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 چکیده:

 

با توجه به  از ملزومات پزشکی مصرفی مورد استفاده در مراکز درمانی ABCآنالیز ساالنه، 
در نتیجه مدیریت هزینه انجام  با هدف تعیین اقالم هزینه بر ودریافتی از مراکز و  HISگزارش 

ضمن بررسی مشکالت پیش روي انجام  ،ABC، پس از معرفی آنالیز در این مقاله گردد.می
این روش با استفاده از ارائه شده است.  فرآیندروشی جهت تسریع انجام این ، آنالیز

pivotTable  موجود در افزونهPowerPivot هانرم افزار اکسل و ایجاد ارتباط بین جداول داده 
، آنالیز سرعتافزایش چشمگیر در ادامه، اثبات خواهد شد که این امر، عالوه بر گیرد. انجام می
برخوردار است. چرا که این  HISهاي ثبت شده در بسیار بیشتري نسبت به تحلیل دادهاز دقت 

 نماید.  را مجبور به ثبت اطالعات دقیق میروش، کاربران 
 

 ABCنی، آنالیز ملزومات پزشکی مصرفی، مراکز درماواژگان کلیدي: 

 

 

 مقدمه:
 

د. اگر چه قیمت اکثر این گردپزشکی مصرفی در مراکز درمانی می هاي کالنی صرف خرید ملزوماتساالنه، هزینه
نیاز مبرم روزانه مراکز به تعدد این دسته از وسایل پزشکی،  به توجه ارزان است ولی با نسبتابه تنهایی،  کاالها

توان گفت ، میاین دسته از وسایل پزشکیمازاد بر نیاز اقالم و الزام انبارش  از اینهر یک تعداد بسیار زیادي از 
. بدین تاثیر بسزایی دارد ، در مدیریت و پایش هزینهرخرید و مصرف این اقالم سالمت محوآنالیز و پایش میزان 

را جهت  ABC، روش آنالیز سازمان غذا و دارو منظور اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
و دانشگاه هاي علوم پزشکی، موظفند هر ساله، با توجه به ملزومات  معرفی نموده است ،تحلیل قیمت این اقالم

را براي  ABCمراکز درمانی در بازه زمانی یک سال گذشته، آنالیز  HISپزشکی مصرفی ثبت شده در سیستم 
درصد قیمت کل خرید  70یشتر از المی که مجموع قیمت خرید آن ها بدرصد از کل اق 10تمامی مراکز انجام دهند. 

-درصد قیمت کل خرید می 20درصد از کل اقالمی که مجموع قیمت آن ها  A ،20باشد را جزء ملزومات گروه می

  
 



 

درصد قیمت کل خرید  10کمتر از درصد از کل اقالمی که مجموع قیمت آن ها  70و  Bباشد را جزء ملزومات گروه 
ء اقالم هزینه بر بوده ، جزAکنیم. به عبارت دیگر، ملزومات گروه طبقه بندي می Cباشد را جزء ملزومات گروه می

که مدیریت قرار دارند  Aورود به دسته  مرز، در Bو نیاز به مدیریت دارند. از طرفی دیگر، برخی از ملزومات گروه 
ملزومات تقسیم بندي ، این روش در شود.اکسل انجام میدر نرم افزار  ABCآنالیز  آن اقالم نیز الزم است.

هاي داده هر مرکز درمانی در یک سال نظر به اینکه تعداد ردیف .گیردصورت میپزشکی بدون توجه به برند آنها
 ABCمراکز درمانی، آنالیز  HISبا توجه به نحوه ثبت اطالعات ملزومات در سیستم ردیف است و  4000بالغ بر 

هاي موجود، این آنالیز همواره از دقت بسیار زیادي عالوه بر آن، با توجه به داده .باشدفرآیندي زمان بر می
می توان به موارد زیر اشاره و عدم دقت بسیار زیاد آن از دالیل اصلی زمان بر بودن این روش  برخوردار نیست.

 کرد.
مورد بررسی قرار  -بدون لحاظ نمودن برند آن –ا توجه به نام کاال جهت انجام آنالیز، باید نام ملزومات را تنها ب -1

در این در حالی است که  باشد.بسیار زیاد می -وجه به برند آنهابدون ت–شایان ذکر است که تعداد کاالها  داد.
. کندزمان بر میاین امر، روند کار را شده و نام کاال ذکر  نیز عالوه بر، برند اقالم HISگزارش دریافتی از سیستم 

  باشد.، آنالیز بسیار زمان بر می1ها با توجه به ترتیب حروف الفبادر این حالت، حتی با چینش داده
غلط امالیی در نام کاال  شود،بدون اعمال فیلتر خاصی درج می HISبا توجه به اینکه نام کاالها در سیستم   -2

 “آنژیوکت”به جاي کلمه  “یوکتانز”به عنوان مثال درج وجود دارد 
باشد و نخ نایلون برند سوپا میرایج سوپالون، نام  شوند. به عنوان مثالم شناخته میبرخی از کاالها، با چند نا -3

و یا نازوگاستریک کتتر نخ نایلون سوپا نوشته شود  -2سوپالون و  -1ممکن است به دو صورت  HISدر سیستم 
که در این حالت چینش نام کاال با توجه  به هر دو صورت ممکن است درج شود. و که نام رایج آن سوند معده است

(زمان بر  دسته بندي این اقالم در زیر مجموعه نخ بخیه نایلون ندارد.به ترتیب حروف الفبا نیز نقشی در سرعت 
 بودن)

فی مورد استفاده بیماران، از جهت انجام آنالیز، باید تعدادي از اقالم ثبت شده به عنوان ملزومات پزشکی مصر -4
ام هاي دروشیت و لیست داده ها حذف شوند. از این اقالم می توان به دستکش یکبار مصرف، زیر انداز (که با ن

گردند و این خود موجب زمان بر بودن آماده سازي اطالعات اولیه می شود)، کیف بهداشتی همراه زیرانداز ثبت می
 .  2کرد بیمار، کاور جسد و ... اشاره

، نام کاالها قابل تشخیص نیستند به عنوان HISبرخی اوقات، به علت عدم درج صحیح اطالعات در سیستم  -5
(کاهش  توان به اطالعات دست یافت.در حالی که از طریق این عدد، نمیمثال، عدد به جاي حروف تابپ می شود 

  دقت)
ثبت نشود. این امر از  HISممکن است به علت اشتباه کاربر، نام کاالهاي خریداري و یا مصرف شده در سیستم -6

 (کاهش دقت) طریق اختالف بسیار زیاد عدد گزارش شده با حداقل تعداد مورد انتظار کاال قابل درك است.
دارد. زیرا با توجه به اینکه هر کاال در طول  اهمیت بسیار زیادي ABCایجاد دقت بسیار زیاد در نتایج انجام آنالیز 

صحیح، گردد، عدم دسترسی به داده هاي ر بار، به تعداد زیاد خریداري میسال، چندین مرتبه و برخی از آنها در ه
         نمی توان به نتایج استناد کرد. کند و در این صورتنتایج را کامال جابه جا می

 در نرم افزار اکسل می باشد که می توان داده ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب نمود. sortمنظور استفاده از گزینه  -1
، بسته الزم به ذکر است که چون خرید یک کاالي خاص در طول سال، در تاریخ هاي مختلف انجام می گیرد، در داده هاي اولیه، نام هر یک از کاالها -2

 به تعداد مرتبه خرید آنها، زیاد است.   

  
 

                                                        



 

زیر مجموعه یک این روش، داده هایی که در و عدم دقت  ABCآنالیز بودن فرآیند به منظور درك بیشتر زمان بر 
 ذکر شده است. 1شوند در جدول کاال طبقه بندي می

سرعت و دقت انجام آنالیز در نرم افزار  چشمگیر هاي موجود، در این مقاله روشی جهت افزایشبا توجه به چالش
در این روش، با ورود اطالعات مربوط به خرید ملزومات، در محیطی که ورود برخی از  است. پیشنهاد شدهاکسل 

می توان سرعت و دقت آنالیز را تضمین کرد. عالوه بر آن، خطاي ناشی از ، 3داده هاي مهم آن فیلتر شده است
 گردد. ینیز حذف م -اقالمها با توجه به تعداد بسیار زیاد خطا در دسته بندي صحیح داده–ربر کا

 
 :روش تحقیق

 

گذارد و م افزار اکسل در اختیار کاربر میدر نر PowerPivotبا استفاده از ایجاد داشبورد و امکاناتی که افزونه 
توان داول مختلف در این نرم افزار، میهاي موجود در جده از ایجاد ارتباط خاص بین دادههمچنین با استفا

جب افزایش چشمگیر سرعت آنالیز از این نرم افزار به دست آورد. این امر موهاي بسیار دقیق و مختلفی گزارش
طراحی  .ایمري در نرم افزار اکسل طراحی کردههاي مختلف جهت ثبت و گزارش گیمنظور، داشبوردشود. بدین می

. “گزارشات شبورد ودا”و  “سفارشات”، “تاریخ”بخش اصلی آن عبارتند از  3باشد. انجام شده شامل چند بخش می
از  -استفاده کرده و تاریخ شمسی معادل آن  31/12/2021تا  01/01/2017از تاریخ میالدي ، “قسمت تاریخ”در 

و  نام ماه میالدي هاي مختلف،ایم. به منظور تهیه گزارشکرده  عریفرا نیز ت -10/10/1400تا  12/10/1395تاریخ 
د توسط کاربر وارد شود، که بای “سفارشات”قسمت  ایم.کردهریف عروز را نیز ت شمسی و نام فصل شمسی، نام
هاي مختلفی است. در این قسمت، کاربر اطالعات مهمی از جمله تاریخ خرید، نام کاالي خریداري شامل بخش

هاي موجود در زارش صحیح در اکسل، برخی از دادهبه منظور ایجاد گ کند.را درج می و ... شده، تعداد، قیمت واحد
مقادیري که به صورت پیش فرض،  کاربر بایدها، شده است و به منظور درج آن ستون ، فیلتر“سفارشات”ت قسم

توان به تاریخ خرید، نام کاال، حیطه فعالیت مرکز توزیع د نماید. از جمله این ستون ها میتعریف شده است را وار
هاي موجود در جداول، توسط افزونه ادهپس از ارتباط بین دکننده و استان محل استقرار آن اشاره کرد. 

PowerPivot  و ایجادslicer داشبورد و ” طراحی شده قسمت جداول بهمورد نظر،  هايي مختلف از دادهها
 توانبسیار زیاد، بسته به نیاز میبا سرعت  ABCعالوه بر امکان آنالیز  . در این بخشاندمنتقل شده “گزارشات

چه  از جمله اینکه در فصول مختلف یک سال، ز سیستم به دست آورد.ا و بسیار کاربردي هاي مختلفگزارش
هایی خریداري شده است. میزان کل هزینه هاي مختلف یک سال، از چه استاناند، در ماهکاالهایی خریداري شده

-ل، فصل، ماه و روز، میه تعریف ساهاي مختلف چقدر است و .... از طرفی با توجه بدر سال اقالم پزشکی مصرفی
  ها را به تفکیک سال، فصل، ماه و ... مشاهده کرد.وان با اعمال فیلتر، میزان گزارشت

 
 نتایج:

 

-وارد کرده “سفارشات”ردیف داده در قسمت  51جهت تست طراحی انجام شده و اطمینان از صحت عملکرد آن، 
از قسمت  بخشی، 1در شکل باشد. می 12/07/1397تا  01/12/1395از  ایم. بازه تاریخی اطالعات ثبت شده

ات از طریق لیستی که در ابتدا در اکسل تعریف می ذکر شده در بخش مقدمه، ورود اطالع 5الی  1به منظور افزایش دقت و حذف مشکالت شماره  -3
 کنیم صورت می پذیرد.

  
 

                                                        



 

، “تاریخ”، “اطالعات پایه”هاي با انتخاب هر یک از گزینه طراحی شده نشان داده شده است. “داشبورد و گزارشات”
جهت  هاییشویم. تب منو نیز شامل گزینهبط با گزینه انتخاب شده هدایت می، به تب مرت“منو”و  “سفارشات”

با  قابل مشاهده هستند. 1 شکل ي موجود درها slicer باشد. برخی ازهاي مختلف طراحی میهدایت به بخش
الها به صورت است، این س 1397تا  1395در سالهاي ، “سفارشات”در قسمت توجه به اینکه اطالعات وارد شده 

میزان  ه عبارتی دیگر، با انتخاب هر یک از سال ها،ها قابلیت فیلتر کردن دارند، ب slicer .اندفعال نشان داده شده
 دهد. خرید همان سال را نشان می

با توجه به دهد. را نشان می به تفکیک سال ، نام کاال و قیمت کل خرید1هاي موجود در شکل یکی از گزارش
را انجام  هر سال ملزومات ABC، آنالیز به سرعتتوان دهد، مین گزارش در اختیار کاربر قرار میاطالعاتی که ای

- مدت زمان بسیار کوتاهیگردد و بقیه مراحل، در می در واقع، بخش زمان بر آنالیز، به صورت خودکار انجام داد.
 مجموع این گزارش،نشان داده شده است.  2شماي کامل این گزارش در شکل قابل انجام است.  -دقیقه 5 حدود

هاي وارد شده در بخش شایان ذکر است که دادهدهد. نشان می هر سال کیکتفرا به یک از اقالم  هرمبلغ خرید 
مبلغ کل مجموع شود، این گزارش، مشاهده می 2در شکل همانگونه که  باشند ولیداراي تکرار می، “سفارشات”

نیازي  دهد. در این صورتدر طول سال نمایش می -بدون نمایش تکراري–خریدهاي انجام شده به ازاي هر کاال را 
به  ها نیست. به عبارتی دیگر، از طریق فعال سازي گزارشات پیشرفته در اکسل، این عملطبقه بندي داده به

تنها نیاز است که کاربر، نام و مشخصات کاالهاي خریداري شده را در زمان خرید وارد  وصورت خودکار انجام شده 
 ،و الزام کاربر به ورود اطالعات صحیح کاالهاي مورد نظر دقیقی از با توجه به تعریف لیستبدین ترتیب، نماید. 

 گردند.  برطرف می ذکر شده است نیز که در بخش مقدمه 5تا  1مشکالت شماره 
هاي ، باید فصل و ماه را نیز به دادهتر، عالوه بر سالهاي زمانی کوتاهرت نیاز به انجام آنالیز در بازهدر صو

PivotTable  اقالم خریداري شده تنها به منظور وضوح شکل،  دهد.این موضوع را نشان می 3مود. شکل اضافه ن
 نشان داده شده است.  1396هاي سال ها و ماهدر فصل

هاي جدید در گزارش، باید گزینه ، به منظور لحاظ شدن داده“سفارشات”در صورت ثبت اطالعات جدید در قسمت 
refresh all  .موجود در نرم افزار را انتخاب کنیم    

هاي موجود در این مقاله، تنها به ازاي ثبت تعداد اندکی در شکلنمایش داده شده شایان ذکر است که گزارش هاي 
هاي خرید هر این در حالی است که تعداد مرتبه .4باشدمی “سفارشات”در قسمت  -ردیف از داده 51-از داده ها 

 بسیار زیاد -هاي دریافتی از مراکز درمانیبا توجه به گزارش–پزشکی مصرفی در طی یک سال یک از ملزومات 
ملزومات  ABCهاي طراحی شده، در بهبود چشمگیر سرعت و دقت آنالیز ت گزارش. به عبارت دیگر، اهمیاست

  دهد. رفی مراکز درمانی خود را نشان میپزشکی مص
 

 :گیري بحث و نتیجه
 

هاي ناشی از خرید ملزومات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی، باید سالیانه، مدیریت و کنترل هزینهبه منظور 
مراکز و خرید یک سال گذشته  HISملزومات پزشکی تمامی مراکز درمانی با توجه به گزارش  ABCگزارش 

، هر مرکز ABC انجام آنالیزدریافتی از مراکز درمانی  HISهاي توسط دانشگاه ها انجام گیرد. با توجه به گزارش

به صورت نمونه و به جهت بررسی صحت عملکرد طراحی صورت پذیرفته همانگونه که در ابتداي بخش نتایج این مقاله ذکر شده است، اطالعات  -4
 است.

  
 

                                                        



 

به علت تعدد مراکز، زمان بسیار زیادي از کاربر گرفته خواهد شد. عالوه بر  روز کامل کاري زمان می برد. 3حدود 
از دقت کافی برخوردار نیست. در این مقاله،  HISهاي یق اطالعات، آنالیز ناشی از دادهآن، به علت عدم ثبت دق

ملزومات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی ارائه شده  ABCسرعت و دقت آنالیز  روشی جهت بهبود قابل توجه
توان به می -دقیقه 5 حدود-استفاده از شیوه طراحی شده، در مدت بسیار کوتاهی با  این در حالی است که است. 

هاي پیشرفته ن گزارشتوا، با استفاده از طراحی معرفی شده میABCعالوه بر آنالیز این نتایج دست یافت. 
 هاي ثبت شده ارائه کرد.  بسیاري از داده
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 ABCنمونه مشکالت دسته بندي داده ها در آنالیز  -1جدول 

 توضیحات HISنام کاالي ثبت شده در سیستم 
  2110649628تیتانیوم شرکت اسوه آسیا 10نات اسکرو 

 
ایمپلنت هاي ”کاالهایی که زیرمجموعه کاالي 

باشند. می “ کیج، الك اسکرو، ناتاستخوانی  
غلط امالیی دارند و به جاي کلمه  5و  4هاي ردیف

 کیج، از واژه گیج استفاده شده است.

 نات الیزاروف
 157668703400سی دي اچ شرکت آترا  -دي تی تی 

  157669452807کورنراستون5گردنی و6گیج سرویکال 
 گیج گردنی
 الك اسکرو
 157669452807سرویکال کونراتون4کیج شماره 

 157667886025  20طول 8کیج کمري فیدجی قطر 
ا، در زیرمجموعه هکاالهایی که با توجه به نام آن 1ش 

 245 گیرند.کاالیی قرار نمی
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 “داشبورد و گزارشات”هاي موجود در قسمت ها و گزارش slicerنمونه  -1شکل 

 

  
 



 

 
 گزارش میزان اقالم خریداري شده به تفکیک سال شماي کامل -2شکل 

 

  
 



 

 
 شماي کامل گزارش میزان اقالم خریداري شده به تفکیک فصل و ماه هر سال -3شکل 
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