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بهای تمام شده تخت روز آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر تهران به روش هزینهیابی بر مبنای
فعالیت1394:
سامان کاهن ،1رویا

دارابی2

 -1کارشناسی ارشد ،حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران
 -2دکترای حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران
دریافت 96/4/24 :اصالح ،96/7/19 :پذیرش96/8/20 :

خالصه
مقدمه و هدف :تعیین دقیق هزینههای تخت روز آی سیییو یی وتیاند ا کانات الزم در یرد کاهش هزینهها و افزایش کارآئو را شیییخ
سازد .هدف از انجام این تحقیق ،تعیین هزینههای یک تخت روز بخش آی سو یی و قایسه آن با تعرفههای صیب وزارت بهداشت ،در ان و
آ یزش پزشکو طو همان سال بید.
روش برر سی :این پژوهش کاربردی در سییال  1395انجام گرفت .ابزار گردآوری دادهها چکلیسییت تهیه شییده برای ت انیاع هزینههای
تداول و غیر تداول بخش آی سو یی و یارد رت ط آن در بیمار ستان بید و هزینه سال 1394با روش هزینهیابو بر نای فعالیت (هزینهیابو
رحلهای تنو بر اعداد واقعو از طریق اتریس هزینه) ت گردید .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل  2007حاس ه شده
است بدین صیرت که از جمع هزینه دستمزد ستقیم و هزینه سربار ،بهای تمام شده کل به دست آ د.
یافته ها :حاس ات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خد ات بخش آی سو یی لغ 18.005.956.939ریال است که دستمزد ستقیم
 37در صد و هزینههای سربار  63در صد از آن را ت شکیل ودهند .همچنین بهای تمام شده تخت روز بیمار لغ  7,047,341ریال ا ست که
نس ت به تعرفه وزارت بهداشت بیشتر وباشد.
نتیجه گیری :با تیجه به این که بهای تمام شده تخت روز بخش آی سو یی بیشتر از تعرفه صیب است ،لذا این یضیع باید تیسط سئیلین
بیمارستان با به کارگیری روشهای صحیح دیریتو و حسابداری یرد بررسو قرار گیرد تا بتیان در هزینهها صرفهجییو کرد.
واژه های کلیدی :بهای تمام شده ،تخت روز ،آی سی یو ،بیمارستان سپیر

مقدمه
در دنیای ا روز دیدگاه های سال ت چشم اندازی وسیعتر یافته و به
انتظارات غیر پزشییکو تیجه ویژهای عطیف شییده اسییت .تحیل در
نظام سال ت با سه رویکرد حفاظت الو از ردم ،ایجاد عدالت در
دسیییترسیییو به خد ات سیییال ت و نیز ارتقای کیفیت خد ات اجرا
و شید ( .)1بیمارستانها به عنیان بزرگترین و پرهزینهترین واحد
عملیاتو سییییسیییتم های بهداشیییتو و در انو از اهمیت ویژه ای
برخیردارند و حجم زیادی از نابع بهداشیییت و در ان را به خید
 نویسنده مسئول:
آدرس  :تهران ،دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

اخت صاص و دهند .ا ستفاده از نابع بی سیله بیمار ستان ها باید با
ا ستفاده از تجزیه و تحلیل هزینه ها و برر سو قیمت تمام شده یک
واحد خد ت و قایسییه بین داده ها و نیز اسییتفاده از برون داد یرد
تجزیه و تحلیل قرار گیرد .یکو از رویکردهای اقت صادی ،ا ستفاده از
سی ستم ح سابداری بهای تمام شده و با شد ( .)2صاحب نظران از
هزینه روز ،تخت -روز ،یزان اشییلال تخت و تیسییط اقا ت بیمار،
به عنیان عمده ترین شاخ های اقتصادی جهت سنجش عملکرد
بیمارستان نام و برند ( .)3هدف حسابداری بهای تمام شده تدارک
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اطالعات به نظیر تسییهیل برنا ه ریزی ،کنترل ،ارزیابو و تصییمیم
گیری در فرآیند دیریت اسییت .ویژگو شییخ حسییابداری بهای
تمام شده به عنیان نخستین رکن حسابداری دیریت ،تمرکز بر ا ر
بهای تمام شده است.
حسییابداری بهای تمام شییده به عنیان ابزار بسیییار همو در اختیار
دیران اسیییت تا دیران با اسیییتفاده از این ابزار بهای تمام شیییده
تیلیدات و خد ات را حاسیی ه کنند و هزینه های یاد ،دسییتمزد و
سایر هزینه های در ان را کنترل کنند ( .)4عالوه بر این با دسترسو
به این اطالعات و تیان عملکرد قسیییمت های ختلا را ارزیابو
کرد و نقاط ضعا و قیت را شنا سایو نمید ( .)5ر شد زیاد راق ت
های سال ت در سال های اخیر نجر به افزایش قابل تیجه هزینه
ها شده است ( .)6بنحیی که وضعیت خد ات سال ت در کشیرهای
تیسیییعه یافته تا حدود زیادی رضیییایت بخش و باشییید ،ا ا در
کشیرهای در حال تیسعه به دالیل ختلا از جمله ،اختصاص سهم
کمتر به ا کا نات و نابع بخش سیییال ت ،شییی کاف عمیقو بین
ک شیرهای در حال تی سعه و پی شرفته به وجید آورده ا ست ( .)7در
این راسییتا اولین شییرط الزم برای دیران و سیییاسییت زاران بخش
سال ت در این کشیرها ،آگاهو و شناخت نحیه هزینه نمیدن نابع
و بهای تمام شده خد ات سال ت ا ست ( .)8حفاظت ردم در برابر
هزینه های بیماری و شیییارکت الو عادالنه در این هزینه ها از
هدف های ا صلو نظام های سال ت ا ست ( .)9یکو از فاکتیرهای
حیاتو یفقیت در دیریت ا ربخش سال ت ،درک صحیح هزینه ها
و کنترل آنها ست ( .)10بر خالف بیدجه ریزی سنتو که تنا سب
نابع و حجم فعالیت را رعایت نمو کند ،هزینه
بین تخصیییی
1
یابو بر نای فعالیت نابع سییاز ان را بر نای فعالیت به هر
واحد اختصاص و دهد .سیستم هزینه یابو بر نای فعالیت سه
هدف اسییتراتژیک دارد هدف اول ،شییناسییایو دقیق هزینه ها به
نظیر کشا نابع سیدآور ،هدف دوم ،شناسایو فعالیت های کارا
و ی ر ،هدف سیم ،شناسایو و تخمین احتیاجات نابع در آینده به
نظیر حصییییل کارآیو افزونتر ( .)11روش هزینه یابو بر نای
فعالیت تیانایو شیییناسیییایو دقیق هزینه ها جهت به ید عملکرد
سیییسییتم و افزایش کارایو راکز را دارد ( .)12دیران به نظیر
اتخاذ تصییمیمات کارا و ا ر بخش نیاز ند اطالع از هزینه های
صیرت گرفته در بیمارستان ها به صیرت دقیق و واقعو و باشند
( .)13در این ز ی نه پژوهش هایو ان جام گرف ته که ن تایج زیر را
بدن ال داشته است
پژوهش لک ( )1384ن شان داد که یان ین هزینه یک روز ب ستری
در بخش آی سیییو یی در ان اه و آی سیییو یی  ،2به ترت یب
1.421.293ریال و 1.845.882ریال و باشیید ( .)14در پژوهشییو
تی سط ا سد ( )1386بهای تمام شده تخت روز ا شلالو در بخش آی
Activity-Based Costing
)Intensive Care Unit (ICU

1
2

سو یی  1.307.216ریال بد ست آ د و لغ عمده بهای تمام شده
تخت شب بستری هزینه های پرسنلو و باشد و در هر بیمارستان
هزینه های پر سنلو ،جزء هزینه های اجتناب ناپذیر و با شد (.)15
در پژوهشییو تیسییط جهانو و همکارانش ( )1396بهای تمام شییده
خیید ییات بخش راق ییت هییای ویژه بیمییارسیییتییان برابر بییا
18.006.583.677ریال عادل با  %7.38از هزینه های بیمارسییتان
بید که  %64.1هزینه ها ربیط به هزینه ج ران خد ت کارکنان،
 7.3%هزینه ها ربیط به هزینه های یاد و لزو ات صیییرفو و
 28.6%هزینه ها ربیط به هزینه سییربار بیده اسییت ( .)16پژوهش
 Tanو همکارانش ( )2007نشیییان داد که هزینه روزانه بخش آی
سیییو یی از  1168ییرو تا  2025ییرو تلیر بیده اسیییت (.)17در
پژوهشو تیسط  Putignanoو همکارانش ( )2014هزینه بیمارانو
که به علت سییکته بسییتری شییده اند  2777ییرو در روز و بیماران
نفرولیژی  7227ییرو بیده اسیییت .بیمارانو که با خینریزی لزی
(خینریزی داخل جمجمه) بسییتری شییده اند در تما و یارد هزینه
باالیو را به همراه داشته اند که هزینه تیسط روزانه  413ییرو بیده
اسییت ( .)18پژوهش  Lefrantو همکارانش ( )2015نشییان داد
هزینه روزانه بیمار دربخش آی سو یی  1425±520ییرو بیده ا ست
( .)19پژوهش  Karabatsouو همکاران ( )2016نشان داد تلیر
هزینه هر روز در بخش آی سو یی  573.18ییرو و باشد (.)20
هدف از انجام این تحقیق حاسی ه بهای تمام شییده یک تخت روز
بخش آی سو یی 2در بیمار ستان دکتر سپیر تهران در سال 1394و
قای سه آن با تعرفه های صیب وزارت بهدا شت ،در ان و آ یزش
پزشکو 3بید.
روش بررسی
با تیجه به تق سیم بندی علمو از نظر هدف این پژوهش ،از نیع
پژوهش کاربردی و در ز ره پژوهشهای تحلیلو تیصیفو قراردارد.
همچنین ،روش شناسو تحقیق از نیع پس رویدادی وباشد ،بدین
عنو که تحقیق بر اسیا اطالعات گذشیته انجام وشیید .وجید
اطالعات کا ل و دستر  ،شروط تحقق یک تحقیق ناسب است.
با تیجه به اینکه تنها رجع قابلاعتماد برای جمعآوری داده های
الو ،بخش حسییابداری بیمارسییتان دکتر سییپیر بید ،جا عه آ اری
این تحقیق هزینه های یجید در صیییرت های الو بیمارسییتان و
همچنین پرو نده های بی ماران بسیییتری در بخش آی سیییو یی
بیمارستان یجید بید .برای جمعآوری دادهها اقدا اتو به شرح زیر
انجام گرفت طالعه و برر سو ساختار ت شکیالتو بیمار ستان و
آ شنایو با نحیه فعالیت بخشها ،تفکیک راکز هزینه بیمار ستان
به سییه گروه اداری و پشییتی انو ،واسییطهای ،عملیاتو (واحدهای
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اداری و پشتی انو شا ل حیزه ریاست ،اداری ،دفتر پرستاری ،ا یر
الو ،ان ار ،پذیرش ،دارک پز شکو ،خد ات ،آ شپزخانه ،لنژری،
نقلیه ،رکز تلفن ،ن ه انو واحدهای واسطه ای شا ل آز ایش اه،
رادییلیژی ،فیزییتراپو ،داروخیانیه ،اتیا عمیل ،بلیک زایمیان،
واحدهای عملیاتو شییا ل آی سییو یی ،سییو سییو یی ،اطفال،
اورژانس ،عمی و و زنان و زایمان بید) .تجزیه -تحلیل و تفکیک
هزینهها ،تهیه اتریس هزینه  -رکز هزینه به نظیر تخ صی
هزینهها و تجمیع آنها در واحدهای ربیطه ،حاسییی ه هزینه
دستمزد ستقیم ،حاس ه سربار به روش دوطرفه ( اتریس هزینه)
شا ل راحل زیر شاوره با کارشناسان بیمارستان و ارزیابو نحیه
فعالیت و ارت اط واحدها با یکدی ر /طراحو و تهیه اتریس روابط

فو ا بین واحدها /تهیه اتریس روابط فو ا بین واحدها بر
اسییا عدد  /تهیه اتریس روابط فو ا بین واحدها بر اسییا
درصد /تسهیم سربار واحدهای پشتی انو به واحدهای واسطه ای و
عملیاتو /تسهیم سربار واحدهای واسطه ای به واحدهای عملیاتو/
ا ضافه نمیدن سهم سربار بخش آی سو یی به د ستمزد ستقیم
ربیطه و حا س ه بهای تمام شده بخش آی سو یی (د ستمزد +
سربار= بهای تمام شده ،سپس بهای تمام شده تقسیم برعدد 365
شده وعدد بد ست آ ده تقسیم بر تعداد تخت فعال دربخش آی سو
یی و شید = هزینه تخت روز بخش آی سو یی) .جدول  1نای
تسهیم هزینه های سربار را به تفکیک واحد عملیاتو نشان ودهد.

جدول  :1مبنای تسهیم هزینههای سربار بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر تهران
فعالیت

مبنای تسهیم

ریاست

تعداد نفرات هر بخش

اداری
اتیکالو

تعداد نفرات هر بخش
واحدهای واسطه ای و عملیاتو

فعالیت
لنژری
دارک پزشکو
رکز تلفن

مبنای تسهیم
تعداد پرسنل و تخت
پرونده های هر بخش
سهم هر بخش

ان ار

تعداد اقالم هر بخش

نقلیه

سهم هر بخش

آشپزخانه

تعداد نفرات هر بخش

ن ه ان

تراژ هر بخش

پذیرش

ز ان

آز ایش اه

تعداد آز ایش هر بخش

تاسیسات

تراژ هر بخش

اتا عمل

تعداد عمل هر بخش

حسابداری
خد ات و تدارکات

تعداد نفرات هر بخش
تراژ هر بخش

بلیک زایمان
تصییربرداری

فقط بخش زنان
گرافو هر بخش

خیاط خانه
دفتر پرستاری

تعداد پرسنل و تخت
واحدهای واسطه ای و عملیاتو

داروخانه
فیزییتراپو

داروی صرفو هر بخش
تعداد فیزییتراپو هر بخش

دفع زباله

قدار زباله هر بخش

یافتهها
بر اسا روش کار تعیین شده هزینههای حاس ه شده در دو قالب
ارایه وگردد .جدول 2هزینههای بخش آی سو یی بیمارستان دکتر

سپیر تهران در سال  1394را ق ل از حاس ه هزینههای سربار نشان
ودهد.

جدول :2هزینههای بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر تهران در سال  1394قبل از محاسبه سربار
فصول هزینه
هزینه پرسنلو کادر پرستاری و خد اتو
حقی پزشکان
هزینه تلذیه
یاد صرفو غیر پزشکو
لزو ات اداری
یاد صرفو پزشکو
یاد شیینده و بهداشتو

مبلغ هزینه( ریال)
4.370.186.758
2.241.171.920
310.553.938
21.745.175
8.720.045
985.251.989
74.627.265

درصد هزینه بری
34%
17%
2%
0.02%
0.01%
8%
1%
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31.267.603
12.123.162
40.108.770
1.625.000
31.693.863
16.647.000
414.357
4.766.548.344
12.543.997
22.112.800
12,947,341,986

ا ا ه و تجهیزات
ال سه
بر
تلفن
آب
حمل و نقل
بیمه
استهالک ا یال و تجهیزات
استهالک ساختمان
تعمیرات
جمع کل

همانطیر که جدول  2نشان ودهد هزینه پرسنلو  51درصد از کل
هزینههای سییتقیم بخش آی سییو یی شییا ل وشییید .و در بین
هزینههای غیرپرسییینلو ،لزو ات اداری و بیمه کمترین سیییهم را
دارند.
پس از تهیه اتریس روابط بین واحدهای هزینه بر ا سا در صد،
به ت سهیم سربار واحدهای اداری -پ شتی انو به شرح جدول 3
پرداخته شییید .در این رحله شیییاهده و شیییید که ،واحد دفتر

0.2%
0.1%
0.3%
0
0.2%
0.1%
0
37%
0.1%
0.2%
100%

پر ستاری با  19در صد به لغ  281.989.256ریال و واحد لنژری با
 15درصیید به لغ  172.130.261ریال بیشییترین درصیید سییهم ،و
واحد اتیکالو با  2درصد به لغ  22.783.783ریال و واحد ان ار با 2
درصد به لغ  22.270.858ریال کمترین درصد سهم را در تسهیم
هزینه های سربار واحدهای اداری و پشتی انو دارند.

جدول  :3تسهیم هزینههای واحدهای اداری و پشتیبانی به مرکز فعالیت بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر تهران
مرکز فعالیت
ریاست
اداری
اتیکالو
ان ار
آشپزخانه
پذیرش
تاسیسات
حسابداری
خد ات و تدارکات
خیاط خانه
دفتر پرستاری
دفع زباله
لنژری
دارک پزشکو
رکز تلفن
نقلیه
ن ه ان

مبلغ هزینه (ریال)
141.859.279
529.282.228
22.783.783
22.270.858
293.586.800
43.083.678
112.705.698
373.999.362
76.364.084
47.478.624
281.989.256
64.640.764
172.130.261
38.659.499
45.775.642
9.048.200
37.944.200

پس از تسییهیم هزینههای سییربار واحدهای اداری  -پشییتی انو،
هزینههای اولیه سربار واحدهای واسطهای بعالوه سربار دریافتو از
واحدهای اداری  -پ شتی انو ،به واحدهای عملیاتو به شرح جدول

درصد هزینه بری
%13
%13
%2
%2
%11
%3
%4
%13
%4
%13
%19
%8
%15
%4
%6
%4
%4

 4تخصییی داده شیید .در این رحله شییاهده وشییید که ،واحد
فیزییتراپو با  85درصد به لغ  486.428.750ریال بیشترین درصد
سیییهم ،و واحد اتا عمل با  1درصییید به لغ 169.209.517ریال
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کمترین درصیید سییهم را در تسییهیم هزینههای سییربار واحدهای
عملیاتو دارند .علت اینکه در صد سهم بلیک زایمان صفر وبا شد
به این دلیل وباشیید که فقط به بخش زنان و زایمان خد ات ارائه
ودهد.
جدول  :4تسهیم هزینههای واحدهای واسطهای به مرکز
فعالیت بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر تهران
مبلغ هزینه

درصد هزینه

(ریال)
922.628.432

بری
%20

169.209.517

%1

بلیک زایمان

0

0

تصییربرداری

187.378.308

%11

داروخانه

979.367.731

%15

فیزییتراپو

486.428.750

%85

مرکز فعالیت
آز ایش اه
اتا عمل

در رحله آخر بهای تمام شده بخش آی سو یی تقسیم بر عدد 365
روز سال و در رحله بعدی بر تعداد  7تخت فعال تق سیم گردیده و
در پایان بهای تمام شیییده یک تخت روز بدسیییت آ د .جدول 5
حا س ه بهای تمام شده بخش آی سو یی بیمار ستان دکتر سپیر
تهران رادر سال  1394به ریال نشان ودهد.
جدول  :5محاسبه بهای تمام شده بخش آی سی یو
بیمارستان دکتر سپیر تهران در سال ( 1394به ریال)
شرح هزینه

مبلغ

دستمزد ستقیم

6.611.358.678

 +سربار

11.394.598.261

بهای تمام شده بخش آی سو یی

18.005.956.939

بهای تمام شده تقسیم بر عدد 365

49.331.389

تقسیم بر تعداد  7تخت فعال

7.047.341

بهای تمام شده تخت روز اشلالو بخش آی سو یی در سال 1394
ط ق جدول شماره  5برابر با  7.047.341ریال وباشد که این لغ
از تعرفه وزارت بهداشت ،در ان و آ یزش پزشکو ( 5.025.000ریال)
بیشتر است و اختالف هزینه واقعو و تعرفه وزارت بهداشت ،در ان
و آ یزش پزشکو لغ  2.022.341ریال وشید.
ظرفیت بخش آی سو یی بیمارستان دکتر سپیر برابر با  2555تخت
روز اشلالو وباشد ا ا در طیل سال  1394با  1327تخت روز

اشلالو ،فقط از  52درصد ظرفیت یجید استفاده شده است و 48
درصد از ظرفیت بخش آی سو یی بالاستفاده بیده است.
بحث و نتیجهگیری
حاس ی ات انجام شییده در این پژوهش نشییان داد بهای تمام شییده
تخت روز بیمار ب ستری در بخش آی سو یی بیمار ستان دکتر سپیر
در سال  40.2 1394در صد بی شتر از لغ تعرفه وزارت بهدا شت
وباشد .یکو از دالیل افزایش هزینه تخت روز در بیمارستان یرد
طالعه مکن ا ست به خاطر ا ستفاده ناکافو از ظرفیتهای یجید
با شد که در همین طالعه شخ شده ا ست بیمار ستان در طیل
سال  1394حدود نیمو از ظرفیتهای خید را استفاده نمیده است.
این طالعه نشان داد که کل هزینههای بخش آی سو یی 17.5
درصد از کل هزینه های بیمارستان و هزینه پرسنل بخش آی سو
یی  11.17درصد از کل هزینه پرسنل بیمارستان را تشکیل ودهند.
 Moererو همکارانش در پژوهش خید باعنیان ارزیابو 51واحد
راق ت های ویژه در کشیر آلمان گزارش دادند که هزینههای بخش
آی سو یی  20درصد هزینههای بیمارستان را تشکیل ودهد و
بیشترین درصد هزینهها با بیش از  62درصد ناشو از هزینههای
پرسنلو و باشد ( .)21اسد در پژوهش خید با عنیان بهای تمام شده
شب تخت بیمار بستری در بخش آی سو یی بر نای هزینهیابو بر
نای فعالیت در بیمارستان تا ین اجتماعو دکتر علو شریعتو
اصفهان گزارش داد که لغ عمده بهای تمام شده شب تخت،
هزینههای پرسنلو وباشد و در هر بیمارستان هزینههای پرسنلو،
جزء هزینههای اجتناب ناپذیر وباشد ( .)15جهانو و همکارانش در
پژوهش خید با عنیان تعیین بهای تمام شده بخش راق تهای
ویژه بیمارستان با استفاده از روش هزینهیابو بر نای فعالیت،
گزارش دادند بهای تمام شده خد ات بخش راق تهای ویژه
بیمارستان عادل با  7.38درصد از هزینههای بیمارستان بید که 64.1
درصد هزینهها ربیط به هزینه ج ران خد ت کارکنان 7.3 ،درصد
هزینهها ربیط به هزینههای یاد و لزو ات صرفو و  28.6درصد
هزینهها ربیط به هزینه سربار بیده است ( Tan .)16و همکارانش
در پژوهش خید با عنیان بررسو روزانه هزینه آی سو یی در  4کشیر
اروپایو گزارش دادند ،بیشترین یزان سهم از هزینههای آی سو یی
ربیط به هزینه نیروی انسانو و باشد ( Lefrant .)17و
همکارانش در پژوهش خید با عنیان ارزیابو هزینه در  23واحد آی
سو یی در بیمارستان های لو فرانسه در سطح خرد گزارش دادند
که  43درصد از کل هزینهها یبیط به نابع انسانو بیده است (.)19
از حدودیت های پژوهش حاضر وتیان به یارد زیر اشاره نمید
 با تیجه به اینکه هزینه های انرژی بخش قابل تیجهو از کل
هزینهها را در بر وگیرد برای حاسییی ه هزینههای انرژی هر
بخش ،فقط از طریق تخمین وتیان یزان آنها را شیییخ
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نمید که این حدود یت در برخو یاقع وتیا ند با عث عدم
دقت در حاس ات گردد.
 یکو از برزگترین حدودیتها در حاس ی ات ،شییخ ن یدن
هزینههای پرسنلو به تفکیک هر بخش در سیستم حسابداری
بیمارستان وباشد که این سئله باعث هدر رفتن ز ان زیادی
وگردد.
 شیییخ ن یدن برخو از هزی نه های صییییرت گرف ته در
بیمارسیییتان باعث گردید برای تفکیک هزینه های هر بخش
بصیرت ستقیم به اسناد کتیب حسابداری راجعه شید.

لذا پی شنهاد وگردد برای باز طراحو یک سی ستم جا ع ح سابداری
که هزینههای ا صلو و سرباری را با جزئیات ا صلو حا س ه نماید،
اقدام گردد.
تقدیر و تشکر
این قاله حاصل از پایان نا ه کارشناسو ارشد دفاع شده به شماره
 015012187دردانشیی اه آزاد اسییال و واحد تهران جنیب و بدون
حمایت الو و سیییاز انو و باشییید .در انتها از کلیه افرادی که
حققین را در انجام این پژوهش یاری نمیدند ،تشکر ونمائیم.
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Abstract
Background: calculating the exact costs of the ICU bed-day can provide the proper guidelines to reduce
costs and increase efficiency. The purpose of this study was to calculate the cost of an ICU bed-day
compared to the tariffs approved by the Ministry of Health and Medical Education in a given year.
Methods: In this applied study, data were collected using checklist for recording a variety of common and
uncommon expenses of ICU and its related cases. Moreover, the cost of 2015 was recorded with activitybased costing method ( stepwise procedure based on actual figures via matrix technique). Data were
analyzed using Excel 2007 so that the total cost was obtained by adding the direct labor cost to overheads.
Findings: The calculations indicated that the cost of ICU services was 18.005.956.939 Rials including 37%
of direct labor cost and 63% of overhead costs. In addition, a bed-day cost was 7,047,341 Rials higher than
the Ministry of Health's tariffs.
Conclusion: Considering that, the ICU bed-day cost is more than the approved tariff, the hospital
authorities can apply appropriate managerial and accounting techniques to save on expenses.
Keywords: Cost, Bed-day, ICU, Sapir Hospital
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