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پذیرش مقاله89/01/32 :

چکیده
مقدمه :کشور ما با افزایش هزینههای درمان و تنگناهای تأمین هزینه روبهرو است .دلیل این مسئله ،بحران افززایش هزینزه دارو ،تجهیززات
پزشکی ،نیروی انسانی ماهر میباشد .واحد فیزیوتراپی جزء کزانونهزای هزینزه اسزت و سزهز یزادی ا هزینزههای بیمارسزاان را بزه وزود
اواصاص میدهد .مدیران و سیاستگذاران هز بزرای تصزمیزگیری در وصزوص کزاهش هزینزهها و هزز بزرای افززایش کزارایی بایزد بزه
کانونهای هزینهها توجه واصی داشاه باشند.
روش بررسی :پژوهش حاضر ا نوع ار یابی اقاصادی و گذشاهنگر بود که در سال  0287و بر اساس هزینهیزابی بزر مننزای فعالیزت انجزا
گرفت .دادههای مورد نظر با مراجعه به واحد فیزیوتراپی ،کارگزینی ،امور مالی ،تجهیزات پزشکی و اننار جمعآوری شزد .بزرای محاسزنه بهزای
تما شده ودمات فیزیوتراپی هزینه حقوق و دسامزد پرسنل شاغل در واحدها ،مواد مصزرفی ،اسزاهال سزاوامان و تجهیززات و انزر ی بزه
صورت جزئی و دقیق برآورد شد.
یافتهها :کل هزینههای سالیانه واحد فیزیزوتراپی منلز  9،502،733،669ریزال و یزان سزالیانه واحزد مزذکور منلز  0،397،623،019ریزال
محاسنه شد .بیشارین هزینه مربوط به کارکنان فیزیوتراپی بود که  93درصد ا کل هزینهها را بزه وزود اواصزاص داد .هزینزههای سزربار بزا
 9/0درصد و اساهال تجهیزات پزشکی در رتنههای بعدی قرار داشاند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به یان واحد فیزیوتراپی یکی ا گزینههای پیشنهادی ،برونسزااری واحزد اسزت .راهانزدا ی شزیفت عصزر و
پرداوت به شیوه کارانه به دلیل باال بودن هزینه کارکنان و اساخدا مسئول فنی غیرهیأت علمی با دسامزد کمار میتوانزد در کزاهش هزینزه
ماوسط واحد مؤثر واقع شوند.
واژگان کل یدی :هزینهیاب ی برمننای فعالیت ،تعرفه ،فیز یوتراپی ،بیمارساان آمو ش ی ،هزی نه سربار
ارجاع :گلمحمد عظیمه ،عبادی فرد آذر فربد ،ابوترابی علی .هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی بیمارستان شفا یحیائیان .مجله
پژوهشهای سالمت محور 8331؛ .355- 67 :)8(5
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دریافت مقاله89/7/6 :



دریافت مقاله اصالح شده89/01/32 :

ابوتراب ی3

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

مقدمه

ارزه افزوده سرمایهگذاری کنند و باعث سمودآوری

کمبود منابع در بین بیمارستانها منجر به ایجاد رقابت

سازمان شوند (.)8

میگردد .در این میان ،سازمانی موفق است که ضممن

از آنجا که قیمتها باید رقابتی باشمند ،هزینمههایی

دهد ( .)1غیرواقعی بودن تعرفهها و عدم تموازن بمین

نمیشوند از طریق هزینهیمابی بمر مبنمای فعالیمت در

از جملمه

هزینههای سربار قرار میگیرنمد کمه باعمث ممیشمود

درمان متحمل

تصمیمگیری در مورد قیمتها آگاهانه باشمد و منجمر

هزینههای اضافی شود و از یارانههای دولتمی اسمتفاده

به موفقیت سازمان شود .به همین دلیمل سمازمانهایی

نماید ( .)2سیستم حسابداری موجود در بیمارسمتانها

که در یک محیط رقابتی کار میکنند نیاز بیشمتری بمه

از حسابداری هزینهها پشتیبانی نمیکنمد ( )3بنمابراین

سیستمهای هزینهای پیچیده دارند که هزینههای دقیمق

مممدیران در تمماله هسممتند کممه روههممای پیشممرفته

خدمات را گزاره دهد .استفاده از سیستمهای هزینمه

حسممابداری و مممدیریت هزینممه را اعممماک کننممد (.)4

پیچیممده چممون هزینممهیممابی بممر مبنممای فعالیممت بممه

اطالعات در مورد هزینه و بهای تممام شمده خمدمات

بیمارستانها پیشنهاد میشود چون خمدمات متعمددی

سالمت میتواند در تخصیص بهینمه منمابع ،شناسمایی

به بیماران ارائه میکنند و حجم باالیی از فعالیتهمای

سطح عملکرد مراکز فعالیت در مصرف منابع ،اصالح

گسترده و پیچیده را دارند (.)9

هزینه واقعی خدمات و تعرفمههای مصمو
مشکالتی است که باعث میشود بخ

بودجه و نرخ تعرفه مؤثر باشد (.)5

به طور مثاک دولت هند که فشار زیادی برای کنترک

از مهمترین ابزار مدیریت هزینه خدمات بهداشمتی،

کسری بودجه خود تحمل ممیکنمد بمه منظمور رشمد

حسممابداری هزینممه اسممت ( .)6امممروزه اسممتفاده از

اقتصممادی از ایمن روه بممرای خممدمات مراقبتهممای

نممواقص ،زمینممه

سالمت استفاده میکنمد ( .)11ایمن روه ،سمازمان را

تصمممیمگیری مناسمما اسممتفادهکننممدگان از اطالعممات

مانند مجموعهای از فعالیتها در نظر میگیرد که همر

قیمت تمام شده را فراهم کند اممری بسمیار ضمروری

فعالیت نشاندهنده رابطه بمین منمابع ممورد اسمتفاده و

است ( .)2رویکرد هزینهیابی بر مبنمای فعالیمت یمک

هزینه است .ادغام جریان مالی و جریمان فیزیکمی در

مدک مدیریت هزینه است که نمه تنهما هزینمهها را بمه

مدیریت زنجیره تأمین برای بهینهسازی جریمان ممالی

طور دقیق و کاممل تعیمین ممیکنمد بلکمه فرآینمدهای

مؤثر میباشد (.)11

سیسممتمی کممه عممالوه بممر پوشمم

عملیماتی را معرفمی ممیکنممد و فرآینممدهای مشممابه را

در حاک حاضر کشور ما با افزای

هزینههای درمان

حذف میکند بمه طمور خالصمه عملکمرد را ارزیمابی

و تنگناهای تأمین هزینه روبهرو اسمت و ایمن مسملله

میکند و یک تصویر واضح از فعالیتهای انجام شده

باعث شمده اسمت کمه بمه اقتصماد بیمارسمتان توجمه

توسط بیمارستانها و کلینیکها را ارائه میکند ( .)7با

هزینمه و

بیشتری گردد .البته ایمن بمه معنمای کماه

اسممتفاده از هزینممهیمابی بممر مبنممای فعالیمت ممیتمموان

افزای

جریانهای نقدی آتی را پی بینی کرد .ایمن موضمو

استفاده مناسا از امکانات موجود است ( .)2به همین

به مدیران کممک ممیکنمد کمه در فعالیتهمای دارای

دلیل در ساکهای اخیمر مطالعمات مربموب بمه تحلیمل
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توجه به کیفیت خدمات ارائه شده ،هزینهها را کماه

کممه بممه طممور مسممتقیم بممه خممدمات اختصمما

داده

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

هزینممهها افممزای

یافتممه اسممت زیممرا درک سمماختار

همکاران بمی

از  51درصمد هزینمه مسمتقیم تممامی

خدمات بهداشتی ضروری اسمت ( .)12اطالعمات در

انسانی شده است .پ

از نیروی انسمانی ،هزینمه دارو

مورد هزینههای بیمارستان و بهمای تممام شمده بمرای

بیشترین سهم از هزینهها را به خود داده اسمت (.)18

اطال رسانی انوا تصممیمات سیاسمی ( )7و تصممیم

در مطالعممه  Ibrahimو همکمماران مشممخص شممد کممه

برای توسعه مراکز درمانی ،ایجاد مراکمز و واحمدهای

هزینه واقعی رادیولوژی بیشتر از هزینمهای اسمت کمه

جدید ،ارائه خمدمات جدیمد و برونسمااری خمدمات

بیمار پرداخت ممیکنمد ( Shander .)19و همکماران

الزم است (.)13

نشان دادند محصموالت همدر داده شمده ،فرآینمدهای

واحممد فیزیمموتراپی و توانبخشممی بیمارسممتانهمما

بیمارسممتان و هزینممه سممربار  89/8درصممد از کممل

نیازهای ممرتبط بما سمالمت جامعمه را در سمه سمطح

هزینههای انتقاک پالسمما را تشمکیل ممیدهنمد (.)21

پیشگیری ،درمان و بازتوانی برآورده میکنند و وجمود

 Özkanو  Ağirbaşدر مطالعممه مربمموب بممه واحممد

یک سیستم بازتوانی مناسا ،کارا و مبتنی بر نیازهمای

رادیولموژی ( )6و  Ergünو همکماران نیمز در واحممد

انکارناپمذیری در دسمتیابی بمه اهمداف،

پاتولوژی ( )21دریافتند که هزینه واقعمی اعمالم شمده

جامعه ،نقم

پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان دارد (.)14

کمتر از بهای تمام شده میباشد .با توجمه بمه اهمیمت

بهمممادر و همکممماران در مطالعمممه خمممود در بخممم

خدمات بازتوانی در بیمارسمتان بمه علمت اسمتفاده از

مراقبتهای قلبی دریافتند کمه بیشمترین سمهم هزینمه

امکانات و تکنولوژیهایی که با سالمت جسمی و بمه

مربوب به جبران خدمت کارکنان بمود ( 65/1درصمد)

خصو

روانی و اجتمماعی بیممار روبمهرو هسمتند،

( .)15درفشی و همکاران نشان دادند کمه بهمای تممام

تحلیل و محاسبه هزینهها در این حموزه ضمروری بمه

شده دیالیز از درآمد حاصل از آن بیشتر است و بمرای

نظر میرسد .از آنجا که واحمد فیزیموتراپی جزئمی از

آن راهکارهایی چون اصالح فرآیندهای تمأمین

بخ هممای خممدمت نهممایی اسممت و سممهم زی مادی از

لوازم مصمرفی ،اصمالح تعرفمههای دیمالیز ممزمن بمه

ممیدهمد و

کاه
خصو

در بخم

سمت صمافی و لموازم مصمرفی،

کنترک هزینه نیمروی انسمانی را پیشمنهاد دادنمد (.)16

هزینههای بیمارستان را به خود اختصا

جمممزو کانونهمممای هزینمممه ممممیباشمممد .ممممدیران و
سیاستگذاران برای تصمیمگیری در خصو

کاه

 Kalhorو همکاران نشان دادند کمه توزیمع قیمتهما

هزینهها و افزای

به روه هزینهیابی بر مبنای فعالیت نرماک نمیباشد و

توجه خاصی داشته باشند چون از طریمق هزینمهیمابی

نشان دادند که بین هزینه خمدمات و تعرفمه خمدمات

بر مبنای فعالیت این کانونهما ممیتواننمد تصممیمات

رادیولوژی تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)17بیرانونمد

اصممولی در خصممو

تخصممیص بودجممه و حممذف

و همکاران دریافتند که از مجممو هزینمههای واحمد

فعالیتهای اضافی را بگیرند .این پمووه

بما همدف

فیزیوتراپی بیشترین سمهم مربموب بمه هزینمه نیمروی

برآورد قیمت تمام شمده خمدمات بخم

فیزیموتراپی

انسممانی بمما  48/8درصممد و سمما

هزینممه انممرژی و

کارایی بایمد بمه کانونهمای هزینمه

بیمارستان شفایحیائیان انجام شد.

استهالک تجهیزات بود ( .)1در مطالعه مرکزی مقدم و
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هزینههای بیمارسمتان بمرای بهبمود کمارایی و کیفیمت

واحدهای نهایی به جمزء اتما عممل صمرف نیمروی

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

روش بررسی

پووه

تبییرات نرخ ارز و تأثیر تورم بر تجهیزات پزشکی ،بر

بود که به صمورت مقطعمی در سماک  1397در واحمد

مدیریت و اطال رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

فیزی موتراپی واقممع در بیمارسممتان شممفا یحیایی مان کممه

ایران و مسلولین واحد تجهیزات پزشکی و امورممالی

بزرگترین بیمارستان تکتخصصی و مجهزترین مرکز

بیمارستان مورد مطالعه ،استهالک تجهیزات پزشکی با

در زمینه ارتوپدی در کشور است کمه تحمت پوشم

استفاده از ساالنهسمازی و اسمتهالک سمایر کاالهما بما

دانشگاه علوم پزشکی ایران ممیباشمد ،بما اسمتفاده از

استفاده از روه خمط مسمتقیم محاسمبه شمد .سما

روه هزینهیابی بر مبنای فعالیت انجام شد .اطالعات

مبناهای مناسا تسهیم بمرای همر واحمد تعیمین شمد.

مورد نیاز با مراجعه به واحد فیزیموتراپی ،کمارگزینی،

برای تسهیم هزینهها در مراکز فعالیتی که خود شمامل

امور مالی ،تجهیزات پزشکی و انبار در فرم تهیه شده،

چندین مرکز فعالیت داخلی میباشمند ،در دو مرحلمه

وارد شدند .با استفاده از اطالعمات ایمن فمرم ،تعمداد

میتوان عملیات تسهیم را انجام داد .به منظور تسمهیم

کارکنممان مشممبوک بممه فعالی مت و متممراژ هممر واحممد و

هزینه از مبناهای تسهیم خمدمات همر یمک از مراکمز

هزینهها محاسبه شد .همچنین واحدهای کاری مرتبط

فعالیت باالسری استفاده شمد .بمه عنموان مثماکب بمرای

با واحد فیزیوتراپی به سه دسته پشتیبانی (باالسمری)،

تسهیم هزینههای حسابداری و کارگزینی ممیتموان از

می مانی و نهممایی تقس میم شممدند .واحممدهای پشممتیبانی

تعداد کارکنان همر یمک از واحمدها اسمتفاده کمرد .در

(باالسممری) شممامل امورمممالی (تممرخیص و درآمممد،

پووه

حاضر از روه تسهیم مستقیم اسمتفاده شمد.

حسابداری اممواک و هزینمهها) ،ریاسمت و ممدیریت،

هرگاه هزینمه سمربار بمه واسمطه یمک مرکمز فعالیمت

تأسیسات و تعمیمرات ،تمدارکات ،کمارگزینی و اممور

خدماتی ایجاد شده باشمد و مسمتقیماً ایمن هزینمه بمه

اداری ،انفورماتیمک پزشممکی و انبممار عمممومی بودنممد.

حسما

هممان دایمره منظمور شممود ،اصمطالحاً گفتممه

واحدهای میانی شمامل صمندو  ،تجهیمزات پزشمکی

میشود تسمهیم مسمتقیم صمورت پذیرفتمه اسمت .در

بودند و در نهایت ،واحد فیزیوتراپی به عنموان واحمد

مرحله بعد با توجه به این کمه هزینمههای باالسمری و

نهایی در نظر گرفته شد .در مرحله بعد ،هزینههای هر

میانی تسهیم شدند و کلیه فعالیتها و منمابع مصمرف

واحد به پنج دسته شمامل هزینمه حقمو و دسمتمزد،

شده در بخ

فیزیموتراپی شناسمایی و ارزهگمذاری

مواد مصرفی عمومی و پزشکی ،استهالک و تعمیرات

شدند ،هزینه کل بخ

تجهیزات و بنا و هزینه انرژی تقسیمبندی گردید و به

مستقیم و باالسری و در نهایت زیان سمالیانه واحمد و

تفکیک در هر کانون هزینمه جممعآوری شمد .هزینمه

هزینه تمام شده خدمات محاسبه گردید (.)22

فیزیوتراپی شمامل هزینمههای

حقو و دستمزد افراد شامل حقو  ،کارانه ،سهم بیمه
پرداختی کارفرما ،عیدی و سمنوات بمود کمه در ابتمدا
میانگین پرداختی ماهانه به هر نفر محاسبه ،سا

یافتهها

کمل

در میان واحدهای مورد بررسی ،واحد فیزیوتراپی بما

پرداختمی سماالنه بممه ازای تعممداد کارکنممان شمماغل در

 11نفر نیروی انسانی و واحمد انبمار بما یمک نفمر بمه

ردیف شبلی یکسمان محاسمبه گردیمد .بما توجمه بمه

ترتیا بیشترین و کمترین کارکنان را داشتند .همچنین
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حاضر از نو ارزیابی اقتصادی و گذشمتهنگر

اسممام مشمماوره بمما اسمماتید گممروه اقتصمماد دانشممکده

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

واحد تأسیسات و تعمیمرات بما  12مترمربمع کمتمرین

کل متمراژ فیزیکمی بیمارسمتان  19511مترمربمع بمود.

زیربنا را به خود اختصا

واحد فیزیوتراپی با  621مترمربع بیشمترین زیمر بنما و

داده بودند.

واحدها

نیروی انسانی

کانون هزینه

استهالک

مواد مصرفی

جمع کل هزینهها
(ریال)

حسابداری اموال و هزینهها

5232322533

32268223

25563576

226،757،563،5

دفتر ریاست

5،365،177،813

813،832،172

86،261،856

5،851،271،265

انفورماتیک

335،718،663

27،765،653

78،233،756

8،635،715،172

کارگزینی و امور اداری

3،567،563،733

21،556،556

88،678،866

3،557،617،553

انبار

553،361،568

32،873،337

2،576،666

535،681،531

تدارکات

8،668،363،683

58.875.166

5،357،556

8،656،132،163

تأسیسات

5،217،553،568

17،125،663

5،562،163

5،316،177،167

پشتیبانی (باالسری)

ترخیص و درآمد

2211667566

835388667

88538566

633،2،535،576

جمع کل (ریال)

22،567،257،666

میانی

صندوق اورژانس

561،773،355

25،375،558

5،856،566

533،113،316

تجهیزات پزشکی

8،663،533،752

21،555،763

6،356،363

8،631،355،185

جمع کل (ریال)

8،571،135،266

در جدوک  1مشاهده میشود که نتایج قبمل از تسمهیم

هزینمممه در مرکمممز هزینمممه نهمممائی (فیزیممموتراپی)

مجمو هزینهها شامل نیروی انسانی ،مواد مصمرفی و

 7/635/242/691ریاک به دست آمد که بیشترین سمهم

اسمممممتهالک در واحمممممدهای باالسمممممری مبلممممم

هزینه مربوب به هزینه کارکنان شاغل در واحد بود .به

 22/517/257/616ریاک بود کمه در ایمن میمان واحمد

طور کلی محاسبات نشان داد که واحد دفتمر ریاسمت

دفتر ریاست با مبل  5/158/278/215ریماک بیشمترین

بیشترین سهم هزینه و بمه عبمارتی  21درصمد از کمل

هزینه را در بین واحدهای ممورد نظمر در سماک را بمه

داده بود .واحد امور ممالی

خممود اختصمما

داد .بیشممترین تفمماوت در هزینممهها

مربوب به هزینههای کارکنان واحمدها بمود .همچنمین

هزینه را به خود اختصا

و حسابداری هزینهها و تأسیسات و تعمیرات با سمهم
 18درصد در رتبه بعدی قرار داشت .واحمد صمندو
نیز با یک درصد کمترین میزان هزینمه را در

مجمو هزینه واحدهای میانی مبلم 1/478/835/211

اورژان

ریاک بود که واحد تجهیزات پزشکی بیشمترین میمزان

بر داشت.

هزینه را با مبل  1/138/945/814ریاک در مراکز میانی

طبق نتایج به دست آممده مشمخص شمد کمه سمهم

داشت و در نهایت با توجه به جمدوک شمماره  3کمل

واحدهای باالسری شامل دفتر ریاست ،اممور اداری و

کارگزینی ،امور مالی و حسابداری هزینمهها و اممواک،

تدارکات ،انفورماتیک و انبار عممومی دو درصمد کمل
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جدول  :1هزینه سالیانه واحدهای باالسری و میانی به تفکیک کانون هزینهها درکل بیمارستان بررسی

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

هزینهها ،حسابداری درآممد و تمرخیص ،تأسیسمات و

واحدهای تجهیزات پزشکی و صندو (مراکز میمانی)

تعمیرات و حاملهای انرژی سه درصد کمل هزینمهها

به ترتیا نه درصد و یک درصد بود (جدوک .)2

را بممه خممود اختصمما

داده بممود .نسممبت تسممهیم در

واحدها

مرکز هزینه

هزینه کل

بیمارستان

مبنای تسهیم

فیزیوتراپی

نسبت

واحد

سهم واحد
فیزیوتراپی

دفتر ریاست

5،851،271،265

تعداد افراد شاغل

553

86

6/62

882،316،713

امور اداری و کارگزینی

3،557،617،553

تعداد افراد شاغل

553

86

6/62

75،633،355

حسابداری درآمد و

633.576.535.2

تعداد بیماران

3653

8633

6/63

55،367،228

پشتیبانی (باالسری)

ترخیص

میانی

امورمالی و حسابداری

226،757،563،5

تعداد افراد شاغل

553

86

6/62

36،672،325

تدارکات

8،656،132،163

تعداد اسناد حسابداری

8616

26

6/68

6،263،323

تأسیسات

5،316،177،167

زیر بنا

83566

636

6/63

858،536،655

انبار عمومی

535،681،531

تعداد افراد شاغل

553

86

6/62

82،358،573

واحد انفورماتیک

8،635،715،172

تعداد کامپیوترها

256

3

6/68

82،587،581

حاملهای انرژی

8،362،638،166

زیر بنا

83566

636

6/63

63،336،651

تجهیزات پزشکی

8،631،355،185

تعداد تجهیزات موجود

8623

35

6/63

35،381،225

صندوق

533،113،316

در بخشها
تعداد بیماران سرپایی

575666

2523

جمع کل

6/68

2،336،567
616،573،377

طبق جدوک  3کل هزینههای واحد فیزیوتراپی در ساک

مممورد مطالعممه بممه  7417مراجعممه کننممده خممدمات

 1397مبلم  8/425/433/798ریماک و کمل هزینمههای

فیزیوتراپی ارائه داده بود که از این تعداد  6262نفر به

سربار مبل  691/191/117ریاک بود .با توجه به نتمایج

صمورت سمرپایی و  1155نفمر طمی دوره بسممتری در

محاسبات مشخص شد که هزینمه نیمروی انسمانی بما

بیمارستان خدمت دریافت کرده بودند .درآممد واحمد

 82درصممد از کمممل هزینممههای واحمممد

فیزیوتراپی در ساک  1397مبل  7/117/731/368ریماک

اختصمما

فیزیموتراپی ،بیشممترین سممهم از هزینممهها را بممه خممود
اختصا

بممود و هزینممههای آن بعممد از تسممهیم هزینممهها مبل م

داده بود .هزینههای سربار با  8/1درصمد و

 8/415/722/668ریاک به دست آمد .بر اسام نتمایج،

استهالک تجهیزات پزشکی با  3/2درصد در رتبمههای

بیمارستان در ساک مورد مطالعه مبل 1/278/632/118

بعدی قرار داشمتند .بیمارسمتان شمفایحیائیان در دوره

ریاک متحمل زیان گردید.
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جدول  : 2مبنا و نسبت تسهیم هزینه مراکز فعالیت هزینه در واحد فیزیوتراپی

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

جدول  :3کل هزینه سالیانه مرکز فعالیت نهایی (واحد فیزیوتراپی)

2

مواد مصرفی عمومی

35،355،638

6/5

3

لوازم مصرفی پزشکی

75،667،222

6/3

5

استهالک تأسیسات و بنا

7،731،856

6/8

5

استهالک تجهیزات پزشکی

278،121،337

3/2

6

تعمیرات تجهیزات

261،588،656

2/5

7

تعمیرات تأسیسات و بنا

261،656،666

2/5

1

جمع کل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم قبل از تسهیم

7،735،252،638

-

3

هزینههای سربار

616،573،377

1/8

جمع

مهمترین یافته پووه

1،525،533،731

مربوب به هزینه تمام شده

میانگین زمان انجام خدمت توسط کارشناسان برای

خدمات ارائه شده در واحد فیزیوتراپی و انحراف آن

سربار و هزینه کارکنان و از زمان استفاده شده از

وزارت بهداشت بود .با توجه به

تجهیزات برای تعمیرات و استهالک استفاده شد.

این که خدمات ارائه شده در هر جلسه به بیماران

نتایج محاسبات صورت گرفته در جدوک  4نشان داده

یکسان نبود ،هزینه تمام شده هر جلسه را به نسبت

شده است.

از تعرفههای مصو

خدمات

فیزیوتراپی

ارائه خدمت

میانگین زمان

(دقیقه)

ارائه خدمت

میانگین زمان

(ساعت)

هزینه یک

ساعت کار

کارشناس (ریال)

انسانی (نفر -

هزینه نیروی

ساعت)

تجهیزات الزم

هزینه تعمیرات

هزینه استهالک

قیمت تمام شده

(ریال)

تعرفه

انحراف قیمت

تمام شده از

جدول  :4هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در واحد فیزیوتراپی
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8

حقوق و مزایا

6،323،538،658

12

تعرفه (ریال)

ردیف

شرح هزینه

مبلغ هزینه

درصد هزینه

کمپرس سرد و گرم

5

6/613

8653536

17،551

Hot pack

566

8،716

13،163

86،666

- 73،163

IR

36

6/5

8653536

525،755

چراغ IR

865

576

525،383

86،666

-563،383

US

5

6/613

8653536

17،551

اولتراسوند

8،367

5،813

33،551

26،666

- 73،551

راه رفتن

1

6/833

8653536

833،332

-

-

6

833،332

56،666

- 33،332

تمرینات درمانی

26

6/333

8653536

353،136

دوچرخه

2،365

5،768

356،136

26،666

لیزر

6

6/8

8653536

865،353

لیزر

36،353

2،356

853،651

16،666

- 63،651

یونتوفروزیس

5

6/613

8653536

17،551

اولتراسوند

8،367

5،813

33،551

26،666

- 73،551

مانوال تراپی

85

6/25

8653536

262،373

-

-

6

262،373

26،666

-252،373

اینترفرنشیال

25

6/586

8653536

537،211

اینترفرنشیال

3،635

2،885

552،536

26،666

-522،536

باز آموزی عصبی-

26

6/333

8653536

353،136

-

-

6

353،136

26،666

-323،136

-336،136

عضالنی
الکتروتراپی

36

6/5

8653536

525،755

T.E.N.S

566

8،716

527،637

26،666

()T.E.N.S
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هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

نتایج نشان داد که هزینه تمام شده کلیه خدمات ارائمه

مطالعه بیرانوند و همکاران که بیشترین شمباهت را بما

بمود .بیشمترین انحمراف

مطالعه دارد مشاهده شد که هزینمه کارکنمان بماالترین

شده بی

از تعرفمه مصمو

 519/319ریاک بود و لیزر هم کمترین انحراف قیمتمی

( .)1در مطالعممه مرکممزی مقممدم و همکمماران هزینممه

را به مبل  63/648ریاک داشت.

کارکنان در مراکز فعالیت نهمایی ،سمربار و میمانی بمه
جزء در اتا عمل  51درصد است که توجه به نیروی

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از این پووه

انسممانی در ایممن واحممدها پیشممنهاد گردیممد ( .)18در
نشان داد کمه واحمدهای

مدیریت و امور مالی و حسابداری بیمارستان بیشترین
هزینه سرباری را به خود اختصا

مطالعه  Mouseliو همکماران نیمز سمهم ایمن هزینمه
 46/31درصد بود (.)24

داده بودند که بمه

هزینه لوازم مصرفی عمومی مبلم  34/955/131ریماک

علت ردیف شبلیهای باال در این واحمدها ممیباشمد

و مواد مصرفی پزشکی مبل  74/667/222ریماک بمود

اما در مطالعه بیرانوند و همکاران واحدهای تجهیزات

که به ترتیا  1/4درصمد و  1/9درصمد از هزینمههای

پزشممکی و تأسیسممات در رتبممههممای اوک و دوم قممرار

کل را دربر میگیرند .این یافته با مطالعات مشابه (،16

دارند که به علت استفاده از تجهیمزات گرانقیممت و

 )1 ،15همخممموانی نمممدارد .در مطالعمممه  Ibrahimو

کالیبراسیون تجهیمزات ممیباشمد .در مطالعمه بیماتی و

همکاران سهم مواد مصرفی در رادیولوژی مداخلمهای

همکاران نیز خدمات عمومی و انرژی حداکثر هزینمه

آندوسکوالر مواد مصرفی  78/5درصد و در پزشمکی

سمماالنه را داشممتند ،در مقابممل حسممابداری مممالی و

هسمممتهای  68/1بمممود ( .)19در مطالعمممه بیرانونمممد و

انفورماتیک پزشکی حمداقل هزینمه سماالنه را داشمتند

همکمماران سممهم هزینممه مممواد مصممرفی  11/5درصممد

(.)23

میباشد ( .)1سهم ممواد مصمرفی در مطالعمه بهمادر و

همچنین مشاهده شد که هزینه نیمروی انسمانی واحمد

همکاران  8/1درصد ( ،)15درفشی و همکماران 47/6

فیزیوتراپی بیشترین سهم از هزینهها را بمه نسمبت 82

درصد ( Mouseli ،)16و همکاران  47/26درصد بود

درصد به خود اختصا

داده است کمه بما مطالعمات

صممورت گرفتممه داخلممی ( )1 ،15 ،16 ،23و مطالعممه

(.)24
عواملی ماننمد گذشمت زممان و فرسمای

 Ibrahimو همکممماران ( )19کمممه در ممممالزی بمممرای

کاه

روههای رادیولوژی صورت گرفتمه همخموانی دارد

برای تعمیر و تعویض و کاه

که در این پووه

موجما

بهای کاالهای سرمایهای میشوند و سمازمانها
ارزه این دارایمیهما

سهم هزینمه نیمروی انسمانی 57/5

متحمل هزینه ممیشموند .اسمتهالک تأسیسمات و بنما

درصد بود .البته سهم هزینه نیمروی انسمانی از هزینمه

حدود  1/1درصد واستهالک تجهیزات  3/2درصمد از

کل در مطالعات مختلف متبیر میباشد به صورتی کمه

حجم هزینههای واحد را در بر ممیگیرنمد .همچنمین

در کمترین حالمت ایمن سمهم  32درصمد در مطالعمه

مشخص گردیمد کمه از لحماح حسمابداری بعضمی از

درفشممی و همکمماران ( )16و بیشممترین آنهمما 65/1

کاالها عمر مفیدشان تممام شمده ولمی همچنمان قابمل

درصد در مطالعه بهادر و همکاران میباشمد ( .)15در

استفاده میباشند یا برخی دیگر دستخوه تعمیرات و
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قیمت تمام شده از تعرفه مربوب به چراغ  IRبه مبلم

سهم 48/4 ،درصد از کل هزینهها را شمامل ممیشمود

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

هزینه تعمیرات تجهیزات  2/5درصد هزینه تعمیمرات

هزینمههای سممربار ( 26/8درصممد) بعممد از هزینممههای

تأسیسممات و بنمما  2/5درصممد مممیباشممد .در مطالعممه

کارکنان میباشد ( .)1در سایر مطالعات نظیر بهمادر و

بیرانوند و همکاران نیز هزینه استهالک ( 13/3درصد)

همکاران و درفشی و همکاران نیز هزینه سربار بعد از

بعد از هزینه کارکنان و سمربار بیشمترین سمهم را دارا

هزینه کارکنمان بما نسمبتهای  26/8و  11/94درصمد

ممیباشممد و بمما مطالعممه حاضممر از لحمماح رتبممهبنممدی

میباشد که از این نظمر بما مطالعمه حاضمر همخموانی

هزینمه

دارند با این تفاوت که در مطالعه بهادر و همکماران و

استهالک مربوب به تجهیزات گرانقیمت و اسمتفاده از

بیرانونمد و همکماران هزینمه سمربار رتبمه دوم اممما در

روه ساالنهسازی برای تعیین دقیق هزینمه ممیباشمد

مطالعه درفشی و همکاران رتبه سوم را دارا ممیباشمد

(.)1

(.)15،16

همخوانی دارد .در این مطالعمه علمت افمزای

در مطالعه حاضر مشمخص شمد بعمد از هزینمههای

در جمعبندی کلی مطالعات انجمام شمده مشمخص

کارکنمان هزینمه سمربار بیشمترین سمهم از هزینممههای

شد که بهای تممام شمده در واحمد فیزیموتراپی ممورد

داده است .سهم ایمن

از درآممد حاصمل از فعالیمت ممیباشمد.

فیزیوتراپی را به خود اختصا

هزینممه  8/2درصممد بممه مبلمم  691/191/117ریمماک

مطالعه بمی

بهعبارتیدیگر نتایج حاصل از پووه

نشمان داد کمه

میباشد Shander .و همکاران در مطالعهای که انجمام

بین تعرفههای مصو

دادند به این نتیجه رسیدند که هزینههای سمربار 89/8

تمام شده این خدمات که با استفاده از هزینهیمابی بمر

درصمد از کممل هزینممههای انتقمماک پالسممما را تشممکیل

مبنای فعالیت به دست آممده اسمت تفماوت معنمیدار

میدهد و با ارزیابی هزینههای واقعی ممیتموان تممام

وجود دارد که منجر به زیاندهی واحمد شمده اسمت.

هزینههای پنهان در ارتباب با اجزای خون را ممدیریت

هزینه تمام شمده بعضمی خمدمات تفماوت زیمادی بما

کمممرد ( .)15طبمممق نتمممایج  Kaptanogluو Akinci

تعرفه داشت که این به علت خدمات متفاوتی میباشد

مشخص شد که هزینه سمربار در واحمد آندوسمکوپی

که همگی در قالا یک خدمت در سیستم بیمارسمتان

داده

ثبت میشود مثالً خدمات ارائه شده فیزیموتراپی یمک

است و ظرفیت منمابع بمه درسمتی در واحمد اسمتفاده

جلسه بستری و فیزیوتراپی هر ناحیه یک جلسه شامل

نمیشود کمه بما اسمتفاده از  ABCایمن ظرفیتهمای

کمارم سرد و گرم ،مادون قرمز ،اولتراسوند ،آموزه

استفاده نشده در بیمارستانها را میتموان شناسمایی و

راه رفتن ،تمرینمات درممانی ،ماسماژ ،یونتوفمورزی ،

داد ( Tibesku .)4و همکاران نیمز در مطالعمه

الکتروتراپی ،مانواک تراپی ،اینترفرنشیاک و بمازآمموزی

صورت گرفته در اتا عمل دریافتنمد کمه کمارایی در

عصبی -عضالنی ممیشمود همچنمین میمانگین زممان

استفاده از اتا عمل و بهرهوری آن پایین است آنهما

صرف شمده بمرای ارائمه خمدمت توسمط کارشناسمان

بیان کردند که با هزینهیابی بر مبنای فعالیت ممیتموان

واحد زیاد هست .این انحراف به این دلیل میباشد که

داد ( .)25مطالعمه

از سوی وزارت بهداشت بر مبنمای

حجم زیادی از هزینمهها را بمه خمود اختصما

کاه

بهرهوری در اتا عممل را افمزای

حاضر از لحاح سهم هزینمهای بما مطالعمات خمارجی
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بازسازی قرار گرفتهاند .طبق نتایج مشمخص شمد کمه

همخمموانی نممدارد .در مطالعممه بیرانونممد و همکمماران

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

شده نقشی ندارند و هر ساله فقط مبلم پایمه افمزای

پرداخت به شیوه کارانه باشد زیرا پرداخت بمه شمیوه

پیدا میکند .این نتایج با مطالعمات داخلمی و خمارجی

حقممو ثابممت اثممرات انگیزش می بممرای ارائهکننممدگان

همخوانی دارد که طبق یافتههای  Kalhorو همکاران

خدمت ندارد ،همچنین میتوان مسلوک فنی غیرهیمأت

این تفاوت معنیدار روی کیفیمت خمدمات ممیتوانمد

علمی به جای پزشکان هیمأت علممی بما هزینمه بماال

تأثیر منفی داشته باشد ( )17یا طبمق مطالعمه عمر

و

همکاران منجر به زیاندهمی واحمد شمود .قیاسموند و

استخدام نمود.
بحرانهای اقتصادی از جمله تورم و تبییرات نمرخ

همکاران نیز به این نتیجمه رسمیدند کمه  97درصمد از

ارز و آموزشممی بممودن بیمارسممتان موجمما افممزای

هزینههای واحد رادیولوژی در بیمارسمتانهای ممورد

هزینممههای تممأمین خممدمات بهداشممتی ماننممد لمموازم

مطالعه مربوب به هزینههای عملیاتی اسمت و راهکمار

مصرفی ،تجهیمزات پزشمکی ،دارو و تعمیمرات شمده

پیشنهادی جهت کاه

هزینهها ترمیم سماختار ممالی

است .این چال

نیاز به اطالعات دقیق در مورد نمو

میباشد ( .)13در پووهشمی کمه  Özkanو Ağirbaş

و مقدار منابع مورد استفاده دارد و تصممیمگیری بایمد

نیز انجام دادند مشخص شد که هزینه ارائه خدمات از

برای خدمات بهداشتی باید بر اسمام شمواهد علممی

هزینه

باشد ABC .این هزینمهها را بمه طمور کاممل و دقیمق

و ایجمماد سیسممتم مممدیریت بممرای کنتممرک هزینممهها را

ارزیمابی ممیکنممد .بررسمی مطالعممات انجممام شممده در

ضروری میدانند .زیمرا هزینمههای بهداشمتی ابمزاری

خصو

هزینهیابی بر مبنای فعالیمت نشمان داد ایمن

مفید در مدیریت اداری است ،آنها نمایمانگر منمابعی

روه برای بیمارستان سودآور بموده و بما تعرفمههای

هستند که برای فعالیتهای یک دوره اقتصادی معمین

مصممو

تفمماوت دارد .بممه هممر ح ماک ای من کممه کممدام

مصرف و اعماک میشموند .آنهما سمطح فعالیمت بمه

استراتوی برای تعیین بهای تمام شده خدمات اسمتفاده

دست آمده و استفاده بهینه از منابع ممادی را ممنعک

شود کامالً به نظر سیاستگذار و برنامهریز در کشمور

میکنند ( .)6هزینهیابی بر مبنای فعالیت کمک شایانی

بستگی دارد .این که آیا نظر سیاستگذار بمر حمداقل

در رابطه با شناسایی و کنتمرک هزینمهها بمه ممدیریت

بها و تحمیل هزینه بیشتر بر بیمارستانهاسمت یما کمم

بیمارستان مینماید.

کردن هزینه ،سودآوری ،بهرهوری و کارایی بیشتر.

پیشنهادها

سپاسگزاری

تعرفهها بیشتر بوده و اقدامات الزم برای کاه

از

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه با عنموان هزینمه

با توجه به این که هزینههای ارائمه خمدمات بمی

درآمد حاصل آن میباشد یکی از گزینههای پیشنهادی

تمام شده خدمات ارائمه شمده در بخم

فیزیموتراپی

برای واحد ممذکور برونسمااری ممیباشمد .همچنمین

بیمارسممتان شممفا یحیائیممان در سمماک  1397در مقطممع

میتوان با راهاندازی شیفت عصمر واحمد فیزیموتراپی

کارشناسی ارشد رشته اقتصماد بهداشمت در دانشمکده

داد .از آنجما کمه هزینمه

مدیریت و اطال رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

کارکنان در ایمن واحمد بماال ممیباشمد و در صمورت

ایران بود .کمد اخمال IR.IUMS.REC.1397.654

هزینههای متوسط را کماه
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پزشکی و روههای علمی در هزینمه خمدمات ارائمه

راهاندازی شیفت عصر پیشنهادی که میتوان ارائمه داد

هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی

عظیمه گلمحمد و همکاران

 گروه تحقیق بدینوسیله از همکماری و زحممات.بود
تضاد منافع
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.بین نویسندگان تضاد منافعی وجود نداشت

، کارکنممان واحممدهای حسممابداری،مممدیریت محتممرم
فیزیوتراپی و سایر بخ های بیمارستان کماک تشکر و
.قدردانی را اعالم میدارد
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Abstract
Background & Objectives: Our country is facing increasing costs of treatment and funding
shortages. The reason for this crisis is the increase in the cost of medicine, medical
equipment, and skilled manpower. The physiotherapy unit is one of the cost centers and
accounts for a large share of hospital costs. Managers and policymakers must pay special
attention to cost centers in order to make decisions about reducing costs and increasing
efficiency.
Methods: The present study was a retrospective economic evaluation that was conducted in
2018 based on activity-based costing. The data were collected by referring to the
Physiotherapy, Employment, Finance, Medical Equipment and Warehouse Units. To calculate
the cost of physiotherapy services, the salaries of staff working in the units as well as the cost
of the consumables, depreciation of buildings and equipment and energy were estimated in
detail.
Results: The total annual costs of the physiotherapy unit amounted to 8415722668 rials and
the annual loss of the mentioned unit amounted to 1287632108 rials. The highest costs were
for physiotherapists, accounting for 82% of the total costs, overhead costs, accounting for
8.1%, and depreciation of medical equipment.
Conclusion: According to the losses imposed on physiotherapy unit, one of the suggested
options is unit outsourcing. Running evening shifts, paying fee-for-service due to high
personnel costs, and hiring a non-faculty technical manager with a lower salary can be
effective in reducing the average unit cost.
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