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  چکیده

 

 زاتیزدارو، تجه نزهیهز شیمسئله، بحران افززا نیا لیدل رو است.روبه نهیهز نیمأت یدرمان و تنگناها یهانهیهز شیما با افزا کشور :مقدمه

را بزه وزود  مارسزاانیب یهانزهیا  هز یادیزاسزت و سزهز   نزهیهز یهزاکزانون ءجز یوتراپیزی. واحد فباشدیماهر م یانسان یروین ،یپزشک

بزه  دیزبا ییکزارا شیافززا یو هزز بزرا هانزهیدر وصزوص کزاهش هز یریگزیتصزم یهز بزرا ارانذگاستیو س رانی. مددهدیاواصاص م
 داشاه باشند. یتوجه واص هانهیهز یهاکانون

انجزا   تیزفعال یبزر مننزا یابیزنهیو بر اساس هز 0287نگر بود که در سال و گذشاه یاقاصاد یابیپژوهش حاضر ا  نوع ار  :بررسی روش

 یمحاسزنه بهزا یشزد. بزرا یآورو اننار جمع یپزشک زاتیتجه ،یامور مال ،ینیکارگز ،یوتراپیزیمورد نظر با مراجعه به واحد ف یهاادهگرفت. د

بزه  یو انزر  زاتیزاسزاهال  سزاوامان و تجه ،یحقوق و دسامزد پرسنل شاغل در واحدها، مواد مصزرف نهیهز یوتراپیزیتما  شده ودمات ف
 آورد شد.بر قیو دق یصورت جزئ

 الیزر 0،397،623،019سزالیانه واحزد مزذکور منلز   انیزو   الیزر 9،502،733،669منلز   یوتراپیززیسالیانه واحد ف یهانهیکل هز ها:یافته

سزربار بزا  یهانزهیرا بزه وزود اواصزاص داد. هز هانهیدرصد ا  کل هز 93فیزیوتراپی بود که  کارکنانمربوط به  نهیهز نیشاریمحاسنه شد. ب
 قرار داشاند. یبعد یهادر رتنه یپزشک زاتیدرصد و اساهال  تجه 0/9

عصزر و  فتیشز یانزدا راه واحزد اسزت. یسزااربرون ،یشنهادیپ یهانهیا  گز یکی یوتراپیزیواحد ف انیبا توجه به   :یریگجهیو نت بحث

ینزه زتوانزد در کزاهش هد کمار میزت علمی با دسامأیرهیغ یو اساخدا  مسئول فن کارکنان نهیباال بودن هز لیکارانه به دل وهیپرداوت به ش

   ثر واقع شوند.ؤماوسط واحد م
 

 سربار  نهیهز ،یآمو ش مارساانیب ،یوتراپیزیتعرفه، ف ت،یفعال یبرمننا یابینهیهز :یدیکل واژگان
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                                                                                                                       و همکاران محمدگل مهیعظ

 

 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

 مقدمه

رقابت  جادیمنجر به ا هامارستانیب نیکمبود منابع در ب

ست که ضممن موفق ا یسازمان ان،یم نی. در اگرددیم

را کماه   هانهیخدمات ارائه شده، هز تیفیتوجه به ک

 نیها و عدم تموازن بمبودن تعرفه یرواقعی(. غ1دهد )

مصمو  از جملمه  یهاخدمات و تعرفمه یواقع نهیهز

بخ  درمان متحمل  شودیاست که باعث م یمشکالت

اسمتفاده  یدولتم یهاارانهیشود و از  یاضاف یهانهیهز

 هامارسمتانیموجود در ب یحسابدار تمسی(. س2) دینما

 نی( بنمابرا3) کنمدینم یبانیپشت هانهیهز یاز حسابدار

 شممرفتهیپ یهممادر تمماله هسممتند کممه روه رانیمممد

(. 4را اعممماک کننممد ) نممهیهز تیریو مممد یحسممابدار

تممام شمده خمدمات  یو بها نهیدر مورد هز اطالعات

 ییمنمابع، شناسما نمهیبه صیدر تخص تواندیسالمت م

در مصرف منابع، اصالح  تیسطح عملکرد مراکز فعال

 (.5) ثر باشدؤبودجه و نرخ تعرفه م

 ،یخدمات بهداشمت نهیهز تیریابزار مد نیترمهم از   

(. امممروزه اسممتفاده از 6اسممت ) نممهیهز یحسممابدار

 نممهیکممه عممالوه بممر پوشمم  نممواقص، زم یسممتمیس

کننممدگان از اطالعممات مناسمما اسممتفاده یریگمیتصممم

 یضمرور اریبسم یتمام شده را فراهم کند اممر متیق

 کیم تیمفعال یبر مبنما یابینهیهز کردی(. رو2است )

را بمه  هانمهیاست که نمه تنهما هز نهیهز تیریمدک مد

 ینمدهایبلکمه فرآ کنمدیمم نیمیو کاممل تع قیطور دق

مشممابه را  ینممدهایو فرآ کنممدیممم یرا معرفمم یاتیمعمل

 یابیمرزبمه طمور خالصمه عملکمرد را ا کندیحذف م

انجام شده  یهاتیواضح از فعال ریتصو کیو  کندیم

(. با 7) کندیم هئرا ارا هاکینیو کل هامارستانیتوسط ب

 تمموانیممم تیممفعال یبممر مبنمما یابیممنممهیاسممتفاده از هز

موضمو   نیمکرد. ا ینیب یرا پ یآت ینقد یهاانیجر

 یدارا یهماتیکمه در فعال کنمدیکممک مم رانیبه مد

 یکنند و باعث سمودآور یگذارهیسرماارزه افزوده 

 (.8سازمان شوند )

 ییهانمهیباشمند، هز یرقابت دیبا هامتیآنجا که ق از   

بممه خممدمات اختصمما  داده  میطممور مسممتقه کممه بمم

در  تیمفعال یبمر مبنما یابیمنهیهز قیشوند از طرینم

 شمودیکمه باعمث مم رنمدیگیسربار قرار م هایهزینه

آگاهانه باشمد و منجمر  هامتیدر مورد ق یریگمیتصم

 ییهاسمازمان لیمدل نیسازمان شود. به هم تیبه موفق

بمه  یشمتریب ازین کنندیکار م یرقابت طیمح کیکه در 

 قیمدق یهانهیدارند که هز دهیچیپ یانهیهز یهاستمیس

 نمهیهز یهاستمیخدمات را گزاره دهد. استفاده از س

بممه  تیممفعال یبممر مبنمما یابیممنممهیچممون هز دهیممچیپ

 یچون خمدمات متعمدد شودیم شنهادیپ هامارستانیب

 یهماتیاز فعال ییو حجم باال کنندیارائه م مارانیبه ب

 (.9را دارند ) دهیچیگسترده و پ

کنترک  یبرا یادیطور مثاک دولت هند که فشار ز به   

بمه منظمور رشمد  کنمدیبودجه خود تحمل مم یکسر

 یهمماخممدمات مراقبت یروه بممرا نیمماز ا یاقتصمماد

روه، سمازمان را  نیم(. ا11) کنمدیسالمت استفاده م

که همر  ردیگیدر نظر م هاتیاز فعال یامانند مجموعه

منمابع ممورد اسمتفاده و  نیدهنده رابطه بمنشان تیفعال

در  یکمیزیف انیمو جر یمال انیاست. ادغام جر نهیهز

 یممال انیمجر یسازنهیبه یبرا نیمأت رهیزنج تیریمد

 .(11) باشدیثر مؤم

درمان  یهانهیهز  یحاک حاضر کشور ما با افزا در   

مسملله  نیمرو اسمت و اهروب نهیهز نیمأت یو تنگناها

توجمه  مارسمتانیباعث شمده اسمت کمه بمه اقتصماد ب

و  نمهیکماه  هز یبمه معنما نیمگردد. البته ا یشتریب

 یبرا یبلکه کوشش ستین یمتیدرآمد به هر ق  یافزا

 نی(. به هم2) توجود اساستفاده مناسا از امکانات م

 لیممطالعمات مربموب بمه تحل ریماخ یهادر ساک لیدل
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 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

 

درک سمماختار  رایمماسممت ز افتممهی  یافممزا هانممهیهز

 تیمفیو ک ییبهبمود کمارا یبمرا مارسمتانیب یهانهیهز

(. اطالعمات در 12اسمت ) یضرور یخدمات بهداشت

 یتممام شمده بمرا یو بهما مارستانیب یهانهیمورد هز

 می( و تصمم7) یاسمیس ماتیا  تصممانو یرساناطال 

 یمراکمز و واحمدها جادیا ،یتوسعه مراکز درمان یبرا

خمدمات  یسماارو برون دیمارائه خمدمات جد د،یجد

 (. 13) الزم است

همما مارسممتانیب بخشممیتوانو  یوتراپیممزیف واحممد   

ممرتبط بما سمالمت جامعمه را در سمه سمطح  یازهاین

و وجمود  کنندیبرآورده م یدرمان و بازتوان ،یریشگیپ

 یازهمایبر ن یمناسا، کارا و مبتن یبازتوان ستمیس کی

بمه اهمداف،  یابیدر دسمت یریجامعه، نقم  انکارناپمذ

 (. 14دارد ) انیشترو انتظارات م ازهایبه ن ییپاسخگو

و همکممماران در مطالعمممه خمممود در بخممم   بهمممادر

 نمهیسمهم هز نیشمتریکمه ب افتندیدر یقلب یهامراقبت

درصمد(  1/65دمت کارکنان بمود )مربوب به جبران خ

تممام  یو همکاران نشان دادند کمه بهما ی(. درفش15)

 یاست و بمرا شتریاز درآمد حاصل از آن ب زیالیشده د

 نیمأتم یندهایچون اصالح فرآ ییکاه  آن راهکارها

ممزمن بمه  زیالیمد یهااصمالح تعرفمه ،یلوازم مصمرف

 ،یو لموازم مصمرف یخصو  در بخم  سمت صماف

(. 16دادنمد ) شمنهادیرا پ یانسمان یرویمن هنیکنترک هز

Kalhor همامتیق عیمو همکاران نشان دادند کمه توز 

و  باشدینرماک نم تیفعال یبر مبنا یابینهیبه روه هز

و تعرفمه خمدمات  دماتخم نهیهز نینشان دادند که ب

 رانونمدی(. ب17وجود دارد ) داریتفاوت معن یولوژیراد

واحمد  یهانمهیو  هزکه از مجمم افتندیو همکاران در

 یرویمن نمهیسمهم مربموب بمه هز نیشتریب یوتراپیزیف

و  یانممرژ نممهیدرصممد و سمما  هز 8/48بمما  یانسممان

و  مرکزی مقدم(. در مطالعه 1بود ) زاتیاستهالک تجه

 یتممام میمسمتق نمهیدرصمد هز 51از   یهمکاران بم

 یرویماتما  عممل صمرف ن ءبه جمز یینها یواحدها

دارو  نمهیهز ،یانسمان یرویشده است. پ  از ن یانسان

(. 18ها را به خود داده اسمت )نهیسهم از هز نیشتریب

و همکمماران مشممخص شممد کممه  Ibrahimدر مطالعممه 

اسمت کمه  یانمهیاز هز شتریب یولوژیراد یواقع نهیهز

و همکماران  Shander(. 19) کنمدیمم پرداخت ماریب

 ینمدهایمحصموالت همدر داده شمده، فرآ ندنشان داد

درصممد از کممل  8/89سممربار  نممهیهز و مارسممتانیب

(. 21) دهنمدیمم لیانتقاک پالسمما را تشمک یهانهیهز

Özkan  و Ağirbaş در مطالعممه مربمموب بممه واحممد

در واحممد  زیمن و همکماران Ergün( و 6) یولموژیراد

اعمالم شمده  یواقعم نهیکه هز افتندی( در21) یتولوژپا

 تیم. با توجمه بمه اهمباشدیتمام شده م یکمتر از بها

بمه علمت اسمتفاده از  مارسمتانیدر ب یخدمات بازتوان

ه و بم یکه با سالمت جسم ییهایامکانات و تکنولوژ

رو هسمتند، بمهرو مماریب یو اجتمماع یخصو  روان

بمه  یحموزه ضمرور ندر ای هانهیو محاسبه هز لیتحل

از  یئمجز یوتراپیمزیرسد. از آنجا که واحمد فنظر می

از  یادیممزاسممت و سممهم  ییخممدمت نهمما یهممابخ 

و  دهمدیرا به خود اختصا  مم مارستانیب یهانهیهز

و  رانی. ممممدباشمممدیمممم نمممهیهز یهممماجمممزو کانون

در خصو  کاه   یریگمیتصم یبرا گذارانسیاست

 نمهیهز یهماکانون هبم دیمبا کارایی  یو افزا هانهیهز

 یابیمنمهیهز قیمداشته باشند چون از طر یتوجه خاص

 تصممیمات تواننمدیا ممهمکانون نیا تیفعال یبر مبنا

بودجممه و حممذف  صیدر خصممو  تخصمم یاصممول

پمووه  بما همدف  نی. ارندیرا بگ یاضاف یهاتیفعال

 یوتراپیمزیتمام شمده خمدمات بخم  ف متیبرآورد ق

 .شدانجام  انیائیحیشفا مارستانیب
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 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

 روش بررسی

نگر و گذشمته یاقتصاد یابیپووه  حاضر از نو  ارز

در واحمد  1397در سماک  یبود که به صمورت مقطعم

کممه  انییممایحیشممفا  مارسممتانیواقممع در ب یوتراپیممزیف

مرکز  نیو مجهزتر یتخصصتک مارستانیب نیتربزرگ

در کشور است کمه تحمت پوشم   یارتوپد نهیدر زم

از  فادهبما اسمت باشمد،یمم رانیا یدانشگاه علوم پزشک

انجام شد. اطالعات  تیفعال یبر مبنا یابینهیروه هز

 ،ینیکمارگز وتراپی،یماجعه به واحد فیزبا مر ازیمورد ن

 ،شده هیو انبار در فرم ته یپزشک زاتیتجه ،یامور مال

تعمداد  فمرم، نیموارد شدند. با استفاده از اطالعمات ا

و متممراژ هممر واحممد و  تیممکارکنممان مشممبوک بممه فعال

مرتبط  یکار یواحدها نیشد. همچن محاسبه هانهیهز

(، ی)باالسمر یبانیبه سه دسته پشت یوتراپیزیبا واحد ف

 یبانیپشممت یشممدند. واحممدها میتقسمم ییو نهمما یانیممم

و درآمممد،  صی)تممرخ ی( شممامل امورمممالی)باالسممر

 ت،یریو ممد اسمتی(، رهانمهیاممواک و هز یحسابدار

و اممور  ینیتمدارکات، کمارگز رات،یمو تعم ساتیسأت

بودنممد.  یو انبممار عممموم یپزشممک کیممانفورمات ،یادار

 یپزشمک زاتیم، تجهشمامل صمندو  یانیم یواحدها

به عنموان واحمد  یوتراپیزیواحد ف ت،یبودند و در نها

هر  یهانهیدر نظر گرفته شد. در مرحله بعد، هز یینها

حقمو  و دسمتمزد،  نمهیواحد به پنج دسته شمامل هز

 راتیو تعم الکاسته ،یو پزشک یعموم یمواد مصرف

و به  دیگرد یبندمیتقس یانرژ نهیو بنا و هز زاتیتجه

 نمهیشمد. هز یآورجممع نمهیدر هر کانون هز کیتفک

 مهی، سهم بکارانه حقو  و دستمزد افراد شامل حقو ،

و سمنوات بمود کمه در ابتمدا  یدیکارفرما، ع یپرداخت

سا  کمل  ،ماهانه به هر نفر محاسبه یپرداخت نیانگیم

شمماغل در کارکنممان تعممداد  یبممه ازا االنهسمم یپرداختمم

ا توجمه بمه . بمدیممحاسمبه گرد کسمانی یشبل فیرد

ثیر تورم بر تجهیزات پزشکی، بر أتبییرات نرخ ارز و ت

اسممام مشمماوره بمما اسمماتید گممروه اقتصمماد دانشممکده 

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرسانو اطال  تیریمد

 یلو امورمما یپزشک زاتیو مسلولین واحد تجه رانیا

با  یپزشک زاتیمورد مطالعه، استهالک تجه مارستانیب

کاالهما بما  ریو اسمتهالک سما یسمازنهاستفاده از ساال

محاسمبه شمد. سما   میاستفاده از روه خمط مسمتق

شمد.  نیمیهمر واحمد تع یبمرا میمناسا تسه یمبناها

که خود شمامل  یتیدر مراکز فعال هانهیهز میتسه یبرا

در دو مرحلمه  باشمند،یم یداخل تیمرکز فعال نیچند

 میتسمهرا انجام داد. به منظور  میتسه اتیعمل توانیم

از مراکمز  کیمخمدمات همر  میتسه یاز مبناها نهیهز

 یعنموان مثماکب بمراه استفاده شمد. بم یباالسر تیفعال

از  تموانیمم ینیو کارگز یحسابدار یهانهیهز میتسه

از واحمدها اسمتفاده کمرد. در  کیمهمر  کارکنانتعداد 

اسمتفاده شمد.  میمستق میپووه  حاضر از روه تسه

 تیممرکمز فعال کیمسمطه سمربار بمه وا نمهیهرگاه هز

بمه  نمهیهز نیما ماًیشده باشمد و مسمتق جادیا یخدمات

گفتممه  منظمور شممود، اصمطالحاً رهیممحسما  هممان دا

اسمت. در  رفتمهیصمورت پذ میمسمتق میتسمه شودیم

و  یباالسمر یهانمهیهز کمه نیمرحله بعد با توجه به ا

و منمابع مصمرف  هاتیفعال هیشدند و کل میتسه یانیم

 یگمذارو ارزه ییشناسما یوتراپیمزیشده در بخ  ف

 یهانمهیشمامل هز یوتراپیزیکل بخ  ف نهیشدند، هز

واحمد و  انهیسمال انیز تیو در نها یو باالسر میمستق

 (.22) دیتمام شده خدمات محاسبه گرد نهیهز

 

 هایافته

بما  یوتراپیزی، واحد فیمورد بررس یواحدها انیدر م 

نفمر بمه  کیم و واحمد انبمار بما یانسان یروینفر ن 11

 نیرا داشتند. همچنکارکنان  نیو کمتر نیشتریب ایترت
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 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

 

مترمربمع بمود.  19511 مارسمتانیب یکمیزیکل متمراژ ف

بنما و  ریمز نیشمتریمترمربع ب 621با  یوتراپیزیواحد ف

 نیمترمربمع کمتمر 12بما  راتیمو تعم ساتیسأواحد ت

 را به خود اختصا  داده بودند.  ربنایز

 
 

 ها درکل بیمارستان بررسیباالسری و میانی به تفکیک کانون هزینه : هزینه سالیانه واحدهای1جدول  

 

 میقبمل از تسمه جیشود که نتایمشاهده م 1در جدوک 

و  یمواد مصمرف ،یانسان یرویشامل ن هانهیمجمو  هز

 مبلممممم  یباالسمممممر یاسمممممتهالک در واحمممممدها

واحمد  انیمم نیمبود کمه در ا اکیر 616/257/517/22

 نیشمتریب اکیمر 215/278/158/5با مبل   استیدفتر ر

سماک را بمه  رممورد نظمر د یواحدها نیرا در ب نهیهز

 هانممهیخممود اختصمما  داد. بیشممترین تفمماوت در هز

 نیواحمدها بمود. همچنم کارکنان یهانهیمربوب به هز

 211/835/478/1مبلم   یانیم یواحدها نهیمجمو  هز

 زانیمم نیشمتریب یپزشک زاتیبود که واحد تجه اکیر

 یانیدر مراکز م اکیر 814/945/138/1را با مبل   نهیهز

کمل  3توجه به جمدوک شمماره  با تیداشت و در نها

فیزیممموتراپی( ) ینهمممائ نمممهیدر مرکمممز هز نمممهیهز

سمهم  نیشتریبه دست آمد که ب اکیر 691/242/635/7

شاغل در واحد بود. به  رکنانکا نهیمربوب به هز نهیهز

 اسمتیمحاسبات نشان داد که واحد دفتمر ر یطور کل

درصمد از کمل  21 یعبمارته و بم نهیسهم هز نیشتریب

 یاختصا  داده بود. واحد امور ممال خودرا به  نهیهز

با سمهم  راتیو تعم ساتیسأو ت هانهیهز یو حسابدار

قرار داشت. واحمد صمندو   یبعد درصد در رتبه 18

را در  نمهیهز زانیم نیبا یک درصد کمتر زیرژان  ناو

 بر داشت.

دست آممده مشمخص شمد کمه سمهم ه ب جینتا طبق   

و  یاممور ادار است،یشامل دفتر ر یباالسر یواحدها

دو درصمد کمل  یو انبار عمموم کیتدارکات، انفورماتو اممواک،  هانمهیهز یو حسابدار یامور مال ،ینیکارگز

 هاجمع کل هزینه استهالک مواد مصرفی نیروی انسانی هکانون هزین واحدها

 )ریال(

شت
پ

ی
بان

) ی
ی(

سر
اال

ب
 

 2،535،576،633 88538566 835388667 2211667566 ترخیص و درآمد

 5،563،757،226 25563576 32268223 5232322533 هاحسابداری اموال و هزینه

 5،851،271،265 86،261،856 813،832،172 5،365،177،813 دفتر ریاست

 8،635،715،172 78،233،756 27،765،653 335،718،663 انفورماتیک

 3،557،617،553 88،678،866 21،556،556 3،567،563،733 کارگزینی و امور اداری

 535،681،531 2،576،666 32،873،337 553،361،568 انبار

 8،656،132،163 5،357،556 58.875.166 8،668،363،683 تدارکات

 5،316،177،167 5،562،163 17،125،663 5،217،553،568 سیسات أت

 22،567،257،666 ریال(کل )جمع 

ی
یان

م
 

 533،113،316 5،856،566 25،375،558 561،773،355 صندوق اورژانس

 8،631،355،185 6،356،363 21،555،763 8،663،533،752 تجهیزات پزشکی

 8،571،135،266 ریال(کل )جمع 
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 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

و  سماتیسأت ص،یرآممد و تمرخد یها، حسابدارهزینه

 هازینمهسه درصد کمل ه یانرژ یهاو حامل راتیتعم

در  میرا بممه خممود اختصمما  داده بممود. نسممبت تسممه

( یانیممراکز مصندو  )و  یپزشک زاتیتجه یواحدها

 (.2)جدوک  نه درصد و یک درصد بود ایبه ترت

 
فیزیوتراپی : مبنا و نسبت تسهیم هزینه مراکز فعالیت هزینه در واحد2 جدول

هزینه کل  مرکز هزینه واحدها

 واحد

سهم واحد  نسبت فیزیوتراپی بیمارستان مبنای تسهیم

 فیزیوتراپی

شت
پ

ی
بان

) ی
ی(

سر
اال

ب
 

62/6 86 553 تعداد افراد شاغل 5،851،271،265 دفتر ریاست  882،316،713 

62/6 86 553 تعداد افراد شاغل 3،557،617،553 امور اداری و کارگزینی  355،633،57  

حسابداری درآمد و 

 ترخیص

63/6 8633 3653 تعداد بیماران 2.535.576.633  228،367،55  

62/6 86 553 تعداد افراد شاغل 5،563،757،226 امورمالی و حسابداری  36،672،325 

68/6 26 8616 تعداد اسناد حسابداری 8،656،132،163 تدارکات  323،263،6  

63/6 636 83566 زیر بنا 5،316،177،167 سیساتأت  858،536،655 

62/6 86 553 تعداد افراد شاغل 535،681،531 انبار عمومی  573،358،82  

68/6 3 256 تعداد کامپیوترها 8،635،715،172 واحد انفورماتیک  581،587،82  

63/6 636 83566 زیر بنا 8،362،638،166 های انرژیحامل  63،336،651 

ی
یان

م
 

تعداد تجهیزات موجود  8،631،355،185 تجهیزات پزشکی

 هادر بخش

8623 35 63/6  35،381،225 

68/6 2523 575666 تعداد بیماران سرپایی 533،113،316 صندوق  567،336،2  

 616،573،377 کل جمع 

  

در ساک  یوتراپیزیواحد ف یهانهیکل هز 3طبق جدوک 

 یهانمهیو کمل هز اکیمر 798/433/425/8مبلم   1397

 جیبود. با توجه به نتما اکیر 117/191/691سربار مبل  

بما  یانسمان یرویمن نمهیمحاسبات مشخص شد که هز

واحمممد  یهانممهیدرصممد از کمممل هز 82اختصمما  

را بممه خممود  هانممهیسممهم از هز نیشممتریب ،یوتراپیممزیف

درصمد و  1/8سربار با  یهانهیاختصا  داده بود. هز

های درصد در رتبمه 2/3با  یپزشک زاتیالک تجهاسته

در دوره  انیائیحیشمفا مارسمتانیبعدی قرار داشمتند. ب

مراجعممه کننممده خممدمات  7417مممورد مطالعممه بممه 

ه نفر ب 6262تعداد  نیارائه داده بود که از ا یوتراپیزیف

در  یدوره بسممتر ینفمر طم 1155و  ییصمورت سمرپا

. درآممد واحمد بودند کرده افتیخدمت در مارستانیب

 اکیمر 368/731/117/7مبل   1397در ساک  یوتراپیزیف

مبلمم   هانممهیهز میآن بعممد از تسممه یهانممهیبممود و هز

 ج،یبه دست آمد. بر اسام نتما اکیر 668/722/415/8

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

 .دیگرد انیمتحمل ز اکیر
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 (مرکز فعالیت نهایی )واحد فیزیوتراپی: کل هزینه سالیانه 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

ه ترین یافته پووه  مربوب به هزینه تمام شدمهم    

خدمات ارائه شده در واحد فیزیوتراپی و انحراف آن 

های مصو  وزارت بهداشت بود. با توجه به از تعرفه

که خدمات ارائه شده در هر جلسه به بیماران  این

یکسان نبود، هزینه تمام شده هر جلسه را به نسبت 

میانگین زمان انجام خدمت توسط کارشناسان برای 

ز زمان استفاده شده از و ا کارکنانسربار و هزینه 

تجهیزات برای تعمیرات و استهالک استفاده شد. 

نشان داده  4 جدوکنتایج محاسبات صورت گرفته در 

 شده است.

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

ت 
دما

خ

ی
فیزیوتراپ

 

ن
میانگی

 
ن

زما
 

ارائه
 

ت
دم

خ
 

(
دقیقه

ن (
میانگی

 
ن

زما
 

ارائه
 

ت
دم

خ
   

(
ت

ساع
) 

هزینه
 

ک
ی

 

ت
ساع

 
کار
س 

کارشنا
 (

ل
ریا

) 

هزینه
 

ی
نیرو

 

انسان
) ی

نفر
-

ت
ساع

) 

ت
جهیزا

ت
 

الزم
 

هزینه
 

ت
تعمیرا

ک 
ال

هزینه استه
 

ت
قیم

 
تمام

 
ده

ش
 

(
ل

ریا
تعرفه (

 

ت 
ف قیم

حرا
ان

ده از 
تمام ش

تعرفه
 (

ل(
ریا

 

613/6 5 گرم و سرد کمپرس  8653536 551،17  Hot pack 566 716،8  163،13  86،666 73،163- 

IR 36 5/6 8653536 755،525 IR 865 576 383،525چراغ    86،666 563،383- 

US 5 613/6 8653536 551،17 367،8 اولتراسوند   813،5  551،33  26،666 73،551- 

332،833 8653536 833/6 1 رفتن راه  - - 6 332،833  666،56  33،332- 

136،353 8653536 333/6 26 درمانی تمرینات 365،2 دوچرخه   768،5  136،356  26،666 336،136- 

353،865 8653536 8/6 6 لیزر 353،36 لیزر   356،2  651،853  16،666 63،651- 

551،17 8653536 613/6 5 یونتوفروزیس 367،8 اولتراسوند   813،5  551،33  26،666 73،551- 

373،262 8653536 25/6 85 تراپی مانوال  - - 6 373،262  26،666 252،373- 

211،537 8653536 586/6 25 نشیالاینترفر 635،3 اینترفرنشیال   885،2  536،552  26،666 522،536- 

-عصبی آموزی باز

 عضالنی

26 333/6 8653536 136،353  - - 6 136،353  26،666 323،136- 

 یالکتروتراپ

(T.E.N.S) 

36 5/6 8653536 755،525  T.E.N.S 566 716،8  637،527  26،666 367،567-  

 ردیف شرح هزینه مبلغ هزینه درصد هزینه

 8 حقوق و مزایا 6،323،538،658 12

 2 مواد مصرفی عمومی 35،355،638 5/6

 3 لوازم مصرفی پزشکی 75،667،222 3/6

 5 سیسات و بناأاستهالک ت 7،731،856 8/6

 5 استهالک تجهیزات پزشکی 278،121،337 2/3

 6 تعمیرات تجهیزات 261،588،656 5/2

 7 و بنا ساتیتأستعمیرات  261،656،666 5/2

 1 های مستقیم و غیرمستقیم قبل از تسهیمجمع کل هزینه 7،735،252،638 -

 3 های سربارهزینه 616،573،377 8/1

 جمع 1،525،533،731

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

4.
35

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 13

http://dx.doi.org/10.22062/5.4.355
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-352-en.html


 

مه  362 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهپنجم سال  –اهی سال ییز / 3   /   8331پا

                                                                                                                       و همکاران محمدگل مهیعظ

 

 یوتراپیزیتمام شده خدمات ارائه شده در بخش ف نهیهز

خدمات ارائمه  هیتمام شده کل نهیان داد که هزنش جینتا

انحمراف  نیشمتریاز تعرفمه مصمو  بمود. ب  یشده ب

به مبلم   IR تمام شده از تعرفه مربوب به چراغ متیق

 یمتمیانحراف ق نیهم کمتر زریبود و ل اکیر 319/519

 داشت. اکیر 648/63را به مبل  

 

 یریگجهیو نت بحث

 یاد کمه واحمدهاپووه  نشان د نیحاصل از ا جینتا

 نیشتریب مارستانیب یو حسابدار یو امور مال تیریمد

ه بودند که بم سرباری را به خود اختصا  داده نهیهز

باشمد یواحمدها مم نیباال در ا یهایشبل فیعلت رد

 زاتیتجه یو همکاران واحدها رانوندیاما در مطالعه ب

اوک و دوم قممرار  یهممادر رتبممه سمماتیسأو ت یپزشممک

و  ممتیقگران زاتیمعلت استفاده از تجهه بدارند که 

و  یاتیم. در مطالعمه بباشمدیمم زاتیمتجه ونیبراسیکال

 نمهیحداکثر هز یو انرژ یخدمات عموم زیهمکاران ن

و  یمممال یسمماالنه را داشممتند، در مقابممل حسممابدار

 سماالنه را داشمتند نمهیحمداقل هز یپزشک کیانفورمات

(23). 

واحمد  یانسمان یرویمن نهیمشاهده شد که هز نیهمچن

 82را بمه نسمبت  هانهیسهم از هز نیشتریب یوتراپیزیف

درصد به خود اختصا  داده است کمه بما مطالعمات 

( و مطالعممه 1 ،15 ،16 ،23) یصممورت گرفتممه داخلمم

Ibrahim ( کمممه در ممممالز19و همکممماران )یبمممرا ی 

 رددا یصورت گرفتمه همخموان یولوژیراد یهاروه

 5/57 یانسمان یرویمن نمهیپووه  سهم هز نیکه در ا

 نمهیاز هز یانسمان یرویمن نهیدرصد بود. البته سهم هز

کمه  یبه صورت باشدیم ریکل در مطالعات مختلف متب

درصمد در مطالعمه  32سمهم  نیمحالمت ا نیدر کمتر

 1/65همما آن نیشممتریو ب (16و همکمماران ) یدرفشمم

(. در 15باشمد )یدرصد در مطالعه بهادر و همکاران م

شمباهت را بما  نیشتریو همکاران که ب رانوندیمطالعه ب

 نیبماالتر کارکنمان نمهیمطالعه دارد مشاهده شد که هز

 شمودیرا شمامل مم هانهیدرصد از کل هز 4/48سهم، 

 نممهیو همکمماران هز مرکممزی مقممدم(. در مطالعممه 1)

بمه  یانیمسمربار و م ،یینهما تیدر مراکز فعالکارکنان 

 یرویناست که توجه به  درصد 51در اتا  عمل  ءجز

(. در 18) دیممگرد شممنهادیواحممدها پ نیممدر ا یانسممان

 نمهیهز نیمسمهم ا زیمو همکماران ن Mouseliمطالعه 

 (.24درصد بود ) 31/46

 اکیمر 131/955/34مبلم   یعموم یلوازم مصرف نهیهز

بمود  اکیمر 222/667/74مبل   یپزشک یو مواد مصرف

 یهانمهیدرصمد از هز 9/1درصمد و  4/1 ایکه به ترت

 ،16. این یافته با مطالعات مشابه )رندیگیبر مکل را در

و  Ibrahim( همخممموانی نمممدارد. در مطالعمممه 1 ،15

 یامداخلمه یولوژیراددر  یهمکاران سهم مواد مصرف

 یدرصد و در پزشمک 5/78 یآندوسکوالر مواد مصرف

و  رانونمممدی(. در مطالعمممه ب19بمممود ) 1/68 یاهسمممته

صممد در 5/11 یمممواد مصممرف نممهیهمکمماران سممهم هز

بهمادر و  عمهدر مطال ی(. سهم ممواد مصمرف1) باشدیم

 6/47و همکماران  ی(، درفش15درصد ) 1/8همکاران 

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

(24.) 

موجما   یماننمد گذشمت زممان و فرسما یعوامل   

ها و سمازمان شوندیم یاهیسرما یکاالها یکاه  بها

 همایمیدارا نیارزه ا و کاه  ضیو تعو ریتعم یبرا

و بنما  سماتیسأ. اسمتهالک تشموندیمم نهیمتحمل هز

درصمد از  2/3 زاتیدرصد واستهالک تجه 1/1حدود 

 نیچنم. همرنمدیگیواحد را در بر مم یهانهیحجم هز

از  یبعضم یکمه از لحماح حسمابدار دیممشخص گرد

همچنمان قابمل  یتممام شمده ولم دشانیکاالها عمر مف

و  راتیدستخوه تعم گرید یخبر ای باشندیاستفاده م
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مشمخص شمد کمه  جیاند. طبق نتاقرار گرفته یبازساز

 راتیمتعم نهیدرصد هز 5/2 زاتیتجه راتیتعم نهیهز

مطالعممه  در. باشممدیدرصممد ممم 5/2و بنمما  سمماتیسأت

درصد(  3/13) استهالک نهیهز زیو همکاران ن رانوندیب

سمهم را دارا  نیشمتریو سمربار بکارکنان  نهیبعد از هز

 یبنممدو بمما مطالعممه حاضممر از لحمماح رتبممه باشممدیممم

 نمهیهز  یمطالعمه علمت افمزا نیدارد. در ا یهمخوان

و اسمتفاده از  متیقگران زاتیاستهالک مربوب به تجه

 باشمدیمم نمهیهز قیدق نییتع یبرا یسازروه ساالنه

(1.) 

 یهانمهیمطالعه حاضر مشمخص شمد بعمد از هز در   

 یهانممهیسمهم از هز نیشمتریسمربار ب نمهیهزکارکنمان 

 نیمرا به خود اختصا  داده است. سهم ا یوتراپیزیف

 اکیممر 117/191/691درصممد بممه مبلمم   2/8 نممهیهز

که انجمام  یاو همکاران در مطالعه Shander. باشدیم

 8/89سمربار  یهانهیکه هز دندیسر جهینت نیدادند به ا

 لیانتقمماک پالسممما را تشممک یهانممهیدرصمد از کممل هز

تممام  تموانیمم یواقع یهانهیهز یابیبا ارزو  دهدیم

 تیریخون را ممد یپنهان در ارتباب با اجزا یهانهیهز

 Akinciو  Kaptanoglu جی(. طبمممق نتممما15) کمممرد

 یسمربار در واحمد آندوسمکوپ نهیمشخص شد که هز

را بمه خمود اختصما  داده  هانمهیاز هز یادیز جمح

 در واحمد اسمتفاده یمنمابع بمه درسمت تیاست و ظرف

 یهماتیظرف نیماABC کمه بما اسمتفاده از  شودینم

و  ییشناسما تموانیرا م هامارستانیاستفاده نشده در ب

در مطالعمه  زیمو همکاران ن Tibesku(. 4کاه  داد )

در  ییکمارا کمه افتنمدیصورت گرفته در اتا  عمل در

هما است آن نییآن پا یوراستفاده از اتا  عمل و بهره

 تموانیمم تیفعال یبر مبنا یابیهنیکردند که با هز انیب

مطالعمه (. 25داد )  یدر اتا  عممل را افمزا یوربهره

 یبما مطالعمات خمارج یانمهیحاضر از لحاح سهم هز

و همکمماران  رانونممدینممدارد. در مطالعممه ب همخمموانی

 یهانممهیدرصممد( بعممد از هز 8/26سممربار ) یهانمهیهز

در و بهما ریمطالعات نظ ری(. در سا1) باشدیمکارکنان 

سربار بعد از  نهیهز زیو همکاران ن یهمکاران و درفش

درصمد  94/11و  8/26 یهابما نسمبتکارکنمان  نهیهز

 ینظمر بما مطالعمه حاضمر همخموان نیکه از ا باشدیم

بهادر و همکماران و  هتفاوت که در مطالع نیدارند با ا

سمربار رتبمه دوم اممما در  نمهیو همکماران هز رانونمدیب

 باشمدیمکاران رتبه سوم را دارا ممو ه یمطالعه درفش

(15،16  .) 

مطالعات انجمام شمده مشمخص  یکل یبندجمع در   

ممورد  یوتراپیمزیتممام شمده در واحمد ف یشد که بها

. باشمدیمم تیماز درآممد حاصمل از فعال  یمطالعه بم

حاصل از پووه  نشمان داد کمه  جینتا گریدیعبارتبه

 ممتیا قبم یوتراپیمزیمصو  خدمات ف یهاتعرفه نیب

بمر  یابیمنهیخدمات که با استفاده از هز نیتمام شده ا

 داریدست آممده اسمت تفماوت معنمه ب تیفعال یمبنا

واحمد شمده اسمت.  یدهانیوجود دارد که منجر به ز

بما  یادیمخمدمات تفماوت ز یتمام شمده بعضم نهیهز

 باشدیم یعلت خدمات متفاوته ب نیتعرفه داشت که ا

 مارسمتانیب ستمیدر س خدمت کیدر قالا  یکه همگ

 کیم یوتراپیمزیف هخدمات ارائه شد مثالً شودیثبت م

جلسه شامل  کی هیهر ناح یوتراپیزیو ف یجلسه بستر

کمارم سرد و گرم، مادون قرمز، اولتراسوند، آموزه 

  ،یونتوفمورزیماسماژ،  ،یدرممان نماتیراه رفتن، تمر

 یآمموزو بماز اکینترفرنشیا ،یمانواک تراپ ،یالکتروتراپ

زممان  نیانگیمم نیهمچنم شمودیمم یعضالن -یعصب

ارائمه خمدمت توسمط کارشناسمان  یراصرف شمده بم

که  باشدیم لیدل نیانحراف به ا نیهست. ا ادیواحد ز

 یوزارت بهداشت بر مبنما یمصو  از سو یهاتعرفه

دانم   ،یو تکنولموژ باشمدیمم یفمینظرات افراد و ک
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ائمه خمدمات ار نمهیدر هز یعلم یهاو روه یپزشک

  یافمزا هیمندارند و هر ساله فقط مبلم  پا یشده نقش

 یو خمارج یبا مطالعمات داخلم جینتا نی. اکندیم دایپ

و همکاران  Kalhor یهاافتهیدارد که طبق  یهمخوان

 توانمدیخمدمات مم تیمفیک یرو داریتفاوت معن نیا

طبمق مطالعمه عمر  و  ای( 17داشته باشد ) یمنف ریثأت

و  اسموندیواحمد شمود. ق یدهمنایهمکاران منجر به ز

درصمد از  97دند کمه یرسم جمهینت نیبه ا زیهمکاران ن

ممورد  یهامارسمتانیدر ب یولوژیواحد راد یهانهیهز

اسمت و راهکمار  یاتیعمل یهانهیمطالعه مربوب به هز

 یسماختار ممال میترم هانهیجهت کاه  هز یشنهادیپ

 Ağirbaşو  Özkanکمه  ی(. در پووهشم13) باشدیم

ارائه خدمات از  نهیانجام دادند مشخص شد که هز زین

 نهیکاه  هز یبوده و اقدامات الزم برا شتریب اهتعرفه

را  هانممهیکنتممرک هز یبممرا تیریمممد سممتمیس جممادیو ا

 یابمزار یبهداشمت یهانمهیهز رایم. زدانندیم یضرور

 یمنمابع نگرایمها نمااست، آن یادار تیریدر مد دیمف

 نیمعم یدوره اقتصاد کی یهاتیفعال یهستند که برا

ه بم تیمفعالهما سمطح . آنشموندیمصرف و اعماک م

را ممنعک   یاز منابع مماد نهیدست آمده و استفاده به

 یانیکمک شا تیفعال یبر مبنا یابینهی(. هز6) کنندیم

 تیریبمه ممد هانمهیو کنتمرک هز ییدر رابطه با شناسا

 .دینمایم مارستانیب

 

 هاشنهادیپ

از   یارائمه خمدمات بم یهانهیهز که نیابا توجه به  

 یشنهادیپ یهانهیاز گز یکی باشدیدرآمد حاصل آن م

چنمین . همباشمدیمم یسماارواحد ممذکور برون یبرا

 یاندازی شیفت عصمر واحمد فیزیموتراپتوان با راهمی

 نمهیهای متوسط را کماه  داد. از آنجما کمه هزهزینه

ر صمورت و د باشمدیممواحمد بماال  نیمدر ا کارکنان

ارائمه داد  توانیکه م یشنهادیعصر پ فتیش یاندازراه

 وهیپرداخت بمه شم رایکارانه باشد ز وهیپرداخت به ش

کننممدگان ارائه یبممرا یزشممیحقممو  ثابممت اثممرات انگ

 تأیمهریغ یمسلوک فن توانیم نیخدمت ندارد، همچن

بماال  نمهیبما هز یعلمم تأیمپزشکان ه یبه جا یعلم

 . نموداستخدام 

نمرخ  راتییاز جمله تورم و تب یاقتصاد یهارانبح   

  یموجمما افممزا مارسممتانیبممودن ب یارز و آموزشمم

ماننممد لمموازم  یخممدمات بهداشممت نیمأتمم یهانممهیهز

شمده  راتیمدارو و تعم ،یپزشمک زاتیمتجه ،یمصرف

در مورد نمو   قیبه اطالعات دق ازیچال  ن نیاست. ا

 دیمبا یریگمیو مقدار منابع مورد استفاده دارد و تصمم

 یبر اسمام شمواهد علمم دیبا یخدمات بهداشت یبرا

 قیمرا بمه طمور کاممل و دق هانمهیهز نیا ABCباشد. 

مطالعممات انجممام شممده در  یبررسمم .کنممدیممم یابیمارز

 نیمنشمان داد ا تیمفعال یبر مبنا یابینهیخصو  هز

 یهاسودآور بموده و بما تعرفمه مارستانیب یروه برا

کممدام  کممه نیمما اکمصممو  تفمماوت دارد. بممه هممر حمم

تمام شده خدمات اسمتفاده  یبها نییتع یبرا یاستراتو

در کشمور  زیرو برنامه گذاراستیبه نظر س شود کامالً

بمر حمداقل  گذاراستینظر س ایآ که نیدارد. ا یبستگ

کمم  ایم هاسمتمارستانیبر ب شتریب نهیهز لیبها و تحم

 . شتریب ییو کارا یوربهره ،یسودآور نه،یکردن هز

 

 یاسگزارسپ 

 نمهیبا عنموان هز نامهانیپااز  یمقاله حاصل بخش نیا 

 یوتراپیمزیتمام شده خدمات ارائمه شمده در بخم  ف

در مقطممع  1397در سمماک  انیممائیحیشممفا  مارسممتانیب

ارشد رشته اقتصماد بهداشمت در دانشمکده  یکارشناس

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرساناطال و  تیریمد

 IR.IUMS.REC.1397.654بود. کمد اخمال   رانیا
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و زحممات  یاز همکمار لهیوسنیبد قیتحق گروهبود. 

 ،یحسممابدار یمحتممرم، کارکنممان واحممدها تیریمممد

کماک تشکر و  مارستانیب یهابخ  ریو سا یوتراپیزیف

 . داردیرا اعالم م یقدردان

 

 منافع تضاد

 وجود نداشت. یتضاد منافع سندگانینو نیب
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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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