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مقدمه

ب خکود اختصکاد دادهانکد  .]1در ايکران حکدود  %7توليکد

در عصر حاضر ،نظام هاي سالمت يکي از بکزر تکرين و

ناخالص داخلي ب بخش سالمت اختصاد يافت است  ]2کک

مهم ترين بخش هاي اقتصادي و خدماتي در سکح جهکان بک

بيش از  %44آن توسط بخش دولتي تأمين مالي ميشود .بکين

شمار ميروند ک حدود  %9توليد ناخالص داخلي کشکورها را

هم بخشهاي نظام سالمت ،بيمارستانها حکدود  54تکا %04
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از کککل بودجک بخککش سککالمت و سککهم عظيمکي از نيروهککاي

گرديد .تعرف گذاري بر اساس کتاب ارزشهکاي نسکبي نيکز از

آموزشديده و متخصص را ب خود اختصاد دادهاند .]4،3

مهرماه سال  1393آغاز شد .برنام هاي کاهش ميزان پرداختي

مهمترين رسالت هر نظام سالمت ،ارتقاي سکالمت و رفک

بيماران بستري ،برنام حمايکت از اقامکت پزشککان در نقکاط

نيازهايي است ک ب واسح عوامل تأثيرگذار گوناگون پيوسکت

محروم کشور ،ارتقاي کيفيت هتلينگ ،افزايش حضور پزشکان

در حال تغيير هستند .نظام سالمت براي پاسکخگويي بک ايکن

متخصص مقيم ،ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت ،حفاظکت مکالي

تحوالت سري و پيوست نياز ب اصالح دارد .افزايش دسترسي

از بيماران صعبالعکال ،،خکاد و نيازمنکد و تکرويج زايمکان

مردم ب خدمات سکالمت ،پرداخکتهکاي عادالنک  ،]5ارائک

طبيعي و کاهش سزارين ازجمل بست هاي طکرح تحکول نظکام

خدمات با کيفيت از اهداف کشورها در ارائ خدمت بک مکردم

سالمت ميباشد .هدف اصلي طکرح تحکول نظکام سکالمت در

ميباشد .دو ويژگي مهم بخش سالمت ک اصکالحات در ايکن

ايران ،ارتقاي سکالمت مکردم ،بهبکود و توسکع شکاخصهکاي

بخش را اجتناب ناپذير ميکند ،عبکارت انکد از  .1سکالمتي از

سالمت جامع  ،افزايش رضايت مکردم از خکدمات سکالمت و

حقوق اساسي افراد است و  .2تحوالت بسيار سکري در حکال

کککاهش پرداخککت از جيککب بککراي هزينکک هککاي بسککتري در

اتفاق است .تغييرات در مفاهيم سالمت و سيماي بيمکاريهکا،

بيمارستانهاي دولتي بوده است .]7،6

پيشرفتهکاي فنّاورانک در روشهکاي تشکخيص و درمکان از
تحوالت در عرص سالمت حکايت دارند .]6

محالعات گوناگوني در زمين طرح تحکول و تکأثير آن بکر
شاخص هاي مالي و عملکردي انجام شده است ک مؤيد بهبود

در کشککورهاي مختلککط طککرحهککاي تحککول مختلککط در

وضعيت شکاخصهکاي مکالي و عمکلککردي بکودهانکد .]9،0

بيمارستانهاي عمومي انجام شده است ک هدف اصکلي آنهکا

محالع اي نيز توسط فريدفر در زمين تکأثير طکرح تحکول بکر

اسککتقالل مککديريتي و افککزايش قککدرت مواجه ک بککا بککازار در

شاخصهکاي کلينيککي ،پکاراکلينيکي ،جراحکي و نيکز سکح

بيمارستانها بوده است .اينگون اصکالحات در کشکورهاي در

رضايتمندي بيماران انجام شد ک نتکايج آن نشکان از افکزايش

حال توسع گسترش يافتند و ب شکل هاي مختلفي اجرا شدند.

پذيرش کلينيک ها و پاراکلينيکها و افزايش رضايت بيمکاران

مکانيسمهاي جايگزين براي تأمين مالي ،جداسازي خريدار از

داشت .]5

ارائ کننده خدمت ،خدمات قکراردادي ،افکزايش سکهم بخکش

يکي از پرهزين ترين بخکش هکاي هکر بيمارسکتان بخکش

خصوص کي در بخککش عمککومي ،توسککع سيسککتم اطالعککات و

راديولوژي و آزمايشگاه ميباشد .اين واحدها ب صورت غيکر

اصالحات بودج اي و توسع سيستم مديريتي اشکالي از ايکن

مستقيم پشکتيبانکننکده سکاير بخکشهکاي بکاليني بيمارسکتان

اصالحات بودهاند؛ اما نکت مهم ايکن اسکت کک هکدف اصکلي

ميباشند .بررسيها نشان مکيدهکد کک بخکش راديولکوژي از

طرحهاي تحول نظام سالمت ،استفاده مجدد و بهينک از منکاب

لحاظ هزين انرژي ،عمکومي و اسکتهالک سکاختمان و بخکش

مالي ب صورت بست هاي خدمات مراقبت اساسي و ضروري و

آزمايشگاه از لحاظ هزين مناب انساني و استهالک تجهيزات و

افزايش مشارکت مردم در مديريت خدمات مربوط ب سکالمت

هزين هاي دريافتي بين بخشهاي مختلط بيمارستان رتب اول

 ،]5برقراري عدالت در تأمين بار مالي ،بهبود کيفيت خدمات،

را دارند  .]1لذا بررسي اين موضکو کک طکرح تحکول نظکام

حفظ ارزش و شأن بيماران  ]5و ککاهش پرداخکت از جيکب

سالمت بر عملکرد اين واحدها چ اثري داشت است ميتواند

توسط مردم  ]6است.

زمين هاي مناسبي را براي تحليل سياست و تصميمهاي بعکدي

در ايران ،طرح تحول نظام سالمت از ارديبهشتمکاه سکال

ايجاد کند .بر اين اساس با توج ب اهميت بررسي تأثير طکرح

 1393اجرا شد .در اين راستا جهت پيشبرد اهداف آن 7 ،بست

تحول بر اقتصاد و عملکرد بيمارستان ،محالع حاضر با هکدف

خدمتي سالمت تدوين و از  15ارديبهشتماه سال  1393اجرا

بررسي تأثير طرح تحول نظام سالمت و اجراي تعرفک گکذاري

مهدي يوسفي و همکاران
بر اساس کتاب ارزشهاي نسبي بر هزين و درآمد واحکدهاي

تحليل هزينک هکا (معرفکيشکده توسکط دفتکر بودجک وزارت

آزمايشگاه و راديولوژي مرکز آموزشي ،پژوهشي درماني امکام

بهداشت) استفاده گرديد  .]13اقالم اطالعاتي منکدر ،در ايکن

سح سوم

فرمها عبارت بودند از آمار کارکنان ب تفکيک مراکز فعاليکت

رضا ( ) شهر مشهد ب عنوان يک بيمارستان بزر
ارجا  ،طراحي و اجرا شده است.

بيمارستان ،هزين هاي پرسنلي (شامل هزينک هکاي مربکوط بک
پرداختهاي مستمر و غيرمستمر ب کارکنان و پزشکان) ،هزين

مواد و روشها

مککواد مصککرفي از انبارهککا (پزشککک و غيرپزشکککي) و سککاير

محالع حاضر يک محالعک توصکيفي -مقحعکي اسکت کک

هزين هاي عمومي (انرژي و غيره) و استهالک .بکراي محاسکب

ب منظور تحليل اقتصادي -عملککردي دپارتمکان پاراکلينيکک

هزين هاي دپارتمکان پاراکلينيکک ،از روش تخصکيص تقليلکي

مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام رضا ( ) ،قبل و بعد از

مرحل اي هزين ها در واحدهاي بيمارستاني استفاده شکد ]14

اجراي طکرح تحکول نظکام سکالمت و قبکل و بعکد از اجکراي

ب دليل ماهيت مقايس اي بودن دادهها ،فقط هزين هاي مستقيم

تعرف گذاري بر اساس کتاب ارزشهاي نسبي انجام شده است.

محاسب شد .هزين هاي مربوط ب انرژي نيز بر اساس مصکرف

بيمارستان امام رضا ( ) از  30بخکش بسکتري 1220 ،تخکت

بخش هاي مکورد محالعک و هزينک هکاي اسکتهالک تجهيکزات

مصوب و حکدود  3444نفکر کارکنکان برخکوردار مکيباشکد.

سرماي اي نيز ب نرخ ثابت و با عمر مفيکد  14سکال محاسکب

دپارتمککان پاراکلينيککک بيمارسککتان متشکککل از بخککشهککاي

گرديد .]15

آزمايشگاه و راديولوژي ميباشد .ب لحاظ زماني نيز متوسکط

در قسککمت دوم ،درآمککدها در س ک دسککت اصککلي شککامل

ماهان ک اقککالم هزين ک اي ،درآمککدي و عمککلکککردي دپارتمککان

درآمدهاي حاصل از ارائ خدمات (همکراه بکا بسکت ککاهش

پاراکلينيک در سال  ،1392ب عنوان دوره قبل از طرح تحکول

فرانشيز طرح تحول) ،اعتبارات عمومي بيمارستان مربکوط بک

سالمت ،متوسط ماهان اقالم مذکور در ارديبهشت تا شکهريور

پرداخت حقوق کارکنان (پرداخت از محکل منکاب عمکومي) و

 1393ب عنوان دوره بعد از طرح تحول و قبل از تعرف گکذاري

اعتبارات مربوط ب طرح تحول (ب جز بست ککاهش فرانشکيز)

بر اساس کتکاب ارزش هکاي نسکبي و متوسکط ماهانک اقکالم

ارائ شد .براي بک دسکت آوردن اقکالم درآمکدي ،از سيسکتم

ذکرشده در ششماه دوم سال  1393بک عنکوان دوره بعکد از

اطالعککات بيمارسککتاني ) (HISکليک خککدمات ارائک شککده در

اجراي تعرف گذاري بر اساس کتاب ارزش هاي نسبي اسکتفاده

بخش هاي دپارتمان پاراکلينيک ،شناسايي درآمدهاي حاصکل

شده است.

از خدمات مربوط  ،بعد از تائيد پرونده ها توسکط حسکابداري

براي تحليل اقتصادي-عملکردي دپارتمان پاراکلينيکک از
دو دست داده شامل دادههاي مربوط ب اقالم هزين اي و اقکالم

محاسب و ب عنوان درآمد بخش از محل مذکور در نظر گرفتک
شد.

درآمدي استفاده شده است .داده مورد نياز با استفاده از فرم ها

دادههاي جم آوريشکده بکا اسکتفاده از نکرمافکزار اکسکل

و جککداول اسککتاندارد و از طري کق نککرمافزارهککاي درآمککدي و

دست بنديشده و با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين ،انحکراف

هزين اي بيمارستان جم آوري شده است.

معيار ،درصد و  )...تحليل شد .در اين خصود درصکد تغييکر

براي تحليل هزين ها از روش هزين يکابي بکر مبنکاي فعاليکت

درآمدها و هزين هاي واحدهاي مکورد محالعک قبکل و بعکد از

) ]11،12 (Activity Based Costing-ABCاستفاده شکد .در

اجراي طرح تحول و ابالغ کتاب ارزشهاي نسبي ب تفکيکک

اين روش هزين يابي و کنترل فعاليتها بر اساس رديابي منکاب

محاسب شد.

مصرفي و هزين هکاي مربکوط بک آن انجکام مکيشکود .بکراي
جم آوري دادههاي مربوط ب هزين ها از فرم هکاي اسکتاندارد
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پرداختي ب پزشک ( )110%بعد از ارزش نسبي و بکيشتکرين

يافت هاي جدول  1حاکي از اين است کک درآمکد بخکش

کاهش هزين اي مربوط ب پرداختي ب پزشک ( )-54%بعکد از

آزمايشگاه بعد از طرح تحول نسبت ب قبل کاهش يافت است،

طرح تحول بوده است .سود کلي اين دپارتمکان بعکد از طکرح

اما بعد از ارزش نسبي ب طور قابل مالحظ اي ( )141%افزايش

تحول ( )54%و بعکد از ارزش نسکبي ( )257%بک طکور قابکل

يافت است .همچنين بيشترين افکزايش هزينک اي مربکوط بک

مالحظ اي افزايش يافت است.

جدول  .1میانگین ماهانه اقالم هزینهای و درآمدی بخش آزمایشگاه (میلیون ریال)

هزینه  /درآمد

سرپایي

4/181

3/141

7/801

-13

141

کل

4/181

3/141

7/801

-13

141

عمومي

1/708

1/414

1/919

-14

31

-

118

118

0

0

1/708

1/094

1/447

13

11

کل درآمد

4/894

4/334

10/349

-9

94

پرداختي به کارکنان غیرپزشک

درآمد
اختصاصي
درآمد

جزئیات

قبل از طرح
تحول
(تعدیلشده با
)PPI

منابع عمومي

طرح تحول
(به جز کاهش فرانشیز)

کل

3/111

3/003

3/971

-17

31

343

174

381

-40

118

انرژی

11

38

34

-39

-9

سایر هزینهها و استهالك

944

184

894

-18

31

پرداختي به پزشک
هزینه

درصد تغییر بعد از طرح تحول به قبل درصد تغییر بعد از ارزش
بعد از طرح تحول و بعد از ارزش
از طرح تحول (حقیقي تعدیلشده با نسبي به قبل از ارزش نسبي
نسبي
قبل از ارزش نسبي
(اسمي)
)PPI

دارو و لوازم مصرفي پزشکي
کل هزینه
درآمد منهای هزینه

-

30

47

0

91

4/881

3/919

4/339

-11

31

911

1/404

4/010

44

147

جدول  .1میانگین ماهانه اقالم هزینهای و درآمدی بخش رادیولوژی (میلیون ریال)
هزینه  /درآمد

جزئیات

1/113

1/118

4/111

3

1/113

1/118

4/111

3

-13

909

849

913

11

-7

-

333

333

0

0

0

909

1/181

1/191

71

30

1

کل درآمد

3/011

1/800

4/911

14

-7

111

پرداختي به کارکنان غیرپزشک

1/478

1/101

1/914

37

1

13

پرداختي به پزشک

303

448

1/347

114

81

148

انرژی

11

7

8

-11

-43

8

سایر هزینهها و استهالك

411

340

487

13

-11

39

دارو و لوازم مصرفي پزشکي

0/44

18

34

4194

3891

93

کل هزینه

درآمد
اختصاصي

سرپایي
کل
عمومي

درآمد

منابع عمومي

طرح تحول
(بهجز کاهش فرانشیز)

کل

هزینه

قبل از طرح تحول بعد از طرح تحول
و قبل از ارزش
(حقیقي
تعدیلشده با  )PPIنسبي (اسمي)

بعد از ارزش
نسبي
(اسمي)

درصد تغییر بعد از درصد تغییر بعد از طرح درصد تغییر بعد از
طرح تحول به قبل از تحول به قبل (حقیقي ارزش نسبي به قبل از
ارزش نسبي (اسمي)
تعدیلشده با )PPI
طرح تحول (اسمي)

درآمد منهای هزینه

-13

181
181
13

1/310

1/413

3/840

47

9

43

711

117

1071

-48

-11
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يافت هاي جدول  2حاکي از اين است ک درآمد اختصاصي
بخش راديولوژي بعد از طرح تحول نسبت ب قبل کاهش يافت

است ،اما بعد از ارزش نسبي ب طور قابل مالحظک اي ()106%
افزايش يافت است .درآمد کل بعکد از طکرح تحکول و بعکد از

مهدي يوسفي و همکاران
ارزش نسبي نسبت ب قبل افکزايش داشکت اسکت .هکمچنکين

بعد از اجراي ارزش نسبي ب شکل چشمگيري افزايش يافتک

بيشترين افزايش هزين اي مربوط بک دارو و لکوازم مصکرفي

است.

پزشکي ( )3096%بعد از طرح تحول و پرداختکي بک پزشکک

نتايج نشکان مکيدهنکد ،ککل هزينک بخکش آزمايشکگاه و

( )140%بعد از ارزش نسکبي و بکيشتکرين ککاهش هزينک اي

راديولوژي بعد از اجراي ارزش نسبي افزايش بيشتکري را در

مربوط ب انرژي ( )-43%بعد از طرح تحول بوده اسکت .سکود

مقايس با بعد از اجراي طرح تحول داشت اند ک با نتايج سکاير

کلي اين دپارتمان بعد از طرح تحکول ( )-61%ککاهش يافتک

محالعات همخواني دارد  .]19،9،0بيشتکرين منبک هزينک اي

است و بعد از ارزش نسبي ( )640%بک طکور قابکلمالحظک اي

بخش آزمايشگاه و راديولوژي بيمارستان امکام رضکا قبکل از

افزايش يافت است.

طرح تحول مربوط ب هزين هاي پرسنلي بوده است ک با نتايج
محالع اي ک هزين هکاي بخکش آزمايشکگاهي بيمارسکتاني را

بحث و نتيجهگيري
محالع حاضر با هدف بررسکي تکأثير طکرح تحکول نظکام
سالمت و تعرف گذاري بر اساس کتاب ارزش هکاي نسکبي بکر
عملکرد دپارتمان پاراکلينيک بيمارستان امام رضا ( ) در شهر
مشهد انجام شده است .نتکايج ايکن محالعک نشکان داد بعکد از
اجراي طرح تحول و کتاب ارزشهاي نسبي شاخصهاي مالي
بخش پاراکلينيک بيمارستان امام رضا تغييکر ککرده اسکت .در
محالع حاضر بعد از اجراي طکرح تحکول ککل درآمکد بخکش
آزمايشگاه و راديولوژي نسبت ب قبل از اجراي طرح ککاهش
يافت است در حاليک بعد از اجراي ارزش نسبي ککل درآمکد
بخش آزمايشگاه و راديولوژي نسبت ب قبل از اجکراي طکرح
اف کزايش يافت ک اسککت .محالعککات در سککاير بخککشهککاي اي کن
بيمارستان نشان داد ،کل درآمد در هر دو مرحل بعد از اجراي
طککرح تحککول و کتککاب ارزش نسککبي افککزايش يافتکک اسککت
.]17،16،9
يافت ها نشان ميدهند ،درآمد اختصاصي بخش آزمايشگاه
و راديولوژي بعد از اجکراي طکرح تحکول ککاهش يافتنکد در
حاليک بعد از ابالغ کتکاب ارزش نسکبي بک ترتيکب  141%و
 106%افزايش يافتند .نتايج محالع اي در کشور چين هم نشان
داد ک درآمد اختصاصي بيمارستانهاي دولتي اين کشکور بعکد
از اجراي طرح تحول با افزايش تعرف هکاي خکدمات تکا %34
افزايش يافت بود  ]10ب طور کلي درآمد و سود اين دپارتمان

بررسي کرده بود ،هم خواني دارد  ]24نتايج محالعکات مشکاب
نيز نشان ميدهند بيشتکرين هزينک هکاي بخکش آزمايشکگاه
مربوط ب هزين هاي پرسنلي بوده است  ]23-24محالعات در
بخش راديولوژي ساير بيمارستانها نيز ب نتايجي مشاب با اين
محالع دست يافتند ب طوريک بيشترين سهم از هزينک هکاي
بخش راديولوژي مربوط ب هزين هکاي پرسکنلي بکوده اسکت
 .]27-24نتايج ساير محالعات نيز نشان ميدهد هزينک هکاي
پرسنلي بيشترين سهم از هزين هاي بيمارسکتاني را بک خکود
اختصاد داده اند .نتايج محالع اي نشکان داد بکيش از  54%از
کل هزين هاي بيمارستان بک هزينک هکاي پرسکنلي اختصکاد
داشت است  ]4محالع اي در کشور هند نيز نشان داد ک حدود
 43%از کل هزين هاي بخش مراقبت ويژه ب حقکوق کارکنکان
اختصاد داشت است .]20
بر اساس نتايج هزين هاي پرسنلي بخش آزمايشگاه بعکد
از اجراي ارزش نسبي افزايش يافت است ک با نتايج محالع اي
در بخش قلب همين بيمارستان همراستا است  ]9در حاليکک
هزين هاي پرسنلي بخش راديولوژي بعد از اجراي طرح تحول
و ارزش نسبي افزايش يافت اند .بعد از اجراي طرح تحکول در
ماساچوست ،درآمد پزشکان حدود  1.4برابر و درآمکد سکاير
کارکنان حدود  1.3برابر افزايش يافت  ]29ک تا حدودي بکا
نتايج اين محالع همراستا است.
يافت ها نشان ميدهند در بخش آزمايشگاه بعد از اجکراي
طرح تحول و ارزش نسبي بکيشتکرين افکزايش هزينک اي بکا
 110%مربوط ب پرداختي ب پزشککان بعکد از اجکراي ارزش

کومش

جلد  ،24شماره ( 2پياپي  ،)74بهار  – 1397ويژه نام عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

نسبي بوده است ک با نتايج محالعات در ساير بخشهاي همين

مناب مالي نظام سالمت را ب ويژه در بين رشت هکاي مختلکط

بيمارستان همراسکتا اسکت  ]9،0و در بخکش راديولکوژي بکا

فعال در عرص ارائ خدمات بيمارستاني تغيير داده است.

 3096%مربوط ب دارو و لوازم مصرفي پزشکي بعد از اجراي
طرح تحول بوده است .البت اين تفاوت زياد ب دليل اين اتفاق

تشكر و قدردانی

افتاده است ک بعد از طرح تحول ،ارجا بيمکار بک بيکرون از

مناب مالي طرح از طريق بيمارستان امام رضکا ( ) مشکهد

بيمارستان براي فراهم ککردن لکوازم مصکرفي پزشککي و دارو

تأمين شده و نويسندگان مراتکب تقکدير و تشککر خکود را از

ممنو شده و بيمارستان ملزم بوده است ک کلي موارد را براي

رياست و کارکنان محترم بيمارستان امام رضا ( ) و ب صورت

بيماران تأمين نمايد در حاليک قبل از طکرح تحکول ،بيمکاران

ويژه آقاي مهندس محسن شکوهيزاده ،رئيس اداره مديريت و

بخش مهمي از لوازم مصرفي را از خار ،از بيمارستان تکأمين

فنآوري اطالعات بيمارستان ،اعالم مينماينکد .مقالک حاضکر

مينمودهاند .در چين بعد از اجراي طکرح تحکول هزينک هکاي

بخشي از نتايج طرح پژوهشي است ک با ککد  944444و ککد

دارويي ب ازاي هر ويزيت در بيمارستانهاي عمومي ب ترتيب

اخککالق  IR.MUMS.REC.1394.416در معاونککت پژوهش کي

در مراقبت سرپايي و بستري تکا بکيش از  0%و  15%ککاهش

دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصويب شده است.

يافت و در نهايت سهم درآمد دارويي از کل درآمد بعد از طرح
تحول کاهش يافت .]10
محالع حاضر در يک بيمارستان دولتي بزر

سح سکوم

ارجا با  1444تخت فعال انجام شکده اسکت و از آنجکا کک
سياستهاي طرح تحول سالمت بک صکورت يکسکان در ککل
کشور براي اجرا در بيمارستانهاي دولتکي ابکالغ شکد از نظکر
محققکين نتککايج ايکن محالعک بککا ترتيکب قککدرت زيکاد بککراي
بيمارستانهاي باالي  544تخت سپس با قدرت متوسط بکراي
بيمارستانهاي کمتر از  544ولي مستقر در مراکز استانها قابل
تعيم ميباشد .اين دو دست بيمارستانها اکثر تختهاي بستري
دولتي را پوشش ميدهند .در خصود تعميم نتکايج بک سکاير
بيمارستانهاي دولتي بايد با احتياط اقدام گردد.
طرح تحول نظام سالمت و ابالغ کتاب ارزشهکاي نسکبي
عملکرد واحدهاي پاراکلينيک بيمارستان را متاثر کرده اسکت.
اين تاثير بر روي واحد راديولوژي بيشتر از آزمايشگاه بکوده
است .در بخش راديولوژي بعد از ابالغ کتاب ارزشهاي نسبي
افزايش ايجاد شده در درآمدها بيش از شش برابر بوده اسکت.
اين افزايش بخش راديولوژي را در خصود برتري درآمد بکر
هزين در موقعيت بهتري قرار داده است .تاثير کتاب ارزشهاي
نسبي بر روي بخشهاي پاراکلينيک يکسان نبوده است و ايکن
موضو ميتواند بيانگر اين باشد ک تعرف هاي جديکد توزيک
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Introduction: Health System Evolution plan (HSEP) and relative values of hospital services are one of
the most significant reforms in Iran's health system in the recent years. This study aimed to determine the
effect HSEP on financial performance of para clinic units in a big hospital in Mashhad (Iran).
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in para clinic units
including of laboratory and radiology in Imam Reza hospital from April 2014 till March 2016 using activity
based costing (ABC) method. Data relating revenue and cost were gathered using standard forms and were
analyzed using descriptive statistics by Excel 2010 Software.
Results: Total revenue of laboratory and radiology unit has decreased by 9% and 7%, respectively after
HSEP. While these have increased by 94% and 111%, respectively, after tariff change. Total cost of
laboratory ward has decreased by 21% after HSEP while has increased by 36% after tariff change. Total
cost of radiology ward has increased by 9% and 53% respectively after HSEP and tariff change.
Conclusion: The implementation of a HSEP and relative values of hospital services has improved the
income of para-clinical units. However, the impact of these changes in the radiology unit, especially after
the implementation of tariff based on the relative values was much higher than the laboratory Unit. This can
indicate a change in the distribution of financial resources between the various para-clinical disciplines.
Keywords: Hospital, Healthcare Reform, Health Policy, Cost, Medical Tariff, Performance.
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