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 مقدمه 

 

 

با توجه به اینکه کمیته تجهیزات پزشکک  بیماستکتام ئوک ود تک ویا و ابک        

تیاتت های الزم دس جهت ئ یریت بودجه و نظاست بر کلیکه رریک ها ت توزیک  و    

اتتفاده تجهیزات و ئلزوئات پزشک  دس بیماستتام ئک  باشک  ئیتوانک  اهمیکت     

 .زیادی دس کمک به اص ح سون  تهیه  تجهیزات و ئلزوئات پزشک  داشته باش 



 مقدمه

 

ئک یریت بودجکه صکرد شک ه دس ئکوسد تکائیا       یک  از ئهمتریا ئوضوعات دس  

فهرتت تجهیزات و ئلزوئات  پزشک  ئکوسد  تعییا  تجهیزات و ئلزوئات پزشک  

نیاز بیماستتام از فهرتت قیمت های اع م ش ه اداسه کل تجهیکزات پزشکک  دس   

 .ئ  باش ساتتای ئ یریت بودجه 

 



 

فهرست تجهیزات و ملزومات  پزشکی مورد نیاز بیمارستان از  تعیین  

فهرست قیمت های اعالم شده اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای 

 بودجهمدیریت 



 مقدمه 

 

 

برای ئ یریت بودجه یک  از ئهمتریا ئوضوعات برستک  ئدک اس ئفکرد تکاالنه     

تجهیزات ئ  باش  فدط تع اد کم  از اق م ئوسد نیاز تهم زیادی از ئفرد بودجه 

سا به عه ه داسن  و بدیه تهم ئتوتط و کوچک  از ئفرد بودجه سا به عه ه داسنک   

 .ش ه اتت ABC ایا واقعیت ئوجب ایجاد ئفهوم آنالیز 



 ABCآنالیز 

 

 

ئراککز  برای تعییا و ئدایوه هزینه تجهیزات و ئلزوئکات دس  سوش  ABC آنالیز 

اصود پایه ای که ایا آنالیز ئبتن  بر آم ئ  باش  ئمککا اتکت   . دسئان  ئ  باش 

جهت تعییا اولویت های ئهم و با پتانویل باال که دس ق م اود بای  پیگیکری شکود   

بکاس برده شود چرا که ایا آنالیز ئنجر به تمرککز تک ب بکر سوی تعک اد کمک  از      

 .تجهیزات که بیشتریا تهم بودجه سا به رود ارتفاص ئ  دهن  رواه  ش 



 اولویت بندی اقالم  

 

 :سده ئفی  جهت تجزیه و تحلیل شناتای  ئ  شودته   ABCآنالیز دس 

و ئلزوئات  هوتن  که با وجود تع اد کم بکاالتریا هزینکه و   تجهیزات   Aک س -1

دسص   70حجم دسرواتت  سا به رود ارتفاص ئ  دهن  به عباست دیگر ایا گروه 

 .بودجه سا به رود ارتفاص ئ  دهن 

و ئلزوئات  هوتن  که تهم ئتوتط  از ئفکرد تکاالنه سا   تجهیزات  B ک س -2

 . دسص  بودجه سا به رود ارتفاص ئ  دهن  20شائل ئیشون ت ایا گروه 

و ئلزوئات  هوتن  که تهم کوچک  از ئفکرد تکاالنه سا   تجهیزات  C ک س -3

 . دسص  بودجه سا به رود ارتفاص ئ  دهن  10شائل ئیشون ت ایا گروه 



 اولویت بندی اقالم  

 

:A  دسص   70تجویز ش ه که تجهیزات پزشک  دسص   10)ئفرد تالیانه باالتریا

 (کل هزینه سا شائل ئ  شون 

:B  دسصک    20تجویز ش ه که تجهیزات پزشک  دسص   20)تالیانه ئتوتط ئفرد

 (کل هزینه سا شائل ئ  شون 

:C  دسصک    10تجویز ش ه که تجهیزات پزشک  دسص   70)ئفرد تالیانه کمتریا

 (کل هزینه سا شائل ئ  شون 



 اولویت بندی اقالم  

 



 

 

  

بنکابرایا  . ش ه اتت ABCآنالیزواقعیتها ئوجب تول  ئفهوم تجزیه و تحلیل ایا 

ککه   Aبای  تمام ت ب رود سا برای ئ یریت تجهیزات و ئلزوئکات کک س   ئ یرام 

 .بیشتریا سان ئام و بازده  سا دس ایا ئجموعه داساتت ئتمرکز نماین 



 در کمیته تجهیزات پزشکی   ABCکاربرد آنالیز 

 

 

هزینه های باال برای رری  تجهیکزات و ئلزوئکات پزشکک  بکه وتکیله      کاهش -1

 Aشناتای  تجهیزات و ئلزوئات اسزانتر دس ک س 

اثکر  _نمودم اط عات برای انتخاب جایگزیا های  که بیشتریا هزینکه  فراهم  -2

 .بخش  سا داسن 



 ABCمرحله پیاده سازی آنالیز  7

 

 هزینه هر واح  و وئلزوئات رری اسی ش ه و ئفرد ش ه جم  آوسی کلیه اط عات تجهیزات -1

 ئفرد جم  آوسی اط عات ئدادیر -2

 ئحاتبه اسزب ئفرد-3

 ص  اسزب کل برای هر وتیله ئحاتبه دس -4

 قیمتبیشتریا قیمت به کمتریا از لیوت ئرتب کردم -5

از باال به پاییا ایا کاس سا شکرو  کنیک ت   )ص  تجمع  کل هزینه ها سا ئحاتبه کنی  ئحاتبه دس -6

 (دسص  برای آرریا قلم لیوت ش ه برت  100دسص  سا به اق م پاییا پاییا اضافه کنی  تا به 

 CتBتAگروه های بیا ئشخص کردم ئرز -7



 جمع آوری اطالعات تجهیزات وملزومات  -1
 خریداری شده و هزینه هر واحد  

 رتبه بندی درصد کل هزینه هزینه کل (لایر)هزینه هر واحد تعداد نوع محصول ردیف

   24200 میکروست 1

   2300000 لنز چشمی 2

   cc10 2200سرنگ  3

   19000000 پیس میکر تک حفره ای 4

   11130 دستکش جراحی 5

   12900000 استنت دارویی 6

   1760 سرنگ انسولین 7

   6072 آنژیوکت 8

   1265 اسکالپ وین 9

   4000000 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

   PTCA 1890000گاید وایر  11

   1800000 گایدینگ کتتر  12

   PTCA 4752000بالن  13

   472500 پیچ الكینگ تیتانیوم 14

   3935000 نیل فمور استیل 15

   5184375 پالك دیستال لترال تیبیا 16

   41776000 پروتز هیپ 17

   5850000 بالون آنژیوپالستی عروق پریفرال  18

   290000 راد تیتانیوم 19

   2466000 كراس لینك ستون فقرات 20

   480375 پیچ كنسلوس تیتانیوم 21

        



 جمع آوری اطالعات مقادیر مصرف   -2

 رتبه بندی درصد کل هزینه هزینه کل (لایر)هزینه هر واحد تعداد نوع محصول ردیف

   24200 200 میکروست 1

   2300000 130 لنز چشمی 2

   cc10 4262 2200سرنگ  3

   19000000 5 پیس میکر تک حفره ای 4

   11130 72 دستکش جراحی 5

   12900000 18 استنت دارویی 6

   1760 1500 سرنگ انسولین 7

   6072 1000 آنژیوکت 8

   1265 1900 اسکالپ وین 9

   4000000 10 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

   PTCA 100 1890000گاید وایر  11

   1800000 90 گایدینگ کتتر  12

   PTCA 71 4752000بالن  13

   472500 77 پیچ الكینگ تیتانیوم 14

   3935000 13 نیل فمور استیل 15

   5184375 5 پالك دیستال لترال تیبیا 16

   41776000 3 پروتز هیپ 17

   5850000 48 بالون آنژیوپالستی عروق پریفرال  18

   290000 19 راد تیتانیوم 19

   2466000 6 كراس لینك ستون فقرات 20

   480375 4 پیچ كنسلوس تیتانیوم 21

          



 محاسبه ارزش مصرف برای هر ردیف  -3

 رتبه بندی درصد کل هزینه هزینه کل (لایر)هزینه هر واحد تعداد نوع محصول ردیف

   4840000 24200 200 میکروست 1

   299000000 2300000 130 لنز چشمی 2

   cc10 4262 2200 9376400سرنگ  3

   95000000 19000000 5 پیس میکر تک حفره ای 4

   801360 11130 72 دستکش جراحی 5

   232200000 12900000 18 استنت دارویی 6

   2640000 1760 1500 سرنگ انسولین 7

   6072000 6072 1000 آنژیوکت 8

   2403500 1265 1900 اسکالپ وین 9

   40000000 4000000 10 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

   PTCA 100 1890000 189000000گاید وایر  11

   162000000 1800000 90 گایدینگ کتتر  12

   PTCA 71 4752000 337392000بالن  13

   36382500 472500 77 پیچ الكینگ تیتانیوم 14

   51155000 3935000 13 نیل فمور استیل 15

   25921875 5184375 5 پالك دیستال لترال تیبیا 16

   125328000 41776000 3 پروتز هیپ 17

   280800000 5850000 48 بالون آنژیوپالستی عروق پریفرال  18

   5510000 290000 19 راد تیتانیوم 19

   14796000 2466000 6 كراس لینك ستون فقرات 20

   1921500 480375 4 پیچ كنسلوس تیتانیوم 21

        1922540135     



 محاسبه درصد ارزش کل برای هر وسیله  -4

 رتبه بندی درصد کل هزینه هزینه کل (لایر)هزینه هر واحد تعداد نوع محصول ردیف

   0.25 4840000 24200 200 میکروست 1

   15.5 299000000 2300000 130 لنز چشمی 2

   cc10 4262 2200 9376400 0.48سرنگ  3

   4.9 95000000 19000000 5 پیس میکر تک حفره ای 4

   0.04 801360 11130 72 دستکش جراحی 5

   12 232200000 12900000 18 استنت دارویی 6

   0.13 2640000 1760 1500 سرنگ انسولین 7

   0.31 6072000 6072 1000 آنژیوکت 8

   0.12 2403500 1265 1900 اسکالپ وین 9

   2 40000000 4000000 10 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

   PTCA 100 1890000 189000000 9.8گاید وایر  11

   8.4 162000000 1800000 90 گایدینگ کتتر  12

   PTCA 71 4752000 337392000 17.5بالن  13

   1.8 36382500 472500 77 پیچ الكینگ تیتانیوم 14

   2.6 51155000 3935000 13 نیل فمور استیل 15

   1.3 25921875 5184375 5 پالك دیستال لترال تیبیا 16

   6.5 125328000 41776000 3 پروتز هیپ 17

   14.6 280800000 5850000 48 بالون آنژیوپالستی عروق پریفرال  18

   0.28 5510000 290000 19 راد تیتانیوم 19

   0.76 14796000 2466000 6 كراس لینك ستون فقرات 20

   0.09 1921500 480375 4 پیچ كنسلوس تیتانیوم 21

        1922540135     



 مرتب کردن لیست   -5

 رتبه بندی  فراوانی تجمعی در صد هزینه ها  در صد کل هزینه  هزینه کل نام محصول  ردیف

1 
 

 PTCAبالن  
337392000 17.5 

2 
 

چشمیلنز   
299000000 15.5 

3 

 

 بالون آنژیوپالستی پریفرال

 

 

280800000 14.6 

4 
داروییاستنت   

 
232200000 12 

 PTCA 189000000 9.8گاید وایر  5

 8.4 162000000 گایدینگ کتتر 6

 6.5 125328000 پروتز هیپ 7

 4.9 95000000 پیس میکر تک حفره ای 8

 2.6 51155000 نیل فمور استیل  9

 2 40000000 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

 1.9 36382500 پیچ الکینگ تیتانیوم 11

 1.5 25921875 پالك دیستال لترال تیبیا 12

 0.76 14796000 كراس لینك ستون فقرات 13

 cc10 9376400 0.48سرنگ  14

 0.31 6072000 آنژیوکت 15

 0.38 5510000 راد تیتانیوم 16

 0.25 4840000 میکروست 17

 0.23 2640000 سرنگ انسولین 18

 0.22 2403500 اسکالپ وین 19

 0.09 1921500 پیچ كنسلوس تیتانیوم 20

 0.08 801360 دستکش جراحی 21



 محاسبه درصد تجمعی کل هزینه ها  -6

 رتبه بندی  فراوانی تجمعی در صد هزینه ها  در صد کل هزینه  هزینه کل نام محصول  ردیف

1 
 

 PTCAبالن  
337392000 17.5 17.5 

2 
 

چشمیلنز   
299000000 15.5 33 

3 

 

 بالون آنژیوپالستی پریفرال

 

 

280800000 14.6 47.6 

4 
داروییاستنت   

 
232200000 12 59.6 

 PTCA 189000000 9.8 69.4گاید وایر  5

 77.8 8.4 162000000 گایدینگ کتتر 6

 84.3 6.5 125328000 پروتز هیپ 7

 89.2 4.9 95000000 پیس میکر تک حفره ای 8

 91.8 2.6 51155000 نیل فمور استیل  9

 93.8 2 40000000 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

 95.7 1.9 36382500 پیچ الکینگ تیتانیوم 11

 97.2 1.5 25921875 پالك دیستال لترال تیبیا 12

 97.96 0.76 14796000 كراس لینك ستون فقرات 13

 cc10 9376400 0.48 98.44سرنگ  14

 98.75 0.31 6072000 آنژیوکت 15

 99.13 0.38 5510000 راد تیتانیوم 16

 99.38 0.25 4840000 میکروست 17

 99.61 0.23 2640000 سرنگ انسولین 18

 99.83 0.22 2403500 اسکالپ وین 19

 99.92 0.09 1921500 پیچ كنسلوس تیتانیوم 20

 100 0.08 801360 دستکش جراحی 21



 مشخص شدن گروه های مصرفی   -7

 رتبه بندی  فراوانی تجمعی در صد هزینه ها  در صد کل هزینه  هزینه کل نام محصول  ردیف

1 
 

 PTCAبالن  
337392000 17.5 17.5 A 

2 
 

چشمیلنز   
299000000 15.5 33 A 

3 

 

 بالون آنژیوپالستی پریفرال

 

 

280800000 14.6 47.6 A 

4 
داروییاستنت   

 
232200000 12 59.6 A 

 PTCA 189000000 9.8 69.4 Aگاید وایر  5

 B 77.8 8.4 162000000 گایدینگ کتتر 6

 B 84.3 6.5 125328000 پروتز هیپ 7

 B 89.2 4.9 95000000 پیس میکر تک حفره ای 8

 C 91.8 2.6 51155000 نیل فمور استیل  9

 C 93.8 2 40000000 استنت غیر دارویي عروق كرونر 10

 C 95.7 1.9 36382500 پیچ الکینگ تیتانیوم 11

 C 97.2 1.5 25921875 پالك دیستال لترال تیبیا 12

 C 97.96 0.76 14796000 كراس لینك ستون فقرات 13

 cc10 9376400 0.48 98.44 Cسرنگ  14

 C 98.75 0.31 6072000 آنژیوکت 15

 C 99.13 0.38 5510000 راد تیتانیوم 16

 C 99.38 0.25 4840000 میکروست 17

 C 99.61 0.23 2640000 سرنگ انسولین 18

 C 99.83 0.22 2403500 اسکالپ وین 19

 C 99.92 0.09 1921500 پیچ كنسلوس تیتانیوم 20

 C 100 0.08 801360 دستکش جراحی 21



 نتیجه گیری 

 

الزم اتت نتایج دس هر ک س به دقکت اسزیکاب  شکون      ABCبع  از تکمیل آنالیز 

آنالیز داده ها اط عات ئهم  که ئربکو  بکه انتخکاب نکو       Aبخفوص دس ک س 

 .تجهیزات و ئلزوئات پزشک  و ئفرد ئنطد  آم ئیشود سا فراهم رواه  نمود

بنابرایا ئ یرام بای  تمام ت ب رود سا برای ئ یریت تجهیزات و ئلزوئات کک س  

A  که بیشتریا سان ئام و بازده  سا دس ایا ئجموعه داساتت ئتمرکز نماین. 

 



 نتیجه گیری 

 



 نتیجه گیری 

 

 ABCکالس  درصد ارزش اقالم  تعداد اقالم درصد

8.2 69.4 A 

19.2 19.8 B 

72.6 10.8 C 

100 100 



 خط مشی های در نظر گرفته شده 

از آنجای  که ایا اق م داسای اسزب زیادی هوتن  بای  به صوست دقیک   : Aگروه 

 .کنترد شون  تا ئوجودی آنها دس پاییا تریا تطح ئناتب نگه داشته شود

داسن  و احتمکاد سشک     Aو  Cاق م ایا گروه وضعیت  ئابیا اق م گروه : Bگروه 

 . وجود داسد Cو یا ع م سش  و تب یل به گروه  Aآنها و تب یل به گروه 

 .ایا گروه از اق م داسای اسزب کمتری هوتن : Cگروه 



 :مزایای استفاده از این روش

 .مهمترین قابلیت آن سادگی است

 کاربرد برای حجم باالی اقالم

 سرعت عمل وکوتاهی فرآیند

 عملی بودن دراکثر سیستم ها



 تشکربا 
 توجه شمااز 


