چکیده
مقدمه :بيمارستان ها و ديگر سازمان هاي مراقبت سلامت ،به طور روز افزون با كمبود منابع به عنوان يك
چالش اساسی مواجه هستند .اين مساله به صورت بالقوه مديران و برنامه ريزان نظام سلامت را به تفکر در مورد
راه هاي كاهش هزينه هاي زائد و استفاده كاراتر از منابع موجود وادار می نمايد .بنابراين تحليل هزينه می تواند
به عنوان يکی از شقوق موثر پيش روي برنامه ريزان و مديران نظام سلامت به منظور نيل به هدف مذكور باشد.
سيستم هزينه يابی بر مبناي فعاليت( ،)ABCيکی از سيستم هاي نوينی است كه كاربردهاي گوناگون آن در
فعاليت هاي خدماتی روز به روز در حال گسترش است .به همين منظور ،اين مطالعه با هدف تعيين بهاي تمام
شده خدمات سی تی اسکن در بيمارستان شهيد رجايی قزوين با استفاده از مدل  Activity Based Costingدر
سال  5931انجام شد.
مواد و روش کار :پژوهش حاضر ازنوع توصيفی و كاربردي بوده كه به صورت گذشته نگر انجام شد .در اين
مطالعه ،بهاي تمام شده خدمات سی تی اسکن با استفاده از مدل  ABCمحاسبه گرديد .جامعه مورد مطالعه كليه
خدمات ارايه شده در واحد سی تی اسکن بيمارستان شهيد رجايی قزوين بود كه به دليل ماهيت پژوهش نمونه
اي از جامعه انتخاب نشد و نمونه برابر با كل جامعه در نظر گرفته شد .جهت گردآوري داده ها از نرم افزار
 ،HISنرم افزارهاي مالی و فرم هاي مربوط به مراكز فعاليت و هزينه هاي مربوط به آن استفاده شد .همچنين
جهت برآورد هزينه ساير بخش ها نيز از مبناهاي تسهيم استفاده گرديد .به منظور دقت بيشتر در تخصيص
هزينه ها از نرم افزار هاي نظام نوين مالی و  Excelاستفاده شد.

یافته ها :كل هزينه مربوط به واحد سی تی اسکن در سال مربوطه ،مبلغ 50129130521ريال برآورد شده كه
بيشترين سهم از كل هزينه ،به ترتيب مربوط به نيروي انسانی ( ،)%12/3مواد مصرفی ( )%09/4و سربار
( )%58/8بود .همچنين نتايج حاصل از آخرين گام  ABCنشان داد كه سی تی اسکن اسپيرال لگن با تزريق،
پرهزينه ترين و سی تی اسکن اسپيرال گوش داخلی كرونال و آگزيال ،كم هزينه ترين خدمت در سال مورد
مطالعه بودند.
بحث و نتیجه گیری :سهم بالاي هزينه هاي پرسنلی و مواد مصرفی ،نشان می دهد كه اين منابع و استفاده
صحيح و مناسب از آن ها بايستی مورد توجه ويژه ،قرار گيرد .به علاوه ،شناسايی و حذف هزينه هاي زايد ،می
تواند گام موثرتري در جهت افزايش كارايی و صرفه جويی در هزينه ها باشد.
واژگان کلیدی :هزينه يابی ،هزينه يابی بر مبناي فعاليت ،بيمارستان ،سی تی اسکن

