


 

 
 

 الهام صحرائی 
 

 کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
 درمانی بوشهر-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 



 :فهرست مطالب

 

 مقدمه

 
  ABCتعریف آنالیز 

 
 ABCهدف از انجام آنالیز 

 

 ABCمشکالت انجام آنالیز 

 

 راه حل پیشنهادی جهت بهبود انجام آنالیز

 
 روش تحقیق و نتایج



 :مقدمه

 

  درمانی مراکز در مصرفی پزشکی ملزومات خرید صرف کالنی های هزینه ،ساالنه 

  تعدد باتوجه ولی است ارزان نسبتا تنهایی، به کاالها این اکثر قیمت چه اگر .گردد می

  از یک هر از زیادی بسیار تعداد به مراکز روزانه مبرم نیاز پزشکی، وسایل از دسته این

  و خرید میزان پایش پزشکی، وسایل از دسته این نیاز بر مازاد انبارش الزام و اقالم این

  .دارد بسزایی تاثیر تحمیلی هزینه پایش و مدیریت در محور سالمت اقالم این مصرف

 

  یکسال پزشکی ملزومات ABC آنالیز انجام به پزشکی علوم های دانشگاه الزام 

 درمانی مراکز گذشته



 :ABCتعریف آنالیز 

درصد  70از کل اقالمی که مجموع قیمت خرید آن ها بیشتر از درصد  A: 10گروه 
 .طبقه بندی می کنیم Aقیمت کل خرید می باشد را جزء ملزومات گروه 

 

 

درصد قیمت کل خرید   20درصد از کل اقالمی که مجموع قیمت آن ها  B :20گروه 
 .طبقه بندی می کنیم Bمی باشد را جزء ملزومات گروه 

 

 

درصد قیمت   10درصد از کل اقالمی که مجموع قیمت آن ها کمتر از  C: 70گروه 
 .طبقه بندی می کنیم Cکل خرید می باشد را جزء ملزومات گروه 



 ABC:هدف از انجام آنالیز 

 

 Aشناسایی ملزومات گروه 

 

 

هزینه  ، جزء اقالم هزینه بر بوده و نیاز به مدیریت Aملزومات شناسایی شده در گروه 
 . دارند

 

 

قرار دارند که مدیریت آن اقالم نیز   A، در مرز ورود به دسته Bاز ملزومات گروه برخی 
 . الزم است



 :ABC آنالیزمشکالت انجام 

 

 ملزومات بندی تقسیم روش، این در .شود می انجام اکسل افزار نرم در ABC آنالیز

  هر داده های ردیف تعداد اینکه به نظر .گیرد می آنهاصورت برند به توجه بدون پزشکی

  اطالعات ثبت نحوه به توجه با و است ردیف 4000 بر بالغ سال یک در درمانی مرکز

  .باشد می بر زمان فرآیندی ABC آنالیز درمانی، مراکز HIS سیستم در ملزومات

  زیادی بسیار دقت از همواره آنالیز این موجود، های داده به توجه با  آن، بر عالوه

 .نیست برخوردار

 

 



 :ABC آنالیزمشکالت انجام 

 

  نمودن لحاظ بدون – کاال نام به توجه با تنها را ملزومات نام باید آنالیز، انجام جهت -1

  می زیاد بسیار -آنها برند به توجه بدون– کاالها تعداد .داد قرار بررسی مورد -آن برند

  عالوه نیز اقالم برند ،HIS سیستم از دریافتی گزارش در که است حالی در این .باشد

  با حتی حالت، این در .کند می بر زمان را کار روند امر، این و شده ذکر کاال نام بر

   .باشد می بر زمان بسیار آنالیز الفبا، حروف ترتیب به توجه با ها داده چینش

 

 

 



 :ABC آنالیزمشکالت انجام 

 

  می درج خاصی فیلتر اعمال بدون HIS سیستم در کاالها نام اینکه به توجه با -2

  کلمه جای به “کمری گیج” درج مثال عنوان به دارد وجود کاال نام در امالیی غلط شود،

 “کمری کیج”

 

 



 :ABCمشکالت انجام آنالیز 

 

  نخ رایج نام ویکریل، مثال عنوان به .شوند می شناخته نام چند با کاالها، از برخی -3

 -1 صورت سه به است ممکن HIS سیستم در و باشد می اسید گالیکولیک پلی

  این در که نوشته اسید گالیکولیک پلی -3 یا اسید گالیکولیک پلی نخ -2 و ویکریل

  این بندی دسته سرعت در نقشی نیز الفبا حروف ترتیب به توجه با کاال نام چینش حالت

 (بودن بر زمان) .ندارد مناسب مجموعه زیر در اقالم

 



 :ABCمشکالت انجام آنالیز 

 

 مصرفی پزشکی ملزومات عنوان به شده ثبت اقالم از تعدادی باید آنالیز، انجام جهت -4

  دستکش به توان می اقالم این از .شوند حذف ها داده لیست از بیماران، استفاده مورد

  خود این و گردند می ثبت زیرانداز و دورشیت های نام با که) انداز زیر مصرف، یکبار

  و بیمار همراه بهداشتی کیف ،(شود می اولیه اطالعات سازی آماده بودن بر زمان موجب

    .کرد اشاره ...



 :ABCمشکالت انجام آنالیز 

 

  قابل کاالها نام ،HIS سیستم در اطالعات صحیح درج عدم علت به اوقات، برخی -5

  طریق از که حالی در شود می تابپ حروف جای به عدد مثال، عنوان به نیستند تشخیص

   (دقت کاهش) .یافت دست اطالعات به توان نمی عدد، این

 

  سیستم در شده مصرف یا و خریداری کاالهای نام کاربر، اشتباه علت به است ممکن-6

HIS تعداد حداقل با شده گزارش عدد زیاد بسیار اختالف طریق از امر این .نشود ثبت  

 (دقت کاهش) .است درک قابل کاال انتظار مورد



 :آنالیزراه حل پیشنهادی جهت بهبود انجام 

 

 اختیار در اکسل افزار نرم در PowerPivot افزونه که امکاناتی و داشبورد ایجاد از استفاده با

 جداول در موجود های داده بین خاص ارتباط ایجاد از استفاده با همچنین و گذارد می کاربر

 دست به افزار نرم این از مختلفی و دقیق بسیار های گزارش توان می افزار، نرم این در مختلف

 .شود می آنالیز سرعت چشمگیر افزایش موجب امر این .آورد



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج



 

 روش تحقیق و نتایج




