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 مقدمه: 

بخش های مراقبت ویژه از بزرگترین بخش های بالینی به شماار می رو.  اایید و اجهه بیتتر به بخش مراقبت های ویژه بیاگرر این 

حقیقت اسمت یه بیاارستا  ها بیش از ییش به این بخش گیاز وجاهند .اشت  ملم  است یه رشد بخش های مکیجر گیازمند مناب  

ارائه ودمات این بخش یاری ای مراقبت ویژه می اجاگد مدیرا  را .ر اصای  گیری ههت گلجه و هزینه اسمت  المی  هزینه بخش ه

 رساگد 

 روش یژوهش:

مطالعه حاضممر از گجم مطالعات یاربر.ی بج.ه یه به رممجرت مقطعی و گکشممته گرر اگفا. گرزت  ابزار گر.اوری .ا.ه ها متمماهده   

بج.  سرزص  های هزینه ای مرایز زعالیت از واحدهای حلابداری و  6931ال مصماحبه  بررسمی اسنا. و مدارو و رجراهای مالی س

اطالعات مربجط به مباگی الهی  از واحدهای مربجطه هاچج  مدارو یزشکی  زناوری اطالعات  استری  و     اوک گر.ید  بخش های 

ه یابی بخش های مراقبت ویژه و ودمات مراقبت ویژه مریز امجزشمممی .رماگی زیروزگر به عنجا  ملیط مطالعه اگتخاد شمممد  هزین

شمماوآ اگها با اسممت ا.ه از روش هزینه یابی بر مبنای زعالیت اگفا. گرزت و اطالعات مجر. گیاز ههت ملاسممبه هزینه ها از ااامی 

یز ها  اوری شممد  اعریم مرایز زعالیت مجهج. .ر بیاارسممتا   اعیین وروهی و برو  .ا. هر مر 6931مرایز هزینه برای سممال 

زعالیت  عامیات هزینه یابی بر اسمماه هر مریز زعالیت  گلممبت .ا.  هزینه های هر مریز زعالیت به مرایز هزینه گهایی و ملاسممبه 

هزینه ی ااا. شممده بر حلمم  هر وروهی مراح  المی  بج.  الممهی  هزینه ها با .ر گتر گرزتن اقای  ودمات بین واحدها اگفا. 

المهی  .و طرزه هزینه های اخصیآ یازته براور. شد  .ر مطالعه حاضر هزینه ودمات شاوآ بخش گرزت بنابراین با اسمت ا.ه از 

بکار گرزته  0262مطم  و ایل  های مراقبت ویژه براسماه یارسنفی و زماگلنفی براور. شد  ههت اگفا. ملاسبات گر. اززارهای 

 شد 

 یازته ها:

.ررد از هزینه های ی  را به ههت یر.اوت حقجق و .ستاز.  یاراگه  رزاه  61حدو.  6931مریز امجزشمی .رماگی زیروزگر .ر سال 

.ررد بیتترین  1و  06اهتااعی و .یج  گیروی اگلماگی وج. هزینه گاج.ه اسمت  .ارو و لجاز. مصمرزی و مجا. مصمرزی به ارای  با 

اضر گتا  .ا. بختهای مراقبت ویژه مجر. سمرزصم  از هزینه ها را یا از گیروی اگلماگی به وج. اوتصماد .ا.گد    گتایا مطالعه ح

.ررد از هزینه ی  گیروی اگلاگی مربجط به هزینه  06.ررد از ی  هزینه های بیاارستا  را به وج.اوتصاد .ا.   02بررسی حدو. 

ه بج.  به .ررمد از هزینه های .ارو و لجاز. مصرزی مربجط به بخش های مراقبت ویژ 92گیروی اگلماگی بخش های مجر. مطالعه بج.  

میمیار. ریال بج.  میاگرین .رامد به ازای اخت .ر  032طجر ی  هزینه بخش های مراقبت ویژه .ر مریز امجزشمممی .رماگی زیروزگر 

میمیار. ریال بج.  .ر ااامی بخش های مجر. مطالعه به ارای  هزینه گیروی اگلاگی و .ارو و لجاز.  9بخش های مجر. بررسمی حدو. 

  از هزینه ها را به وج. اوتصماد .ا.  ای سمی یج هراحی اعصاد بیتترین هزینه گیروی اگلاگی و هراحی مصمرزی بیتمترین سمه

هزینه ااا. شده   بیتمترین هزینه .ارو و لجاز. مصمرزی را .اشمت  گتایا گتما  .ا. ااامی بخش های مجر. مطالعه با .ر گتر گرزتن

 زیممممممممممممممممممما  .ه هلممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممنمممممممممممممممممممد 

BS FAS ودمات یرسمتاری  وجگریری وریدی یا مجیرگی و ازری  یالسماا – FFP  .ررد زراواگی را .ر  12ودماای بج.گد یه حدو.

بخش های مراقبت ویژه .اشتند بنابراین ودمات مکیجر از گتر هزینه مجر. بررسی قرار گرزتند  با اجهه به اینکه ودمات مکیجر انها 

راین هزینه گیروی اگلماگی یرسمتار برای اگها ملاسمبه شمد و سمایر سمرزصم  ها گیز براساه اجسمط یرسمتارا  اگفا. می یکیر. بناب

شمناسمایی مناب  مجر. گیاز با روش یارسمنفی و زماگلمنفی براور. شمد  .ر بخش های  سی سی یج و مراقبت ویژه هراحی اعصاد  



رستاری  براساه ملاسبه اگلراف .رامد از هزینه و ودمات ی BS FASTمراقبت ویژه گجزا.ا  و مراقبت ویژه .اومی اعصاد ودمات 

و ودمات یرسمتاری  ازری  یالساا گیز  BS FASTملمتقی  سمج..ه براور. شمدگد  .ر بخش های .اومی و هراحی عالوه بر ودمات 

ه به هزینبراسماه ملاسمبه اگلراف .رامد از هزینه ملمتقی  سج..ه بج.  .ر بخش مراقبت ویژه قم  انها ودمات یرستاری با اجهه 

 های ملتقی  ا  سج..ه بج.گد   به طجر ی  از بین ودمات مجر. بررسی ااامی ودمات یا از ملاسبه اگلراف .رامد از هزینه ااا.

معا.ل  BS FASریال    ودمت  691 101 63به طجر میاگرین هزینه ااا. شده اخت روز معا.ل شده ودمات زیا  .ه براور. شدگد 

ریال و وجگریری وریدی یا  163 611 6ریال  ودمات یرستاری معا.ل  136 028 0معا.ل  FFP-یالسمااریال  ازری   130 606 6

 ریال بج.  996 616 6جیرگی معا.ل م

 :بلث و گتیفه گیری

هزینه یابی براسمماه قیات ااا. شممده می اجاگد اطالعات .قیقتری به مدیرا  ارائه .هد  گکته قاب  اجهه .ر گقطه سممر به سممری  

یرسمتاری .ر بخش های مراقبت ویژه  هزینه های اخصمیآ یازته از سایر بخش ها است  مدیرا  می بایلت هنرا. اصای  ودمات 

 گیری .ر اززایش اعدا. اخت ها  بر مدیریت و یاهش هزینه های ثابت اجههات الز. را بناایند 

 


