
  درمانی قزوین -علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه 

  بهداشتدانشکده 

  

  MPHدورهنامهانیپا

  :عنوان

استانییداروامورینظارتيدهایبازد  جهینتنهیهزفیتوص

  1387و1386سالدرنیقزو

  زادهآصفدیسعدکتر: راهنمااستاد

  پوررضازیعز: مشاوراستاد

  انیرویپفرزاد:نگارش

  



1

  :چکیده

عدم کارایی و اثر  .وردیا هزینه، حداکثر نتیجه را بدست آاین یک صرف اقتصادي است که با صرف حداقل کار  :مقدمه

بخشی بخش خدمات در نظام سالمت، باعث تقلیل در بهره وري سایر بخش ها و افزایش نابرابري اجتماعی و بروز 

اي در حال اجرا مانند توصیف هزینه نتایج فعالیت ها، ابزار ه بررسی هاي اقتصادي فعالیت. مشکالت سیاسی می شود

بسیار توانمندي براي مدیران در تحلیل نتایج حاصل از فرآیندهاي سازمانی خود در مقابل هزینه اجراي آن هاي می 

ت از آنجا که قسمت عمده فعالیت هاي امور دارویی به صورت نظارت بر داروخانه هاي خصوصی، دولتی، شرک. باشد

می باشد، انتظار می رود انجام چنین پژوهش هایی در روشن تر شدن ابعاد اقتصادي و هزینه ي ... هاي دارویی و 

  .فعالیت هاي جاري و میزان دستیابی مطلوب به اهداف مورد نظر، کمک کننده باشد

جمع . تحلیلی می باشد- این پزوهش از نوع تحقیق در سیستم هاي بهداشتی و درمانی و توصیفی :مواد و روش ها

و اداره امور ) استخراج هزینه هاي پرسنلی، لجستیکی و اداري(آوري داده ها بر اساس مراجعه به واحد امور مالی 

ازدیدها و تعداد تخلفات انجام شده مهم متوسط تعداد ب(داروخانه هاي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

و همچنین کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران امور  1387و  1386مربوط به سال ) در خالل بازدیدهاي انجام شده

فعال سطح استان ) غیر داخلی(جامعه پژوهش این مطالعه را کایه داروخانه هاي مستقل . مالی و دارویی صورت گرفت

 1387باب داروخانه در سال  110و  1386باب داروخانه در سال  112زانه و شبانه روزي به تعداد اعم از نیمه وقت، رو

  .روش نمونه گیري در هر دو قسمت هزینه یابی و بررسی نتایج بصورت سرشماري بوده است. بوده است

. وخانه ها انجام شده استبازدید از دار 880تعداد  1387فقره بازدید و در سال  814تعداد  1386در سال  :یافته ها

. ریال بوده است 106199904، 87ریال و در  135728359، 86هزینه نیروي انسانی درگیر در بازدیدها در سال 

، 86هزینه حمل و نقل در . ریال بوده است 2555599، 87و در  2436367، 86هزینه نگهداشت ساختمان در 

، 87ریال و در  221762، 86توسط هزینه هر بازدید در م. ریال بوده است 48323822، 87و در  42349869

  .ریال بوده است 9817457، 87ریال و در  7521441، 86ریال و متوسط هزینه کشف هر تخلف در  178499

به نسبت  1387به نظر می رسد کاهش هزینه هاي پرسنلی در بخش نظارت بر داروخانه ها در سال  :نتیجه گیري

عمدتا ناشی از تغییر ترکیب کارشناسان نظارتی از نظر نوع ارتباط استخدامی و کاري یعنی % 75/21سال قبل به میزان 

هزینه هاي . بوده است 1386سال  به نسبت 1387استفاده کمتر از نیروهاي استخدام رسمی و پیمانی در سال 

درصد افزایش داشته  8/4به مسبت سال قبل از آن  1387نگهداشت ساختمان در بخش نظارت بر داروخانه ها در سال 

درصد  14به نسبت سال قبل از ان  1387هزینه هاي حمل و نقل در بخش نظارت بر داروخانه ها در سال . است

سد عمده علت این افزایش ناشی از افزایش تعداد بازدید هاي انجام شده در سال افزایش داشته است که به نظر می ر

  .مورد باشد 880مورد به  814یعنی از  86به نسبت سال  87

، %5/19به میزان  86به نسبت  87به نظر می رسد عمده علت کاهش متوسط هزینه هر بازدید انجام شده در سال 

توسط هزینه تمام شده کشف هر تخلف م .بوده باشد 86به نسبت سال  87ال ناشی از کاهش هزینه هاي پرسنلی در س

درصد افزایش داشته است  30به نسبت سال قبل از ان  1387در کل بازدیدهاي بخش نظارت بر داروخانه ها در سال 

بازدیدها، علی رغم افزایش تعداد  87گانه مورد نظر در سال  4که می تواند بدلیل کشف تعداد کمتري از تخلفات 

همزمان با هزینه هاي کلی و اصلی باشد بعبارت بهتر از نظر نگارنده هزینه تعداد موارد کشف تخلف در داروخانه ها در 

  .خالل بازدیدهاي نظارتی، تابع قانون بازده نزولی است


