مقدار و در رشته کارشناسی مدار

بیشتری نیاز خواهند داشت اما سایر رشهتههها تئهوری

بر طبق مطالعه حاضر گروه زنان و زایمهان در بهین

محور بوده و فضای آموزشی آنها اینترنت و حضهور

سایر رشتههای مورد بررسی براسهاس سهناریوی دوم

در دانشگاه است اما رشتههای بالینی عالوه بهر دروس

بیشترین سهم از هزینهها را بهه خهود اختصهاا داد.

تئوری و حضور در دانشگاه میبایست زمان زیادی را

رشته مذکور از جمله رشتهههایی اسهت کهه بیشهترین

به جهت کسب مهارت در بیمارستان سپری کننهد کهه

مواد مصرفی و همچنین کارانهه را دارنهد .بهر اسهاس

این موضوع دلیلی بهر افهزایش هزینههههای آموزشهی

مطالعههه  Vimolketو همکههاران نی هز ،گههروه زنههان و

آنهاست.

زایمان با  12درصد پر هزینهترین بخش آموزشی بهود

در مطالعههه حاضههر ،کارانههه (حقههوق پرداخت هی بههه

(.)16

به خود اختصهاا داد کهه از ایهن حیهث بها مطالعهه

محاسبه نمود که با لحهاظ نهرد دالر دولتهی (42111

حقدوست و همکهاران همسهو مهیباشهد .در مطالعهه

ریال) ،هزینه تربیت هر دستیار پزشکی در یک سال به

آنها ،قیمت تمهام شهده تربیهت دانشهجو بهر اسهاس

طور میانگین 411ر 5دالر بود .هزینه سهاالنه آمهوزش

هزینهیابی مبتنهی بهر فعالیهت در دانشهکده بهداشهت

دانشههجویان پزشههکی براسههاس مطالعههه  Goodwinو
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دستیاران توسط بیمارستان) بیشترین سهم از هزینهه را

مطالعه حاضر به صورت سرانه ،هزینه دسهتیاران را
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تربیت دانشجو در سناریو اول 14۸ر 1۸ههزار ریهال و

دانشگاه علوم پزشکی کرمان محاسهبه شهد .دادهههای

محمودرضا آل بویه و همکاران

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

همکههاران معههادل  692269دالر محاسههبه شههد (.)17

در بیمارستان مورد مطالعه ،مشخص شد عمر مفیهد

برنامه پزشکی  4سهاله براسهاس مطالعهه  Franziniو

دستگاهها و تجهیزات سرمایهای رو به اتمهام اسهت و

همکاران در دانشهکده پزشهکی دانشهگاه تگهزاس در

در سالهای آتهی ،تجهیهزات مهذکور مسهتهلک شهده

سالهای  1994-1995هزینههای بهال بهر  ۸2میلیهون

بنههابراین هزینههه تعمیههرات افههزایش خواهههد یافههت.

دالر داشته است ( .)21هزینههای آمهوزش در مطالعهه

خصوصا به دلیهل شهو ههای اقتصهادی در کشهور و

حاضر کمتر از هزینه آموزش دانشهجویان پزشهکی در

تحریمها حتی ممکهن اسهت تهیهه برخهی از قطعهات

سایر کشورها اسهت .مسهلما تفهاوت کریکولهومههای

جهت تعمیر عالوه بهر هزینههههای بهاال ،مهدتزمانی

آموزشههی و نحههوه گذرانههدن واحههدهای عملههی در

طوالنی بطلبهد و بهالتبع عهالوه بهر کهاهش درآمهدها،

کشورهای مختلف باعث تفاوت هزینههههای آمهوزش

آموزش نیز تحت تأثیر قرار گیرد .بنهابراین عهالوه بهر

خواهد شد .همچنین تفاوت ارزش پولی و شو های

آمهوزش دسهتیاران در اسهتفاده صهحیح از تجهیهزات،

اقتصادی بر تفاوت هزینههههای آمهوزش در کشهورها

توجه بهه مهوارد مهذکور در بودجههبنهدی از الزامهات

تأثیرگذار است.

است.

هزینههای آموزش به عوامل متعددی بسهتگی دارد.

پذیرشها ،تعداد پروسیجرها ،تعداد تخهتهها ،تعهداد

آمههوزش عههالوه ب هر هزینههههههای مسههتقیم و آشههکار،

اتاقهای عمل ،نحوه مدیریت بیمارستان ،قراردادههای

هزینههای سربار نیز محاسبه گردد .آیتمهای هزینههای

مشارکتی و واحدهای برونسپاری در بیمارسهتان نیهز

در نظر گرفته شده در مطالعه مذکور تنهها هزینههههای

در حوزه آموزش تأثیر گذارند .عالوه بهر هزینههههای

پرداخت شده توسط بیمارستانی را شامل شهد .برخهی

آشکار دستیاران در بیمارستانها ،هزینههایی همچهون

از آیههتمهههای مههذکور بههه صههورت متغیههر بههوده و

کسورات به دلیل ناآگاهی دستیاران از قهوانین بیمههای

غیرقابههلپیشبینی هسههتند کههه تعمی هرات مربههوط بههه

بر بیمارستان تحمیل میگردد .کسور در زمینهه لهوازم

فضههاهای آموزش هی و پههاویونههها و همچن هین خری هد

یکبار مصرف پزشکی که تا تعداد مشخصهی توسهط

تجهیزات مورد نیاز آموزشی از این جمله آنها اسهت.

بیمه بازپرداخت صورت میگیرد اما به دلیهل آمهوزش

بنابراین محاسبه هزینه مربوط به آموزش در سالههای

میزان مصرف آن افزایش یافته و بنهابراین بهازپرداختی

مختلف متفاوت خواهد بود و ممکن اسهت در سهالی

بابت آنها توسهط بیمهه انجهام نمهیشهود .در نتیجهه

نسبت به سالهای دیگر شاهد افزایش هزینهها باشهیم

افزایش آگاهی دستیاران در این زمینه تها حهد زیهادی

و پیشنهاد میگردد هزینههای غیرقابل پیشبینی نیز در

کسور را کاهش خواهد داد .همچنین استفاده بهینهه و

مدیریت هزینه در نظر گرفته شهود .پرداخهت بودجهه

هنگام نیاز توسط دستیاران از مهواد و لهوازم مصهرفی

یکسان در هر سال به دلیل یکسان نبهودن هزینههههای

میتواند تا حد زیادی هزینههای بیمارستان را کهاهش

سههالیانه مطمئنهها بیمارسههتانههها را بهها مشههکل مواجههه

دهد.

مینمایند.
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یادگیری فاکتورههایی مثهل انهدازه بیمارسهتان ،میهزان

الزم است جهت تخمین دقیق هزینهههای مربهوط بهه

] [ DOI: 10.22062/5.2.117

عالوه بهر تفهاوت در میهزان گیرایهی افهراد در زمینهه

پیشنهادها

هزینههای آموزش دستیاران تخصص در یک بیمارستان آموزشی

محمودرضا آل بویه و همکاران

نویسههندگان از کارکنههان معاونههت آموزشهی دانشههکده

سپاسگزاری

 تمامی اساتید و افهرادی کهه مها را در انجهام،پزشکی

مطالعه حاضر یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان تحلیل

. کمال تشکر را دارند،تحقیق حاضر یاری رساندند

هزینههای فعالیتهای آموزشی دستیاران تخصهص در
بیمارستانهای مستقل دانشهگاه علهوم پزشهکی ایهران

تضاد منافع

هی گونه تضاد منافعی بهین نویسهندگان و بیمارسهتان
.مورد بررسی وجود نداشت

 در مرکز تحقیقات اقتصاد1397/9/6 بود که در تاریخ
سههالمت دانشههگاه علههوم پزشههکی ایههران بهها کههد
. بههه تصههویب رسههیدIR.IUMS.REC.1397.925

[ DOI: 10.22062/5.2.117 ]
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Abstract
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Background & Objectives: Residents spend much of their time at the hospitals to earn their
required educational skills and although they act as a kind of human resource in the hospital,
they increase hospital costs. The present study was designed to calculate the share of
educational costs of different medical residents in hospitals.
Methods: In this descriptive and applied study performed in one of the hospitals affiliated to
Iran University of Medical Sciences, the hospital cost items of education of residents in
different medical fields during the academic year of 2017-2018 were identified by use of two
scenarios.
Results: In short, mean educational cost of one resident in the studied academic year was
about 5357$ based on the first scenario and about 5404 $ according to the second scenario.
Based on both scenarios, salaries paid to residents accounted for more than 50% of the costs
followed by the cost of consumed materials by residents. Forensic Medicine and
Anesthesiology residency programs had respectively the lowest and highest share of costs in
both scenarios.
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Conclusion: The cost of training in the hospital is different among residency fields based on
the required tests and errors in each field. But, in order to save hospital costs, the culture of
optimal use of materials as well as medical equipment should be taught to residents.
Keywords: Education Economics, Costing, Direct Costs, Residents, Teaching hospital.
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