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مقدمه
بیمارستان یک سـازمان اجتمـاعی اسـت کـه بـا      
استفاده از تسهیالت، تجهیزات و منابع انسـانی در  
بازیابی سالمت افـراد جامعـه و حفـظ و گسـترش     

).1دارد (مــؤثريســطح تندرســتی جامعــه نقــش 
بهداشـتی را  هايهزینهقسمت اعظم هابیمارستان

و دهنـد مـی در اغلب کشورها بـه خـود اختصـاص    
وسـیعی  انـداز چشـم شواهد حاکی از آن است کـه  
منابع (مالی) گونهاینبراي ارتقا و اعتالي مدیریت 

ــود دارد. از  ــکوج ــوی ــهس ــايبودج ــدود ه مح
کشـورهاي اکثـر درنظام سالمتبهیافتهاختصاص

همچنین وتوسعهکشورهاي در حالویژهبهجهان 
ورشـد و از سـوي دیگـر  نیافتـه توسعهکشورهاي 

همراهابعاد مختلف،درپیشرفتههايفناوريوسعهت

نظـام  درهافعالیتگوناگونیوپیچیدگیافزایشبا
رابخش سالمتمدیرانوگذارانسیاستسالمت،

کارآمـد ونـوین هـاي روشازگیـري بهـره بهملزم
ایـن درکاررفتـه بـه منـابع ازبهینهاستفادهجهت
ادیولوژي از بخش رازآنجاکه).2(استنمودهبخش
واحدهاي پشتیبانی بیمارستان به شـمار  ترینفعال
ادعـا نمـود منـابع    توانمی، تنها در صورتی آیدمی

صحیح مورد استفاده قرار صورتبهمالی بیمارستان 
گرفته که بخش رادیولوژي در خدمت همگان باشد 

قرار هابخشمتمرکز مورد استفاده کلیه صورتبهو 
).3(ردیگ

بیمارسـتانی مـدیریت امـر درکهباحثیمازیکی
سازيذخیرهبایگانی و دارد،قرارتوجهضرورتاً مورد

تصاویراززیاديحجمساالنه.استپزشکیتصاویر

یبهداشـت خـدمات ویپزشکعلومدانشگاهسالمت،دریپژوهشندهیآپژوهشکدهسالمت،خدماتهیاراتیریمدقاتیتحقمرکزبهداشت،اقتصادمتخصص،اریاستاد: یبارونمحسن
mohsenbarooni@gmail.com. رانیاکرمان،کرمان،یدرمان

یدرمـان یبهداشتخدماتویپزشکعلومدانشگاهسالمت،دریپژوهندهیآپژوهشکدهسالمت،دريسازمدلقاتیتحقمرکزبهداشت،اقتصاددارشیکارشناس: ییرضاامامسما* 
as.emrez@yahoo.com).مسئولسندهینو(*رانیاکرمان،کرمان،

یبهداشتخدماتویپزشکعلومدانشگاهسالمت،دریپژوهشندهیآپژوهشکده،یپزشککیانفورماتقاتیتحقمرکز،یپزشککیانفورماتمتخصص،اریاستاد:بیگینیبهاالدزیکامب
kambizb321@gmail.com. رانیاکرمان،کرمان،یدرمان

abediali2@gmail.com. رانیاراز،یشراز،یشیپزشکعلومدانشگاهيولوژیرادستیتکنولوژاقتصاد،ارشدکارشناس:گاهیيعابدیعل

ازاستفادهبایپزشکریتصاوانتقالوویآرشستمیسشدهتمامهنیهزبرآورد
رازیششهردريامرحله-یلیتقلروش

چکیده
ها به عنوان ابزاري مدیریتی جهت اخذ تصمیمات به هزینهمحدودیت منابع این بخش محاسهاي روز افزون نظام سالمت وبا توجه به هزینه:هدفوزمینه

شـده پکـس {سیسـتم    تمامقیمتمرحله اي،-تقلیلییابیهزینهروشازاستفادهباکهاستآنبرسعیحاضرپژوهشدرنماید.آگاهانه امري ضروري می
.گرددمحاسبه1393ماه نخست سال6در یراز،(ع) شهاي مطهري و امام رضادرمانگاه}در)PACS(آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی

بـراي نیـاز مـورد هـاي داده.تاسشدهانجامنگرگذشتهومقطعیصورتبهوتوصیفیشیوهبهکهاستکاربرديیپژوهشحاضر: پژوهشروش کار
سـپس، اسـت. شـده گردآوريرادیولوژي شبخهايفعالیتمستقیممشاهدهوبیمارستانوبخشمسئولینبامصاحبهطریقازپژوهش،موضوعبررسی
.استشدهمحاسبه2010نسخهاکسلافزارنرمبه کارگیريباومرحله اي-تقلیلییابیهزینهروشازاستفادهباپکسشدهتمامقیمت
پکـس بـوده کـه بـاالترین سـهم در      درصد کل هزینه پیاده سازي90،ریال1467174808بر اساس یافته هاي پژوهش، هزینه تجهیزات با مبلغ :هایافته

درصد باقی مانده هزینـه هـا را در بـردارد. در    10ریال، 160889198,1هزینه راه اندازي سیستم را به خود اختصاص داده است. هزینه هاي جاري نیز با مبلغ 
برآورد شده است.الیر107109پایان قیمت تمام شده پکس به ازاي هر گراف

یافته هاي پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد به خصوص آموزش پرسنل براي استفاده از سیستم پکس، از مزایاي منحصر بـه  بر اساس:يگیرنتیجه
فرد تله رادیولوژي از طریق این سیستم بهره مند شد.

بیمارستانپکس،مرحله اي،-روش تقلیلیشده،تمامقیمت:هاکلیدواژه
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دررادیـوگرافی واسـکن تـی سـی ،MRIازاعـم 
وآرشـیو بایگـانی، کـه شـود میتهیههابیمارستان

راگزافیهزینهو عالوه بر آنبرزمان،هاآنبازیابی
تـورم  . از طرفـی  کنـد مـی تحمیـل هابیمارستانبه

جهانی و افزایش نرخ ارز در کشور ما باعـث شـده،   
اخیـر  هـاي سـال هاي رادیولـوژي طـی   قیمت فیلم

چنـین افزایش شایان توجهی داشته باشد. وجـود 
افـزار نـرم از منـدي بهـره تـا شـد سـبب یمشـکالت 

)Picture Archiving and Communication
PACS-ystemS (هوشمندانهراهکاریکعنوانبه

کـار در دسـتور پزشـکی، تصـاویر بایگـانی امـر در
. پکس به دلیل منافعی )4(گیردقرارهابیمارستان
ــهکــه دارد  وســیله جهــت تــرینمناســبعنــوانب

، بازیافــت و انتقــال انــواع گونــاگون ســازيذخیــره
رادیولوژي شناخته شده اسـت. هرچنـد   هايعکس
طوربهاست، اما قیمتیگرانسیستم تکنولوژي این 

).5دارد (هاهزینهچشمگیري قابلیت جبران این 
ایـن سیسـتم بـه دو    انـدازي راهمنافع حاصـل از  

:شودمیدسته تقسیم 
غیرضروريمنافع بیمار که شامل حذف سفرهاي 

گـزارش  واسـطه بـه زمـان انتظـار   کـاهش بیماران،
پزشـک، ترریعسنتایج، همچنین تشخیص ترسریع

، غیرضـروري مجـدد و  هـاي بـرداري عکـس کاهش
افزایش دسترسی به رادیولوژیسـت بـراي بیمـاران    

و درصــد 40تـا  30منـاطق دوردسـت بــه میـزان    
ــذف ــهح ــاییجاب ــی دي  ج ــس و س ــی عک فیزیک

منــافع پزشــکان نیــز شــامل دسترســی .باشــدمــی
، هــاگــزارشو هــاعکــسبــه تــرآســانو تــرســریع

ــی از راه د ــاري،   دسترس ــر ک ــاعات غی ــراي س ور ب
افزایش امکان گزارش از راه دور و افزایش مشارکت 

).6است (بین متخصصان 
این سیستم داراي مزایایی براي بیمارستان است. 

تصـاویر آرشـیو بـراي مکـانی پکـس سازيپیادهبا
ایـن کـه مراکـزي درکـه درصورتینیست.احتیاج

هذخیـر بـراي بزرگـی مکـان ندارد،وجودتم سیس
دادهاختصـاص رادیولـوژي هـاي فـیلم وهـا کلیشه

ازقبـل کـه اسـت ایـن پکسدیگرمزیت.شودمی
مطلـوب صـورت  و دردیـد راتصویرتوانمیاپچ

بعـدي تیـ مز.نکـرد چاپراتصویرکیفیتنبودن
). براي برآورد بودجـه  7است (زماندرجوییصرفه

از منابع و همچنین دستیابیگیريبهرهعملیاتی و 
هزینـه ، بـرآورد هاهزینهبه تصویر روشنی از روند 

سالمتاقتصاددیدگاهازاخیرسالیاندرشدهتمام
.)8(است گرفتهقراربسیارتوجهمورد

یـابی هزینهنوینهايروشیکی از پرکاربردترین
به روز در حال روز،خدماتدراز آنگیريبهرهکه 

-تقلیلــی"یــابیهزینــهگســترش اســت، روش  
هـاي هزینـه یبررسبهروشاست. این"ايرحلهم

بـا )خـدمات غیرمسـتقیم هـاي هزینـه (نیپشتیبا
حسـابداري  واقتصادينوینیک رویکردازاستفاده

يهـا بخـش بـین هـا هزینـه این. سپس،پردازدمی
گـردد مـی توزیـع نهـایی و) میانی(واسطباالسري،

. مطالعات زیـادي در ایـن زمینـه انجـام شـده      )9(
پژوهشی بـا عنـوان   دونالد درمکبراي مثال.است

در سال کاناداکشورتحلیل هزینه منفعت پکس در 
به این یافته دست یافت که در شـش سـال   2009

متوسط پکـس بـه   هايهزینهاستفاده از پکس لاو
بیشتر از رادیوگرافی $65/2برداريعکسازاي هر 

تریمبلدر پژوهشـی  ). همچنین10(باشدمیسنتی 
ا عنوان اهمیت پرسنل مجرب و کارشناس جهـت  ب

بـه ایـن نتیجـه دسـت     2010اداره پکس در سال 
د بـا افـزایش   توانـ میدیدهآموزشیافت که پرسنل 

قدرت پکس، موجب بیشینه کردن کارایی، افزایش 
گردش،وريبهرهو افزایش هارادیولوژیسترضایت 

کـار راحـت و پاسـخ بهتـر بـه اهـداف اسـتراتژیک        
خطاهاي پزشکی و افزایش کیفیت کاهشسازمان،
در پژوهشـی  ). 11(گـردد مـی درمانی هايمراقبت

بیکر به تحلیل هزینه منفعت پکس در سـال  دیگر
پرداخته است و به این نتیجه دسـت یافتـه   2004

است که هزینه پکـس بعـد از سـال اول بـه علـت      
سـاالنه،  صورتبهافزارسختهزینه %5-25کاهش

هزینـه سیسـتم   کـه درصورتیت کاهش خواهد یاف
رادیولوژي سنتی به علـت افـزایش سـاالنه هزینـه     

).12(یابدمیپرسنل افزایش 
و منـافع  هـا هزینـه در پژوهشی بـا عنـوان   سیگل
به ایـن نتیجـه دسـت یافتـه     1998در سال پکس 

بـا منـافع   اضافی پکس تقریبـاً هايهزینهاست که 
همچنـین .)7(سیسـتم برابـر اسـت   اکتسابی ایـن 

مطالعاتی در زمینه قیمت تمام شـده انجـام شـده    
امیـري و همکـاران کـه بـه     است، ازجمله پژوهش
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درشـده ارایـه خـدمات شـده تمامهزینهمحاسبه
بهداشـت هـاي خانـه ودرمـانی -بهداشـتی مراکـز 

اسـت  پرداختـه 1388در سـال  شاهرودشهرستان
تمـام شـده   صابر ماهانی و همکـاران قیمـت  .)13(

شـهر  ادیولوژي بیمارسـتان شـفاي   خدمات بخش ر
بر مبناي فعالیـت  یابیهزینهبر اساس روش کرمان

ــال  ــد (1389در س ــبه نمودن ــرب و 14محاس ). ع
به تعیین هزینه تمام شده 1389در سالهمکاران 

ي منتخب علوم هابیمارستانخدمات رادیولوژي در 
بـر  یـابی هزینـه پزشکی تهران با اسـتفاده از روش  

). همچنــین در 15داختنــد (مبنــاي فعالیــت پر 
بـه  1388نیک پژوه و همکاران در سال يمطالعه

محاسبه هزینـه واحـد خـدمات بخـش رادیولـوژي      
ــا اســتفاده از روش   ــران ب ــرعلم ته بیمارســتان امی

).16پرداخته شد (ايمرحلهتقلیلی 
با توجه به اینکه اطالع از میزان هزینه تمام شده 

ات، جهـت اخـذ   خـدم کنندهارائهاین سیستم براي 
ــدیریتی  ــمیمات م ــابیتص ــادي آن، از و ارزی اقتص

اهمیت باالیی برخوردار است، لذا ایـن پـژوهش در   
بـا  نظر دارد به محاسبه قیمـت تمـام شـده پکـس     

هايدرمانگاهدر ايمرحله-استفاده از روش تقلیلی
و فوق تخصصی شهید مطهري و امام رضا تخصصی

بپردازد.1393شیراز در سال 

ارکروش
تحلیلی از دیـدگاه  فیتوصیحاضر از نوعپژوهش

آننتـایج کـه خـدمات درمـانی اسـت،   کنندهارائه
کـاهش وکنتـرل جهـت راهنمـاي ارائـه منظوربه

ارائـه  مراکـز وريبهـره وییکـارآ افـزایش وهزینه
يکـاربرد کـامالً درمـان وبهداشتخدماتکننده

مـالی امـور بایگـانی طریـق ازهـا داده. باشـد مـی 
بـاألخص وتعهديحسابداريافزارنرمبیمارستان،

وحقـوق امـوال، موجـودي انبـارداري، هايبرنامه
وبیمارسـتان مدیریتواداريامورپرسنل،مزایاي

توسـط شـده طراحـی هـاي فـرم تکمیل همچنین
وبخـش مـورد نظـر   به کمک مسئولینپژوهشگر

ازتعـدادي .شـده اسـت  يگـردآور هزینـه، مراکز
آوريجمعاینترنتطریقازاستاندارد نیزيهاداده

ازپـس .مـذکور وارد شـده اسـت   هـاي فـرم در و
بررسـی ازلـزوم مـورد اطالعـات وآمارآوريجمع

روشازاسـتفاده بـا وموجـود مـدارك واسـناد 
مـرتبط بـا   بـر هزینـه ي هابخش،ايمرحله-یتحلیل

مـرتبط بـا   هـاي هزینـه پکس تعیین شده، سـپس  
ش معین گشته است و در نهایت با پکس در هر بخ

مــورد نیــاز ایــن ايســرمایههــايهزینــهمحاســبه 
روشبـر اسـاس  سیستم، هزینه تمام شده پکـس  

مرحلــه 7طــی "ايمرحلــه-تقلیلــی"یــابیهزینــه
محاسبه و مورد تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت:

آوريجمـع تـیم وسیستمطراحتشکیل تیم.1
اطالعات

نهاییتمحصوالتعریفوییشناسا.2
هزینهواحدهايو تعریفییشناسا.3
منابعازیکهريبراهزینهکلییشناسا.4
هزینهيواحدهابهمنابعتخصیص.5
یینهـا يواحـدها بـه هـا هزینههمهتخصیص.6

هزینه
یینهـا واحـد يبـرا شـده تمامبهايمحاسبه.7

هزینه
ی ایـن دو  سـازمان سـاختار ابتـدا پژوهش،در این

وقرار گرفتهبررسیومطالعهموردمجتمع درمانی
درشـده انجـام عملیـات در مـورد الزماطالعـات 

وآمـده اسـت  به دستي مرتبط با پکسهابخش
بخـش نـی دروروابـط تحلیـل وتجزیـه بـه نهایتـاً، 

ي مـرتبط بـا پکـس   هـا بخـش رادیولوژي با سـایر  
اقـالم کهاستتوضیحبهالزم.شده استپرداخته

جاري هايزینههبه دو دسته پژوهشاینايهزینه
شامل نیروي انسانی، انرژي مصرفی، حمـل ونقـل،  

هـاي هزینـه مواد مصرفی و استهالك تجهیـزات و  
هايشاخصازاستفادهباشده کهتقسیمايسرمایه
مربوطاطالعاتوهادادهمورد،هربرايشدهتعیین

ازاستفادهباسپسگشته است. استخراجیکهربه
ايمرحلـه -روش تقلیلـی در متـداول مرحلـه هفت

تخصصی و هايدرمانگاهدر قیمت تمام شده پکس
بـا  فوق تخصصی مطهري و امـام رضـا (ع) شـیراز   

محاسبه گردید.Excelافزارنرمکارگیريبه

هایافته
، تعـداد پـذیرش در بخـش رادیولـوژي     1جدول 

ماهه نخسـت سـال   6درمانگاه را به تفکیک ماه در 
.دهدمینشان 1393
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واسـطه بـه جـاري کـه   هـاي هزینهراي محاسبه ب
، آیندمیو اجراي سیستم پکس به وجود اندازيراه

ــزات    ــتهالك تجهی ــه اس ــبه هزین ــه محاس ــزم ب مل
. لذا، با استفاده از فرمول زیر به محاسـبه  باشیممی

):17هزینه استهالك پرداختیم (

هزینه استهالك =

ايسـرمایه هـاي هزینـه همچنین جهت محاسبه 
ناشــی از خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت      

خریـد  طـور همـین سیسـتم پکـس و   سـازي پیاده
پکـس بـا توجـه بـه اینکـه زمـان خریـد        افـزار نرم

تجهیزات متفاوت است براي محاسـبه ارزش حـال   
محاسبه ارزش (انجام مرابهه درصدداین تجهیزات 
ارزش گذشته آن) از طریق وسیلهبهفعلی یک کاال 
).10دیم (فرمول زیر برآم

ارزش فعلـی کـاال،   دهندهنشانباالدر فرمول
نمایـان گـر نـرخ    rارزش کاال در زمان خرید و

ــا   ــادل ب ــل مع ــی%4تنزی ــدم ــینباش n. همچن

سـپري شـده از زمـان    هايسالتعداد دهندهنشان
خرید کاال است.

این سیسـتم  سازيپیادههزینه کل،2در جدول 
ــاري و  ــم از ج ــرمایهاع ــه  ايس ــین هزین و همچن

این سیستم به ازاي هر گراف، ارائه شـده  اندازيراه
است. همچنین این جدول سهم هر هزینه از هزینه 

.دهدمیسیستم را نمایش اندازيراهکل 
هـاي هزینـه ، سـهم هـر هزینـه از کـل     1نمودار 

ایــن سیســتم را بــه تصــویر انــدازيراهمربــوط بــه 
نشان داده 2ه در جدول کطورهمانکشیده است.

سـازي پیـاده مربوط بـه  هايهزینهشده است، کل 
ریــال محاســبه 1628064005,6سیســتم پکــس 

این سیسـتم بـه ازاي   اندازيراهشده است و هزینه 
در بـرآورد شـده اسـت.   107109معادل هر گراف 

بـه سـه   هاهزینهايمرحلهتقلیلی یابیهزینهروش 
کهگرددمیی تقسیم صورت باالسري، میانی و نهای

ارائه شده است.3در جدول 

گیرينتیجهبحث و 
پژوهش هزینه مواد مصـرفی  هايیافتهبر اساس 

(بیسـت و هفـت   27/0ریـال،  4422150مبلغ به 
را دربـر گرفتـه   هاهزینهصدم درصد) درصد از کل 

است. در پژوهشی صابر ماهانی با عنـوان محاسـبه   
یولـوژي در  قیمت تمـام شـده خـدمات بخـش راد    

1393ماه نخست سال 6ر تعداد پذیرش بخش رادیولوژي درمانگاه د-1جدول 
کلشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه

14613010263530372575248215200بیمار

کل هزینه و هزینه مربوط به سیستم پکس به ازاي هر گراف-2جدول 
به هر گرافافتهیصیتخصهزینه يانهیهزدرصد (ریال)مبلغعنوان هزینه

6933631225/44561نیروي انسانی
1559520095/01026انرژي مصرفی

107000006/070ونقلحمل
442215027/0290مواد مصرفی

70465535,632/44635استهالك
14671748089096524تجهیزات
1628064005,6100107109هانهیهزجمع کل 

هاییباالسري، میانی و نيهانهیهزنمایش مجموع -3جدول 
هانهیهزکل نهاییيهانهیهزمجموع میانیيهانهیهزمجموع باالسرييهانهیهزمجموع 

4536093811340462083969472001576354346
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به این هزینه1389بیمارستان شفا کرمان در سال 
درصد برآورد شده 5/7ریال، معادل 105701719

اســـت. همچنـــین هزینـــه پرســـنلی بـــه مبلـــغ 
ــال 69336312 ــد از 25/4ری ــهدرص ــاهزین را ه

پوشش داده است که در مطالعات مشابهی همچون 
مطالعه عرب که به تعیین قیمت تمام شده خدمات 

یولوژي در دو بیمارسـتان شـریعتی و سـینا در    راد
مربـوط بـه اجـاره    هايهزینهتهران پرداخته است، 

ــین   ــداري ســاختمان و همچن ــر و نگه ــاء، تعمی به
شـریعتی و  هـاي بیمارستانپرسنلی در هايهزینه

را هـا هزینـه درصد از کل 76و 69سینا به ترتیب 
. همچنین هزینه پرسنلی در مطالعـه  اندبرگرفتهدر 
ابر ماهانی و مطالعه نیک پژوه کـه بـه محاسـبه    ص

هزینــه واحــد خــدمات رادیولــوژي در بیمارســتان 
و 7/55امیراعلم تهران پرداخته به ترتیـب معـادل   

برآورد شده است.هاهزینهدرصد کل 4/63
ریـال  15595200مبلـغ  هزینه انـرژي مصـرفی   

(نودوپنج صدم درصد) درصـد از کـل   95/0معادل 
یماهـان ورد شده که در مطالعـه صـابر   برآهاهزینه

درصد و در مطالعه نیک پژوه این هزینـه بـه   32/0
درصـد  22/5همراه هزینه شرکت خدمات نظافتی 

پژوهش هايیافتهبرآورد شده است. بر اساس دیگر 
معادل ریال 70465535,6حاضر، هزینه استهالك 

برآورد شده که در مطالعـه  هاهزینهدرصد از 32/4
9/14و 34/6بیـ ترتوه و صـابرماهانی بـه   نیک پژ

محاسبه شده است.
صـرفاً که در ایـن پـژوهش   ايسرمایههايهزینه

ــزات    ــد تجهی ــامل خری ــیش ــدم ــغ  باش ــه مبل ب
درصــد از 90ریــال دربردارنــده  1467174808

که در مطالعه نیـک  طورهمان. باشدمیهزینه کل 
هـاي هزینـه پژوه به آن اشاره شده، منظور کـردن  

چشـمگیري هزینـه واحـد را در    طـور بهايسرمایه
سـالیانه  ايسرمایه. هزینه دهدمیافزایش هابخش

پکس در مطالعه بریانکه در کشور انگلیس در سال 
هزینه پوند (میلیون 7/1انجام گرفته معادل 1999

میلیون پونـد) بـرآورد شـده    8/0جایگزینی ساالنه:
است.

بارزي بـین  تفاوت شودمیکه مشاهده طورهمان
مختلف در این پژوهش با مطالعات هايهزینهسهم 

به ایـن دلیلنـد کـه در    هاتفاوتپیشین است. این 
مطالعات نامبرده هدف، محاسبه قیمت تمام شـده  
ــوژي    ــش رادیول ــده در بخ ــه ش ــدمات ارائ ــل خ ک

هدف پـژوهش حاضـر محاسـبه    آنکهحال. باشدمی
صـرفاً قیمت تمام شده پکس است، بـدین منظـور   

و اجـراي ایـن   سـازي پیـاده مـرتبط بـا   هايهزینه
سیستم در محاسبات لحاظ شده است.

درصـدي  25/4، نسبت کنیدمیچنانچه مشاهده 
هزینه پرسنلی در این پژوهش تفاوت چشـمگیري  
با مطالعات پیشین دارد. این تفـاوت از ایـن جهـت    

مربـوط بـه   صـرفاً محاسبه شـده  يهزینهاست که 

مرتبط با پکسيهانهیهزسهم هر هزینه از کل -1نمودار 
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پرســنلی اســت کــه در ایــن مقطــع زمــانی کــاربر 
انـدازي راهو یـا در زمینـه   انـد بـوده سیستم پکس 
. همچنین اسـتفاده از تعـداد   اندکردهپکس فعالیت 

الکترونیکـی ماننـد کـامپیوتر    هـاي دسـتگاه زیادي 
منجر به افزایش سهم هزینه انرژي مصرفی در این 

پژوهش شده است.
و یابیـ بازیستم پکس، انتقال،قابلیت سازآنجاکه

تصاویر بـا فرمـت دایکـام اسـت، لـذا      سازيذخیره
دسترسی به تجهیزات رادیولوژي که خروجی خـود  

مستقیم و یا با استفاده از تبـدیل آنـالوگ   طوربهرا 
به دیجیتال در این قالب ارائه دهند، الزامـی اسـت.   

هـاي هزینهبه ايسرمایههزینه نسبت بسیار باالي
نیز به آن اشاره شده 4ي که در جدول شماره جار

کـه پیشـتر گفتـه    طورهمانبه همین دلیل است. 
تصاویربازیابیوبایگانیبراييافزارنرمشد، پکس 

ابزارهايوهاقابلیتکردناضافهباکهاستپزشکی
داشـته متنـوعی کاربردهايدتوانمیآن،بهجانبی

قابلیــت زارافـ نــرمباشـد. الزم بـه ذکــر اسـت ایـن     
جایگزینی سیستم رادیولوژي سنتی را نـدارد، چـرا   

بـرداري عکـس که سیستم رادیولوژي سنتی جهت 
جهت انتقال، بازیابی صرفاًو پکس شودمیاستفاده 

و در صـورت  باشـد مـی این تصـاویر  سازيذخیرهو 
از مزایـاي تلـه   وريبهـره اتصال به اینترنت امکـان  

لذا، امکان قیاس ایـن  .سازدمیرادیولوژي را فراهم 
دو با یکدیگر وجود ندارد.

سوابق محدود پژوهش در زمینه سیستم آرشیو و 
بـرآورد  يحیطـه در ویـژه بهپکس) (ریتصاوانتقال 

ــه ــه در داخـــل کشـــور از   هـــايهزینـ مربوطـ
کـه  رودمـی این پژوهش بـه شـمار   هايمحدودیت

هـاي پـژوهش نویسندگان را برآن داشت از منابع و 
هره بیشتري ببرند که البته به دلیـل اینکـه   التین ب

سیسـتم  انـدازي راهو منـدي بهـره مدت زیـادي از  
ــورهاي   ــس در کش ــعهپک ــهتوس ــییافت ــذردم . گ

ایـن سیسـتم،  هـاي هزینـه مرتبط بـا  هايپژوهش
اخیر انجام شده اسـت. لـذا، بـه    هايدههدر کمتر

التین دهه اخیر بسنده شده است.هايپژوهش
حاضر یکی از نقاط قوت مطالعه است،ذکرشایان

است که ایـن مطالعـه، نخسـتین پـژوهش در     این
زمینه قیمت تمام شـده سیسـتم پکـس در سـطح     

، جهـت  مؤثرباشدمی. امید است گاباشدمیکشور 

راهی جهـت مصـرف   و آغازگرارتقاي نظام سالمت 
صحیح منابع نظام سالمت.

تقدیر و تشکر
ــش اد   ــان بخ ــه کارکن ــندگان از کلی اري و نویس

پرسنل محترم بخش رادیولوژي درمانگاه مطهري و 
. ضمناً این کنندمیع)، تشکر و قدردانی رضا (امام 

طرح تحقیقاتی در دانشـگاه علـوم   عنوانبهمطالعه 
بـه ثبـت رسـیده    47/93پزشکی کرمان با شـماره  

است.
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Abstract
Background: Due to the increasing cost of health care and resource limitations, this section
requires calculating costs in order to make informed decisions as a management tool for the
evaluation of health care service. This study was aimed to estimate the cost of PACS using
“Step- Down” method in Shahid Motahari & Emam Reza Polyclinics-Shiraz in the first six
months of 2014.
Methods: This practical research was done by descriptive method in a Cross-sectional and
retrospective form during the year 2013. Data was collected through direct observation,
information sheets of hospital and by interviewing with radiologists and administrative staff.
After gathering data, using step down costing method, the unit costs of PACS in these centers
in the first six month of 1393, (2014) were calculated by using an Excel software.
Results: According to the findings, equipment cost was1467174808 that involved 90% from
total costs of PACS implementation which is the highest share of costs. Current cost was
160889198 that obtained 10% of costs. PACS cost per graph was 107109 Rials.
Conclusion: Based on the research findings, through improving performance especially by
training personnel, the unique advantages of tele-radiology can be used by implementation of
this system.
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