
 مطالعه موردی خدمات منتخب بیمارستان شهدای یافت آباد ;هزینه یابی بر مبنای فعالیت خدمات

 

 مقدمه: 

با پیشررت س یررتنا  یاهای مای ماات ایرردراتل تا شکی پافرریش  ا اانز اهه ا اهه مانیه ما تا ان  مینه ه مددیی  وادت  تاهاه 

بیای ودام فدل خدمات بیدافدش ه تامانش  اطالشات ه تاتل مای مالش تامانش محایبه  -خدمات ااائه فردل تا بششریای وششی ش

بییاتی بتای مدنتنس مانیه ما ه تاآمد ماات نیاه ایس. اهش مانیه نابش بت مبیای  االیس نیش اه اهش مای نان  مانیه نابش ایس 

نحا منکابش محایبه نداتل ه اطالشات مریدی که مش وااند بیای ودام فدل خدمات ااائه فدل تا هامد مای بیدافدش ه تامانش اا به 

منالاه ماضت اه ناع منالاات کاابتتی باتل که به صاات مقناش ه گذفده نگت  دنتاه نظام یرالمس کشراا اتاا تمد.اا تا اخدیاا م

بیداایداه فیدای نا س  1693انجام گت س. ابااا گتتآهای تاتل ما مشامدل  م امبه  بتایش اییات ه مدااك ه صااویای مالش یال 

آباتل بات. پس اه فریایرانش متاکا  االیس ه مبانش ویییی میای   خدمات فاخب بشز مای نیانش با ایدراتل اه ویییی نینت ه ه 

 ایدراتل  گتتند.  0212ته طت ه بتآهات ه ندانج با نیدنگت مقانیره فرد. به میناا انجام محایربات اه نتم ا ااامای منک  ه اکیرر  

تاصد بیشدتن  ییی اه مانیه  11ه  31ا ده ما: یرت  ر  مای مانیه متباب به نیتهی انیرانش ه تااه ه لااهم م رت ش به وتوی  با ن

مای بیداایداه اا به خات اخد اص تاتند. گتاندتن  خدمس تا بشز جتامش شدامش متباب به کییه صرتا  تا بشز هانداه متباب 

کاواااکس با لیا ه تا بشز یاخدگش متباب به خدمس  کپ بات. مقانیه مانیه خدمات با  به خدمس یااان   تا بشز چشی خدمس

وات ه آنیا نشراه تات ودامش خدمات ماات بتایرش تا بیداایرداه فریدای نا س آبات هناه تل میدید. مانیه سیتمیدقیی بشز مای 

 بشز ما بیشررردت اه اهش مذکاا بتاهات فرررد.اهاژانس ه اک  ه شتهق تا اهش میررردقیی کددت اه اهش ویرررییی تهطت ه ه یرررانت 

بحث هندیجه گیتی: خدمات ااائه فرردل تا بیداایررداه شالهل بت وادت هنات  به تلی  هابیرردگش بی  متاکا ه بششرریای ااائه تمیدل با 

ه آهات مانیپیدیدگش تا محایبه مانیه ما به هنژل مانیه مای سیت میدقیی اهبته ایس. اشدال اهفیای ینحش نگت ه ناتایس تا بت

ما  یریایردیای مشدکم م  جدکه بتآهات وات ه ما اا سیت هاااش جکال تاتل ه ماجبات هناه تمش بیداایدانیا ه بششیای بیدافدش ه 

تامانش اا  تامی  خاامد آهات . ایردراتل اه یرییردی مانیه نابش بت مبیای  االیس که مبیامای ویرییی میایرر  تا آه لحاو فدل ه 

ه ه وش رریب مانیه ما تا آه اه تاس باینش بت خااتاا بافررد  بیداایرردانیا اا به نم یررییرردی میررابداای مددیی  اهش محایررب

 ااهفدید با بییز هاااش نیبس به مانیه مای یاهمانش مجیا مش کید.

 


