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 باسوِ تعالی

 ترای محاسثٍ َسیىٍ تمام ضذٌ در تیمارستان ي خذمات درماوی (ABC)تٍ کار گیری ريش َسیىٍ یاتی تر مثىای فعالیت 

 چکیذُ

ایي سٍؽ .  پا تِ ػشكِ ی ظَْس گزاؿتِ اػت1990یىی اص سٍؽ ّای جذیذ ّضیٌِ یاتی اػت وِ دس دِّ ی  (ABC)ّضیٌِ یاتی تش هثٌای فؼالیت

 تشای هحاػثِ لیوت توام ؿذُ خذهات دسهاًی دس تیواسػتاى ّا تِ واس ABCسٍؽ . تا تؼییي واستشد هٌاتغ لیوت توام ؿذُ سا هحاػثِ هی وٌذ

 . سفتِ اػت

اداسی، : اٍل، تخؾ ّای تیواسػتاى تِ ػِ تخؾ اكلی تمؼین ؿذ.  تیواسػتاى ؿْیذ فمیْی اًتخاب ؿذABC تشای تِ واس گیشی سٍؽ :رٍش

ػَم، ّضیٌِ ّای هشاوض فؼالیت اداسی تِ تخؾ ّای ػولیاتی . دٍم، هشاوض فؼالیت تَػظ سٍؽ تحلیل فؼلیت تؼشیف ؿذًذ. تـخیلی، ٍ تیواسػتاًی

دس ًْایت تا تَجِ تِ واستشد اّذاف ّضیٌِ اص خذهات هشاوضفؼالیت، ّضیٌِ توام . ٍ تـخیلی تش اػاع هیضاى ّضیٌِ ّای آى ّا اختلاف دادُ ؿذ

 . ؿذُ خذهات پضؿىی هحاػثِ ؿذ

تِ ػالٍُ، هثلغ تاالی ّضیٌِ ّای غیش .  دس همایؼِ تا سٍؽ تؼشفِ تغَس لاتل تَجْی فشق داؿتABC لیوت توام ؿذُ تا اػتفادُ اص سٍؽ :ًتایج

 .هؼتمین دس تیواسػتاى ًـاى هی دّذ وِ ظشفیت هٌاتغ تِ دسػتی اػتفادُ ًوی ؿًَذ

 تا ABCسٍؽ .  تِ دسػتی هحاػثِ ًوی ؿَدABC ّضیٌِ توام ؿذُ خذهات دسهاًی تا اػتفادُ سٍؽ تؼشفِ دس همایؼِ تا سٍؽ :ًتیجِ گیزی

اػتفادُ اص هىاًیؼن ّای هٌاػة، لیوت توام ؿذُ سا هحاػثِ هی وٌذ دس كَستی وِ دس سٍؽ تؼشفِ ایي واس تش اػاع لیوت ثاتت كَست هی 

 . اعالػات هفیذی دس تاسُ ی همذاس ٍ تشویة خذهات لیوت توام ؿذُ اسایِ هی دّذABCدس هجوَع، سٍؽ . گیشد

  ّضیٌِ یاتی تش هثٌای فؼالیت، خذهات دسهاًی، لیوت توام ؿذُ، ایشاى:کلیذ ٍاصُ ّا

 هیالدی، تؼشفِ ی پضؿىی دس والیفشًیا تا اػتفادُ اص سٍؽ وذگزاسی تشای اٍلیي تاس اػتفادُ 1850اص دِّ 

دس ایي سٍؽ، یه وذ ػِ سلوی تا یه فْشػت .  هٌتـش ؿذ1956ًتایج اٍلیِ ی ایي اعالػات دس ػال . ؿذ

تا تَجِ تِ ضؼف دس سٍؽ تؼشفِ دس . تِ واس گشفتِ ؿذ (1ٍ2)تٌذی خاف تشای عثمِ تٌذی خذهات دسهاًی 

،  تیـتش تیواسػتاًْا سٍؽ هحاػثِ ی تؼشفِ ی خَد سا تش هثٌای گشٍّْای ٍاتؼتِ 1980اٍاخش دِّ ی 

دس ایي سٍؽ، تِ جای تؼشفِ ّای ثاتت، تْای توام ؿذُ ی خذهات تیواسػتاى . تـخیق اًجام هی دادًذ

 .عثك ًظش هتخلق هحاػثِ هی ؿذ

دس دِّ ی اخیش، تا افضایؾ تٌَع فؼالیتْای پیچیذُ ٍ اّویت تْای توام ؿذُ دس تیواسػتاًْا تشای هذیشاى ٍ 

. دٍلتوشداى، فْن ایي تغییشات ٍاسصیاتی تأثیشات آى ّا تش سٍی لیوت توام ؿذُ خیلی داسای اّویت اػت

سٍؽ ّای ػٌتی ّضیٌِ یاتی، خلَكاً سٍؽ ّای تِ واس سفتِ دس تیواسػتاًْا ًوی تَاًذ ایي اًتظاسات سا 

 .پاػخگَ تاؿذ
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ایي سٍؽ ّا تؼییي وٌٌذُ ی تْای توام ؿذُ خذهات اسائِ ؿذُ تش هثٌای لیوت ثاتت تذٍى دس ًظش گشفتي 

 تٌاتشایي، اػتفادُ اص سٍؽ ّای خاف ٍ هَثش تشای ّضیٌِ یاتی یه ضشٍست. ؿشایظ دس تیواسػتاًْا اػت

تشای هحاػثِ ی تْای توام ؿذُ  (ABC)تشای ایي هٌظَس، ّضیٌِ یاتی تش هثٌای فؼالیت یا . اػاػی اػت

 .هؼشفی ؿذ

ABCایي سٍؽ .  یىی اص سٍؽ ّای جذیذ ّضیٌِ یاتی تا واستشد سٍ تِ سؿذ دس ػشاػش دًیا هحؼَب هی ؿَد

ٍیظگی تاسص ایي . ّا دس هحاػثِ ی تْای توام ؿذُ، ٍیظگی ّای خاف، هتٌَع ٍ هشوثی سا تِ واس هی گیشًذ

سٍؽ دس تَاًایی آى دس تـخیق تْای دلیك ٍ اسائِ ی اعالػات غیش هالی دس جْت سؿذ اجشا ٍ واسایی 

ظشفیت هٌاتغ تذٍى اػتفادُ ػاصهاًی لاتل تـخیق ٍ لاتل ، ABCتِ ػالٍُ تا تِ واسگیشی سٍؽ . فؼالیتْاػت

 .واّؾ اػت

 دس كٌؼت ، واستشد آى دس دیگش تخؾ ّا خلَكاً دس ABCتؼذ اص گؼتشؽ ٍ هَفمیت لاتل تَجِ سٍؽ 

واپالى ًمؾ ولیذی دس تَػؼِ .  دس ًظش گشفتِ ؿذ1990هشاوضهشالثت دسهاى ٍ تیواسػتاًْا اص اٍایل دِّ ی 

 ، دس كحت ٍ اػتثاس ّضیٌِ ّای هحاػثِ ؿذُ دس ABCدس ّویي حال، تا هؼشفی سٍؽ . ی ایي سٍؽ داؿت

ػیؼتن ّای ػالهت تشای هذیشاى تیواسػتاًْا، پضؿىاى، هحمماى ٍ دٍلتوشداى فَق الؼادُ اّویت پیذا وشد، 

دس . ایي سٍؽ سا تِ واس گشفتٌذ1990تیواسػتاًْا دس آهشیىا ٍ واًادا دس دِّ ی % 20تغَسیىِ تیؾ اص 

 1998 تشای تؼییي ّضیٌِ ّای هشالثت اص تیواس دس ػال ABCتیواسػتاى هحلی ػوَهی دس آسطاًتیي، سٍؽ 

دس .  ٍاحذ دسهاى خذهات اسائِ هی وٌذ26 تیواس دس 000/190ایي تیواسػتاى تِ .هَسد اػتفادُ لشاس گشفت

ًتیجِ ی ایي واس تا سٍؽ ّای هَسد . ًْایت، تْای توام ؿذُ ی خذهات تش هثٌای ًَع تیواسی هحاػثِ ؿذ

یه هغالؼِ تَػظ گشٍُ تضویي ویفیت دس آهشیىا وِ ػاصهاى . اػتفادُ دس آى صهاى تؼیاس هتفاٍت تَد

 دس وـَسّای دس حال تَػؼِ ABCتْذاؿت جْاًی دػتَس آى سا دادُ تَد تشای لاتلیت اجشای احتوالی سٍؽ 

تشای واستشد ایي سٍؽ، ایي گشٍُ یه هشوض خذهات تْذاؿتی دس وـَس پشٍ تِ ًام هاوؼلَد سا . اًجام ؿذ

 تَاًؼت تِ ػٌَاى یه سٍؽ واسآهذ دس هشاوض تْذاؿتی دس وـَسّای دس ABCًتایج ًـاى داد وِ .اًتخاب وشد

 .حال تَػؼِ تِ واس گشفتِ ؿَد

اػتفادُ اص ّضیٌِ یاتی تش هثٌای فؼالیت دس دِّ ی اخیش تشای هحاػثِ ی تْای توام ؿذُ خذهات پضؿىی دس 

 .تشای هثال هی تَاى تِ اػتشالیا، ایشلٌذ، واًادا ٍایؼلٌذ اؿاسُ ًوَد. خیلی اص وـَسّا سٍ تِ افضایؾ تَدُ اػت

 :تٌاتشایي، ّذف ّای ػوذُ ی ایي تحمیك ػثاست تَدًذ اص
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 .اسائِ یه هذل هـخق تشای تؼییي تْای توام ؿذُ خذهات اسائِ ؿذُ تِ تیواساى .1

 . تشای خذهات دسهاًیABCهمایؼِ ی تؼشفِ ّای ٍضغ ؿذُ تا سٍؽ  .2

 (تؼییي هؼیاس)اسائِ ی اعالػات تِ فؼالیت ّای اػتاًذاسد ؿذُ ٍ اسصیاتی اجشا  .3

 .فشاّن وشدى اعالػات الصم تشای تؼییي تَدجِ ی تیواسػتاى، خلَكاً تَدجِ تٌذی تش هثٌای فؼالیت .4

 دس تیواسػتاى ؿْیذ فمیْی تشای هحاػثِ ی تْای توام ؿذُ ی خذهات ABCتشای ایي هٌظَس، سٍؽ 

 .تیواسػتاى هَسد اػتفادُ لشاس گشفت

 

 هَاد ٍ رٍش ّا 

تشای تِ واسگیشی هذل هَسد ًظش، فؼالیت ّا دس تیواسػتاى فمیْی تَػظ یه گشٍُ عشاح ػیؼتن دس عی دٍسُ 

.  هاِّ هَسد هـاّذُ لشاس گشفت ٍ دادُ ّای هشتَط اص تخؾ ّای هختلف تیواسػتاى گشد آٍسی ؿذ12ی 

هشاحل صیش تشای عشحی ٍ تِ .  عشاحی ؿذ2009  تش اػاع اعالػات هالی تیواسػتاى دس ػال ABCػیؼتن 

 .واسگیشی سٍؽ پیـٌْاد ؿذُ اًجام ؿذ

 تفکیک بیوارستاى بز هبٌای خذهات: گام اٍل 

 : تخؾ تشاػاع خذهات اسائِ ؿذُ تِ تیواساى تمؼین تٌذی ؿذ3دس ایي هشحلِ، تیواسػتاى تِ 

سیىاٍسی، : ایي خذهات ؿاهل . ایي تخؾ ّا تِ تیواساى تؼتشی ؿذُ خذهات هی دٌّذ: تخؾ ّای ػولیاتی

 .اتاق ػول، جشاحی للة ٍ تخؾ ّای اٍسطاًغ اػت

ایي تخؾ ّا تِ تیواساى تؼتشی ؿذُ خذهاتی هثل آصهایـگاُ، سادیَلَطی ٍ غیشُ اسائِ : تخؾ ّای تـخیق

 .هی دٌّذ

ایي تخؾ ّا تؼْیالت سا هْیا هی وٌٌذ ٍتِ ّوِ ی تخؾ ّای تیواسػتاى ًظیش : تخؾ ّای خذهات ٍاداسی

 .حؼاتذاسی، هذیشیت ٍ تخؾ اداسی خذهات اسائِ هی دٌّذ

 تعزیف ٍ تحلیل هزاکش فعالیت: گام دٍم 

تشای هثال، فؼالیت ّای . دس ایي هشحلِ، فؼالیت ّای ضشٍسی دس فشاّن وشدى خذهات تِ تیواساى تؼشیف ؿذ

 ًـاى دادُ ؿذُ 1دس ًوَداس  (فؼالیت ّای ػغح ٍاحذ ٍ ػغح دػتِ)هشتَط تِ خذهات دس تخؾ جشاحی 

فمظ ػغح ٍاحذ .ػول جشاحی ؿاهل تشخی فؼالیت ّای ًیاصهٌذ چٌذیي هٌاتغ ؿاهل چٌذ ّضیٌِ اػت. اػت

ٍػغح دػتِ  دس ًوَداس تاال ًـاى دادُ ؿذُ اػت ٍ فؼالیت ّای ػغح ًگْذاسی ٍ ػغح تیواسػتاًی ؿاهل 

 .ًـذُ اًذ
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 مرکس فعالیت ي ريوذ ارائٍ خذمات تٍ تیمار: 1ومًدار 

 

 تعزیف هزاکش فعالیت: گام سَم 

دس تخؾ ّای . هتفاٍت اػت (اداسی، تـخیق ٍػولیاتی  )تؼشیف هشاوض فؼالیت دس تخؾ ّای تیواسػتاى 

تٌاتشایي، تش هثٌای ٍظایف تؼییي ؿذُ اؽ  دس تیواسػتاى، .اداسی، خذهات تِ تیواساى هؼتمیواً اسائِ ًوی ؿَد

تشای هثال تخؾ حؼاتذاسی تِ . ّش صیش هجوَػِ ای هی تَاًذتِ ػٌَاى یه هشوض فؼالیت دس ًظش گشفتِ ؿَد

 ).حؼاتذاسی واالّای ػوذُ- 3حمَق ٍ دػتوضد -2حؼاتذاسی تیواساى - 1: ػِ هشوض فؼالیت تمؼین ؿَد

 (2ًوَداس

هشوض فؼالیت حؼاتذاسی تیواساى  فمظ . تٌاتشایي، ّضیٌِ ّای آى ًثایذ تِ ایي هشاوض فؼالیت اختلاف دادُ ؿَد

ٍاضح اػت ّوِ ی ّضیٌِ ّای ایي هشاوض تایذ فمظ تشای هشخق . تِ تیواساى هشخق ؿذُ خذهات هی دّذ

تِ ّش حال، هشوض فؼالیت حؼاتذاسی حمَق ٍ دػتوضد، حمَق واسوٌاى . وشدى تیواساى اختلاف دادُ ؿَد

 .تٌاتشایي، ّضیٌِ ّای آى تایذ تِ واسوٌاى ایي تخؾ اختلاف دادُ ؿَد. تیواسػتاى سا هحاػثِ هی وٌذ

دس ایي هثال، اگش تخؾ حؼاتذاسی تِ هشاوض فؼالیت تمؼین ًـَد، سًٍذ تخلیق ّضیٌِ تِ عَس كحیح اًجام 

اص آًجائیىِ فؼالیت ّای هختلفی دس تخؾ حؼاتذاسی اًجام هی ؿَدٍ تشخی اس آى ّا تِ خذهات . ًخَاّذ ؿذ

 .دیگش هشاوض فؼالیت هشتَط ًوی ؿَد

 

 پذیزش  سابقِ پشضکی  درهاًگاُ  آسهایطگاُ 

آسهایص ٍ  چکاپ هزیض  سَابق بیوار پذیزش 

 رادیَلَصِی

 بستزی کزدى  جزاحی ریکاٍری تزخیع

 بستزی کزدى  پزستاری ریکاٍری  حسابذاری
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 هزاکش فعالیت ٍ تعییي ّشیٌِ در بخص حسابذاری :2ًوَدار  

 مراکس فعالیت ي تعییه َسیىٍ در تخص حساتذاری : 2ومًدار 

تشای هثال ػشٍیغ آصهایـگاُ تش . هشاوض فؼالیت تش هثٌای ًَع خذهات تؼشیف ؿذ، دس تخؾ ّای تـخیق

اػاع تؼذاد آصهایـات اًجام ؿذُ یا هثالً دس تخؾ سادیَلَطی تش هثٌای ػىغ ّای گشفتِ ؿذُ اًجام 

الثتِ، ّش هشوض فؼالیت . تٌاتشایي، تخؾ ّای آصهایـگاُ ٍ سادیَلَطی تِ ػٌَاى دٍ تخؾ هجضا تؼشیف ؿذًذ.ؿذ

هثالً فؼالیت تخؾ آصهایـگاُ تِ هشوض فؼالیت . تِ چٌذ هشوض فشػی تا خشٍجی ّای هؼیي تمؼین تٌذی ؿذ

 .ّواتَلَطی ٍ هشوض ػیتَلَطی ٍ غیشُ تخؾ تٌذی ؿذ

تشای . هشاوض فؼالیت دس تخؾ ّای ػولیاتی تش هثٌای ًَع خذهاتی وِ تِ تیواساى دادُ هی ؿَد تؼشیف ؿذ

هثال تخؾ ّای تؼتشی وِ خذهاتی لثل ٍ تؼذ اص ػول جشاحی تِ هشیض اسائِ هی دٌّذ تِ ػٌَاى یه هشوض 

 تخت گشفتِ ؿذُ دس سٍصخشٍجی هشوض فؼالیت دس چٌیي تخؾ ّایی تش هثٌای . فؼالیت دس ًظش گشفتِ ؿذًذ

 .تؼشیف ؿذ

 تجشیِ ٍتحلیل فعالیت در هزاکش فعالیت: گام چْارم 

ّذف تحلیل فؼالیت تذػت آٍسدى اعالػات الصم دستاسُ ی ًَع فؼالیت، ػغح فؼالیت، ّذف فؼالیت، هٌاتغ ٍ 

دس ایي .  اػتABCتجضیِ ٍ تحلیل فؼالیت، یه هشحلِ هْن ٍ اػاػی دس سٍؽ . صهاى اًجام فؼالیت اػت

دس هجوَع، همذاس هَاد هلشف ؿذُ ٍ اػتْالن تجْیضات . هشحلِ، فؼالیت ّای هشتَط تِ ّذف تؼییي ؿذًذ

 .هحاػثِ ؿذ

 

 ّای هزکش فعالیت ی ّشیٌِ هحاسبِ : 5گام 

ّای ّش یه اص هشاوض فؼالیت  ّا، ّضیٌِ دس ایي هشحلِ، تا اػتفادُ اص تجضیِ ٍ تحلیل فؼالیت ٍ حؼاتشػی دادُ

ؿاهل هَاد، ًیشٍی اًؼاًی، ّضیٌِ اػتْالن تجْیضات ٍ غیشُ تش هثٌای ػغح ٍاحذ، ػغح دػتِ، ػغح 

 (3ًوَداس).تیواسػتاى ٍ ّضیٌِ ّای ػغح ًگْذاسی ؿٌاػایی ؿذ

حسلققققحسابداری 

 بیماران

 حسابداری دستمزد

 حسابداری کاالی اساسی

 

               حسابداری بیماران

             حسابداری دستمزد

              حسابداری کاالی اساسی

 حسابداری

 تعداد بیماران 

 تعداد کارکنان 

  تعداد کاالی اساسی
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 ّای هزاکش فعالیت اداری تخصیع ّشیٌِ : 6گام 

 .دس ایي هشحلِ ّضیٌِ ّای هشوض اداسی تِ دیگش هشاوض فؼالیت تش هثٌای خذهات اختلاف دادُ ؿذ

تشای هثال، ّضیٌِ هشوض فؼالیت داسٍخاًِ تش هثٌای تؼذاد ًؼخِ اختلاف دادُ ؿذ یا ّضیٌِ ّای خذهات فٌی 

 .عثك فضای ّش هشوض فؼالیت تخلیق دادُ ؿذ

، دس ایي تحمیك هؼادلِ ّای ABCتا تَجِ تِ اػتفادُ اص هثٌاّای هتؼذد تشای تخلیق ّضیٌِ ّا دس سٍؽ 

دس ًْایت ّضیٌِ ّای اختلاف دادُ . تشاتش تشای تؼییي تاسّای خذهات دس ّش هشوض فؼالیت تِ واس تشدُ ؿذ

 .ؿذُ تِ دیگش هشاوض فؼالیت تا تَجِ تِ ّضیٌِ ّای جوغ آٍسی ؿذُ ّش هشوض فؼالیت ؿٌاػایی ؿذ

 تخصیع ّشیٌِ ّای هٌبع بِ فعالیت ّا  : 7گام 

تشای هثال، فؼالیت ّا دس . دس ایي هشحلِ، ّضیٌِ هٌاتغ هلشف ؿذُ تِ فؼالیت ّا اختلاف دادُ ؿذ

 (3ًوَداس ).سادیَگشافی ؿاهل پزیشؽ تیواس، ػولیات سادیَگشافی ٍ آهادُ ػاصی تشای خذهت پایاًی تَد

ػپغ، عثك هجوَع ّضیٌِ فؼالیت ّا، تْای . دس ایي هشحلِ، ّضیٌِ ی ّش فؼالیت تغَس جذاگاًِ هحاػثِ ؿذ

 .توام ؿذُ خذهات هحاػثِ ؿذ

 هحاسبِ بْای توام ضذُ خذهات : 8گام 

تش هثٌای واستشد خذهات دس هشاوض  (ّضیٌِ هَضَع تحث)دس ایي هشحلِ، تْای توام ؿذُ خذهات دسهاًی 

تؼالٍُ، تْای توام ؿذُ تش اػاع ّضیٌِ ّای ػلؼلِ هشاتة تؼییي . فؼالیت هَسد هحاػثِ لشاس گشفت

 (3ًوَداس ).ؿذ

 :ًتایج 

تشای هثال، تْای توام ؿذُ دس . تا ػٌایت تِ واستشد لذهْای تاال، تْای توام ؿذُ دس تیواسػتاى هحاػثِ گشدیذ

، ّضیٌِ (هَاسد هلشف ؿذُ ٍ ّضیٌِ ًیشٍی واس)تخؾ سادیَگشافی تش هثٌای ّضیٌِ ّای ػغح ٍاحذ ٍ دػتِ

تجْیضات ٍ اػتْالن ػاختواى ٍ ّضیٌِ ّای تخلیق دادُ ؿذُ اص دیگش )ّای تیواسػتاى ٍ ػغح ًگْذاسی

 تا سٍؽ تؼشفِ همایؼِ ٍ اًحشاف ABC تْای توام ؿذُ تا سٍؽ 1دس ػتَى آخش جذٍل . تَد (هشاوض فؼالیت

 .هؼشفی ؿذُ اػت

س دالس 2.15 دالس ٍ تش هثٌای سٍؽ تؼشفِ ABC ،3.08تْای توام ؿذُ دس سادیَلَطی ػیٌَع ّا تا سٍؽ 

 . دالس اًحشاف هؼیاس هٌفی داؿتِ اػت0.93ایي اختالف ًـاى داد وِ تْای توام ؿذُ . هحاػثِ ؿذ
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 سلسلٍ مراتة َسیىٍ َا در مرکس فعالیت رادیًلًشی : 3ومًدار

   

 

 

 هَاد هصزف ضذُ 

  دالر  41/0: دالر    فیلن رادیَلَصی 045/0:پاکت ّای کاغذی 

  دالر26/0:دالر          هَاد فیلن / 006:بزچسب کاغذی    

  دالر96/0: هجوَع ّشیٌِ 

 
 ّشیٌِ ًیزٍی کار 

  دالر87/0:دالر         گشارش هتخصع /. 87: دالر       ظَْر فیلن 71/0: کارداى رادیَلَصی 

  دالر12/2:هجوَع ّشیٌِ 

 ّشیٌِ استْالک تجْیشات 

  دالر 14/0: دالر   تجْیشات عوزاًی14/0: دالر     تجْیشات ظَْر فیلن26/0:تجْیشات رادیَلَصی 

  دالر55/0:هجوَع ّشیٌِ 

 

 

 ّشیٌِ ّای تسْین دیگز هزاکش 

  دالر 1/0:  دالر   هزکش فعالیت خذهات 16/0: دالر    هزکش فعالیت اداری 14/0:استفادُ اس هزکش فعالیت 

  دالر 22/0: دالر      دیگز هزاکش فعالیت 05:.هزکش فعالیت آضپشخاًِ 

  دالر66/0: هجوَع ّشیٌِ ّا 

 

 مجموع بهای تمام شده رادیولوژی

 ّشیٌِ سطح ٍاحذ

 ّشیٌِ سطح دستِ 

 ّشیٌِ سطح ًگْذاری 

 ّشیٌِ سطح بیوارستاى 
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  ي ريش تعرفٍ  ABCتُای تمام ضذٌ خذمات رادیًلًشی تا استفادٌ از ريش : 1                   جذيل 

         

 ABC ّشیٌِ توام ضذُ با رٍش 
خذهات 

 رادیَلَصی 

ّشیٌِ هَاد بزای 

 ّز ٍاحذ

ّشیٌِ ًیزٍی کار 

 بزای ّز ٍاحذ

ّشیٌِ سطح 

 ٍاحذ ٍ دستِ 

ّشیٌِ سطح 

ًگْذاری ٍ 

 بیوارستاًی 

بْای توام ضذُ 

 بزای ّز ٍاحذ

ّشیٌِ خذهات با 

 رٍش تعزفِ 

اًحزاف هحاسبِ 

ضذُ قیوت توام 

 ABCضذُ رٍش 

 با رٍش تعزفِ 

رادیَلَصی 

 قفسِ سیٌِ 
82/0 28/2 1/3 19/1 29/4 39/2 9/1- 

رادیَلَصی 

 هجاری ادرار
69/0 14/2 83/2 22/1 05/4 41/2 64/1- 

رادیَلَصی 

 سیٌَس ّا
29/0 93/1 21/2 87/0 08/3 15/2 93/0- 

رادیَلَصی 

 لگي 
74/0 3/2 05/3 09/1 14/4 41/2 73/1- 

                                                          

 

  ي ريش تعرفٍ  ABCتُای تمام ضذٌ اختصاظ تخت در ريز تا ريش :2جذيل 
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 -61/14 06/10 56/24 63/15 93/8 71/0 1/88207 3/50376 اٍرصاًس 

 -59/7 94/9 53/17 06/10 46/7 57/0 8/45620 7/33835 بخص جزاحی 

ICU( قلب) 21/48 18/49 8/97 94/38 83/85 11/0 32829 4/49597- 

CCU( قلب) 19/13 65/23 34/37 52/21 82/15 24/0 41584 6/30572- 

ICU( داخلی) 45/7 18/48 76/55 78/22 33 16/0 1/30169 3/43669- 
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 تحث

هحاػثِ تْای توام ؿذُ، تش هثٌای ػغح ٍاحذ، ػغح دػتِ، ػغح تیواسػتاى ٍ ّضیٌِ ّای ػغح ًگْذاسی 

تشای هثال، تْای توام ؿذُ تخت اؿغال ؿذُ دس سٍص دس تخؾ . یىی اص هْن تشیي ًتایج ایي تحمیك اػت

تِ خذهات هشاوض فؼالیت تخلیق دادُ  ( دالس15.63) دسكذ 63 دالس وِ اص ایي 24.56اٍطاًغ تشاتش اػت تا 

 دالس ًیض تِ 0.87 دسكذ یؼٌی 39 دالس اػت وِ اص آى 2.21تْای توام ؿذُ دس ػىغ ػیٌَع ّا . ؿذُ اػت

 .خذهات هشاوض فؼالیت اختلاف دادُ ؿذُ اػت

ًـاى هی دّذ وِ ظشفیت  (تیواسػتاى ٍ ّضیٌِ ّای ػغح ًگْذاسی )همادیش تاالی ّضیٌِ ّای غیش هؼتمین

اگش حجن خذهات تاال تاؿذ، دس ًْایت تْای توام ؿذُ . هشاوض فؼالیت تِ دسػتی هَسد اػتفادُ لشاس ًوی گیشد

 .دس ّش ٍاحذ خذهات سا واّؾ هی دّذ

 دس همایؼِ تا سٍؽ تؼشفِ تشای تلوین گیشی خیلی ABCپیـٌْاد وشد وِ دادُ ّای سٍؽ  (2008)دافی 

 ًـاى هی دّذ وِ هاوضیون 2006هغالؼِ ی اٍ دس تیواسػتاى ّای ایشلٌذ دس ػال . هٌاػة ٍ واستشدی اػت

دس تیواسػتاى ّای واًادا ًـاى داد وِ .  دسكذ تْای توام ؿذُ هشتَط تِ ّضیٌِ ّای غیشهؼتمین تَد50

دس حالی وِ هغالؼِ اًجام .  دسكذ اػت45ًؼثت ّضیٌِ ّای غیش هؼتمین دس تْای توام ؿذُ خذهات ًضدیه 

ؿذُ دس یىی اص آصهایـگاُ ُ ای ٌّذ ًـاى داد  وِ تْای توام ؿذُ تشای ّش آصهایؾ تا افضایؾ تؼذاد ًوًَِ ّا 

تْای توام ؿذُ تشای آصهایؾ ّای تخللی وِ تَػظ پاتَلَطیؼت اًجام ٍ تفؼیش هی . واّؾ پیذا هی وٌذ

ایي یافتِ ّا ًـاى هی دّذ دس ؿشایغی وِ دس آى ایي هغالؼِ كَست گشفتِ تیواسػتاى اص . ؿَد، تاالتش اػت

 ٍ سٍؽ تؼشفِ یىی دیگش اص ًتایج ABCتفاٍت تْای توام ؿذُ دس سٍؽ . هٌاتغ تِ دسػتی اػتفادُ ًىشدُ اػت

 .ایي تحمیك اػت

 دالس هحاػثِ ؿذ، اها دس تؼشفِ 17.53تشای هثال، ّضیٌِ ی تخت گشفتِ ؿذُ دس سٍص دس تخؾ جشاحی حذٍد 

توام اًحشافات .  دالس اػت7.6 دالس تا اًحشاف تْای هغلَب هؼاٍی تا 9.94تىاس گشفتِ ؿذُ تشای ایي عشح 

 ًـاى داد وِ 2010یه هغالؼِ دس تیواسػتاى ّای دٍلتی اػتشالیا دس . هٌفی دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ

تىاسگیشی سٍؽ تؼشفِ اعالػات هفیذ فشاّن ًوی وٌذ ٍ ایي اهش تِ اتخار تلویوات ًادسػت اص عشف هذیشاى 

 .هٌجش هی ؿَد

یىی اص ًتایج هْن دیگش ایي تحمیك ؿٌاػایی اختالف تْای توام ؿذُ دس تخت گشفتِ ؿذُ دس سٍص دس تخؾ 

دلیل ػوذُ ّضیٌِ ّای تاالی تخت گشفتِ ؿذُ دس . ًؼثت تِ دیگش تخؾ ّا اػت (ICU)هشالثت ّای ٍیظُ 

سٍص هشتَط تِ ّضیٌِ ّای تجْیضات، اػتْالن، تحلیالت،ّضیٌِ ّای ًیشٍی واس ٍ تؼذاد ون تخت گشفتِ ؿذُ 

 دالس اػت وِ اًحشاف هٌفی 97.8  للة دس حذٍد ICUتشای هثال ّضیٌِ ّش تخت دس سٍص تخؾ . دس سٍص اػت
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یىی اص دالیل اكلی اًحشاف هٌفی ّضیٌِ ّا .  دالس تىاسگشفتِ ؿذُ اػت49.18 دالس دس همایؼِ تا تؼشفِ 48.9

تشای هثال .  پاییي تَدى تؼذاد تخت ّای گشفتِ ؿذُ اػتICUدس تخت گشفتِ ؿذُ دس سٍص دس تخؾ ّای 

تا تَجِ .  دسكذ دس عی دٍساى هـاّذُ اػت38.6 جشاحی للة ICUتخت ّای گشفتِ ؿذُ دس سٍص دس تخؾ 

تِ هیضاى تاالی ّضیٌِ ّا، ظشفیت واهل تىاس ًشفتِ اػت ٍ هجوَع ّضیٌِ ثاتت ایي هشاوض فؼالیت فمظ تِ 

 .تخت ّای گشفتِ ؿذُ دس سٍص تخلیق دادُ ؿذُ اػت

 

 .تٌا تشایي، ّضیٌِ ّش تخت گشفتِ ؿذُ دس سٍص تغَس لاتل تَجْی افضایؾ یافتِ اػت

ّای   تا دیگش تخؾICUّای آهشیىا، تْای توام ؿذُ دس تخؾ  دس یه هغالؼِ اًجام ؿذُ دس تشخی تیواسػتاى

ّای ػوَهی تفاٍت هحؼَػی ٍجَد  ّای خلَكی دس همایؼِ تا تیواسػتاى تیواسػتاى، خلَكاً دس تیواسػتاى

ّای واًادایی اًجام ؿذ، ًـاى داد وِ تخت گشفتِ ؿذُ دس  هغالؼِ دیگشی وِ دس یىی اص تیواسػتاى. داؿت

 .ایي اهش هٌجش تِ خذهات تا تْای توام ؿذُ پاییي دس تیواسػتاى ؿذ. سٍص تؼیاس تاال تَد

. ّای هختلف تیواسػتاى یىی دیگش اص ًتایج ایي هغالؼِ اػت تؼییي ظشفیت هٌاتغ تذٍى اػتفادُ دس تخؾ

 ػاػت تاؿذ 432ی ًتیجِ تایذ هؼاٍی تا   ّا صهاى اػتاًذاسد تشای اسائِ تشای هثال دس ػىغ تشداسی ػیٌَع

تِ ػثاست دیگش دس . ؿًَذ تٌاتشایي هٌاتغ هَجَد تغَس واهل اػتفادُ ًوی.  ػاػت تَد2211اها ایي هیضاى 

یه هغالؼِ . ؿًَذ تِ واس تشدُ ًوی (ًیشٍی اًؼاًی، تؼْیالت ٍ دیگش تجْیضات) ػاػت اص هٌاتغ 1779حذٍد 

ّای هٌاػة تشای ّضیٌِ یاتی  ّای هشالثت اص ػالهتی دس اػتشالیا ًـاى داد وِ چَى هىاًیضم دس تیواسػتاى

ؿذًذ ٍ ایي اهش تاػث  ّای تال اػتفادُ ًوی گشفت، تٌاتشایي آًْا لادس تِ وـف ظشفیت هَسد اػتفادُ لشاس ًوی

 .ّای ػاصهاًی افضایؾ پیذا وٌذ ؿذ وِ ّضیٌِ

 :تذکزات اخالقی

هَاسد اخاللی ؿاهل تملة، سضایت آگاّاًِ، تذسفتاسی، جؼل اعالػات ٍ هغلغِ واسی، چاج هجذد ٍ حـَ ٍ 

 .غیشُ تغَس واهل تَػظ ًگاسًذُ هـاّذُ ؿذ

 :تقذیز ٍ تطکز

آٍسی  هَلف هایل اػت وِ اص هذیشاى تیواسػتاى ؿْیذ فمیْی ٍ داًـگاُ پضؿىی ؿیشاص تشای ووه دس جوغ

آٍسی  ایي تشًاهِ تَػظ ٍصاست تْذاؿت ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ ٍصاست ػلَم ٍ في. اعالػات ٍ تاصیاتی تـىش ًوایذ

 .جوَْسی اػالهی ایشاى حوایت ؿذ
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