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ی برآورد تعداد پرستار مورد نیاز بخش اورژانس بیمارستان ها

WISNکاربرد روش : 1395آموزشی قزوین در سال 

یمبسم اهلل الرحمن الرح



بیان مسئله



مسئلهبیان 

متولی نظام سالمت در  
کشور

ارائه خدمات یکی از  
کاردکردهای مهم

:بیمارستان
بخش  
اورژانس

وزارت بهداشت و  
درمان

انبیمارارتباط مستقیم و مداوم با پرستاران 

سنجهجودوبیمارستان،بخشیاعتباردیدگاهازانسانینیرویریزیبرنامهاهمیت
.سنجینیازهای

نیروی 
%  50:  انسانی
%  80الی 

هاهزینه 

sanjeh.PNG


درنیازموردپرستارتعدادتاشدیمآنبرماخدماتارائهدرپرستاراهمیتواورژانساهمیتبهتوجهبا

ارائهدرویکراساسبروالیتوقدسکوثر،رجایی،شهیدبوعلی،درمانیآموزشیمراکزاورژانسهایبخش

.نماییمبرآوردرابهداشتجهانیسازمانسویازشده

اهمیت پژوهش



اهداف پژوهش



پژوهشهدف اصلی 

آموزشیهایبیمارستاناورژانسبخشنیازموردپرستارتعدادبرآورد
1395سالدرقزوین



فرعی پژوهشاهداف 
نیرویدسترسدر/موجودکاریزمانتعیین.1

اورژانسبخشدرساالنهصورتبه(AWT)پرستاری
قزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستان

هاییتفعالشناساییوپرستارانشغلیهایگروهتعیین.2
لتشکی(اضافیوحمایتیمراقبتی،)گروههردرشغلی
وآموزشیهایبیمارستاناورژانسبخشدرآندهنده
قزویندرمانی

ورژانسابخشدرپرستاریکادرفعالیتاستانداردتعیین.3
قزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستان

تانبیمارساورژانسبخشدرکاریباراستانداردتعیین.4
قزویندرمانیوآموزشیهای

رژانساوبخشنیازموردپرستارینیرویتعدادتعیین.5
قزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستان

تاریپرسنیرویتعدادمیانشکافتعیینومقایسه.6
انبیمارستاورژانسبخشدرشدهبرآوردتعدادوموجود

قزویندرمانیوآموزشیهای

نیرویبهشدهتحمیلکاریبارنسبتتعیین.7
هایبیمارستاناورژانسهایبخشازیکهرپرستاری
.قزویندرمانیوآموزشی



سواالت پژوهش

اورژانسبخشدر(ساالنه)پرستارینیرویموجودکاریزمان.1

است؟میزانچهبهقزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستان

یشغلگروههردرشغلیهایفعالیتوپرستارانشغلیهایگروه.2

چهشاملقزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستاناورژانسبخشدر

باشد؟میهاییفعالیت

وآموزشیهایبیمارستاناورژانسبخشدرفعالیتاستاندارد.3

؟استچقدرقزویندرمانی

وآموزشیهایبیمارستاناورژانسبخشدرکاریباراستاندارد.4

؟استچقدرقزویندرمانی

اورژانسبخشنیازموردپرستارنیرویتعداد.5

میزانچهبهقزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستان

است؟

درنیازموردنیروهایوموجودنیروهایبینشکاف.6

بهقزویندرمانیوآموزشیهایبیمارستاناورژانسبخش

است؟میزانچه

انساورژبخشپرستارنیرویبهشدهتحمیلبارمیزان.7

است؟میزانچهبهدرمانیوآموزشیهایبیمارستان



کاربردی پژوهشهدف

زوینقپزشکیعلومدانشگاهتوسعهمعاونتودرمانمعاونتریاست،بهنتایجگزارش

.علمیهایروشازاستفادهبانیازموردنیرویتعدادبرآوردجهت



بررسی متون
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نتیجه36 عنوان سال محققیننام ردیف

مراکزدرانسانینیروینامناسبتوزیع
عتوزیها،سیاستدرتغییرWISN-بهداشتی
منابعبرگذاریسرمایهوانسانینیروی
.(14)انسانی

با:کارحجمبرمبتنیانسانینیرویترکیب

اوگاندادرWISNروشازاستفاده

2015 Grace Namaganda,

Vincent Oketcho

and …

1

WISNدرشدهارزیابینیروهایکمبود
هبتوصیهادامهدرکهدادنشانرابیمارستان

وشراینوداشتراانسانینیرویمجددتوزیع
(WISN)اساسبرنیازموردانسانینیروی

.(15)زندمیتخمینراواقعیخدماتارائه

سانیاننیرویبهنیازکارحجمشاخصازاستفاده

(WISN)یبهداشتکارکناننیازهایتعییندر

اوگاندامیتیانا،عمومیبیمارستانبرای

2015 Philip Govule, 

John Francis, 

Simon Peter and 

…

2

نیرویتخصیصدرتعادلعدمWISNروش
راراستقوبیشترتخصیصبهنیاز-پرستار

دراضافینیرویدوبرابریوجود.(16)کارکنان
.کایامنطقه

تانبیمارسبرایپرستاریپرسنلریزیبرنامه

غرب،Burdwanمنطقهدرروستاییهای

WISNازاستفادهباهند،بنگال،

2014 Swapnil Shivam, 

Rabindra Nath

Roy, Samir 

Dasgupta and …

3

WISNدرماماهاوپرستارانکمبودروشاین
رااوآگادوگودردرمانوبهداشتساختماندو

.(17)دادنشان

نیازهای نیروی انسانی پرستاری و ماما در 

بیمارستان زنان و زایمان بورکینا فاسو

2014 Antarou Ly1, Séni

Kouanda1,2,3*, 

Valéry Ridde4,5

4

خارجیمطالعات
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نتیجه36 عنوان سال محققیننام ردیف

روشیWISN-انسانینیرویچیدماندرتناسبعدم
شرونیرونیازموردتعدادبهدستیابیجهتمناسب

WISNبهوداردشدناجراییقابلیتسادگیبه
رکمکتبینانهواقعانسانینیرویبرآورددرارشدمدیران

.(18)کندمی

رکزمآزمایشگاهانسانینیرویبرآورد
انسمن(س)فاطمیهدرمانیآموزشی

شاخص(WISN)روشاساسبر
انیانسنیرویتعیینجهتکارحجم
نیازمورد

1392 مهدیانزهرا 1

وضروریامریبهداشتخانهانسانینیرویبرآورد
نوعدرنظرتجدیدآنهمراهبهاستناپذیراجتناب
غیروزایدکارهایکردنکم،بهداشتخانهخدمات
وصحیحریزیبرنامههمچنینوبهورزانضروری
.(19)بردباالراآنانآییکارتواندمیآموزش

بخشنیازموردانسانینیرویبرآورد
در(بهورز)درمانوبهداشت

اساسبرشرقیآذربایجانروستاهای
(WISN)کارحجم

1393 فرحیجواد
شاهگلی

2

یازنموردپزشکانوموجودپزشکانبینتعادلایجاد
وجذبوباشدمیالزمخدماتکمیتوکیفیتبرای
.(6)موانعحذفباراکارنیرویحفظ

بههخانوادپزشکاناستانداردتوسعه
WISNتوسطمشخصجمعیت

2014 آبدیده،مهدی
جنتی،علی

اصغریمحمد
جعفرآبادی

3

داخلیمطالعات



روش پژوهش



پژوهشروش

مقطعیتوصیفی 
1395سال 

بخش اورژانس  
آموزشیبیمارستانهای 

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

ای  پرستاران بخشهکلیه 
اورژانس بیمارستانهای  
آموزشی دانشگاه علوم  

پزشکی قزوین 

لیستچک 

ک،  بررسی مستندات و مدار
مشاهده، مصاحبه و زمان  

سنجی  

نوع مطالعه

محیط پژوهش

جامعه پژوهش

ابزار گردآوردی داده ها

روش گردآوردی داده ها

نمونه چک لیست.pdf


AWT/ کارکنانموجود در طول یک سال برای / دردسترسمدت زمان کاری خالص تخمین : 1مرحله

AWT=A-(B+C+D+E) اجزای شغلی/ فعالیت های عمده یا اصلی در قالب گروه هاتعریف : 2مرحله

:activity standard/  استانداردهای فعالیت تعریف : 3مرحله
دو نوع استاندارد فعالیت داریم :”service standard “ و ”Allowance standard“
Unit Time وRate برای فعالیت های اصلی(service standard)
CAS وIAS برای فعالیت های حمایتی و اضافی(Allowance standard)

 Workload standard/  استاندارد بار کاری تعریف : 4مرحله

WISNروش گردآوری داده ها مبتنی بر مراحل روش 

طبررسی دستورالعمل های مرتب
مصاحبه با مسؤل کارگزینی

تشکیل جلسه اول
 استفاده از استاندارد روشWISNبرای تقسیم بندی فعالیت ها در گروه های شغلی

 هفتهمشاهده فعالیت ها به مدت دو

تشکیل جلسه دوم
مشاهده و زمان سنجی فعالیت های حمایتی و اضافی

مصاحبه با پرستاران
(تقسیم زمان خالص کاری بر استاندارد فعالیت هر فعالیت به صورت جداگانه)حجم کاری برای گروه شغلی اصلی

استاندارد بار کاری( بررسی گزارشات سیستمHISو بررسی شاخص های بخش اورژانس ارائه شده به مدیریت و بهبود کیفیت)
(تقسیم استاندارد بار کاری بر حجم کاری)محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت های اصلی



 Allowance factorمحاسبه ضریب فعالیت های حمایتی و اضافی : 5مرحله
CAF

CAF=1/{1- (total CAS /100)}

IAF
AWT بر تقسیم کل  IAS

نیازتعداد نیروی مورد برآورد : 6مرحله
نیازتعداد نیروی انسانی مورد (= مراقبتینیروی مورد نیاز برای انجام فعالیت های تعداد * CAF(+IAF

Difference/Gapموجود شکاف تعیین : 7مرحله
در . اشدحاصل تفریق تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از تعداد نیروی انسانی موجود می ب: تعیین شکاف موجود

.صورت منفی بودن عدد نشان از کمبود نیرو و در صورت مثبت بودن عدد نشان از ازدیاد نیرو می باشد

کاریبارفشارمیزانتعیین:8مرحله
درلحاصعدد.باشدمینیازموردانسانینیرویبرموجودانسانینیرویتقسیمحاصل:کاریبارفشار

باشدیکازتربیشونیروتعادلازنشانباشدیکبابرابرباال،کاریفشارازنشانباشدیکازکوچکترصورت
.باشدمینظرموردبخشدرنیرومازادازنشان

...WISNروش گردآوری داده ها مبتنی بر مراحل روش 



هایافته



هدف اول

AWTمحاسبه

ساعت مطابق با دستورالعمل7ساعت کاری در روز برای گروه شغلی پرستار 

AWT=A-(B+C+D+E)

(A .)ساعت موظفی و اضافه کاری در ماه190: ساعت کاری

190*12=2280

(B .)روز در ماه2.5: تعداد روزهای مرخصی و استعالجی

2.5*12=30

30*7=210

(C .) روز23: 1395تعداد روزهای تعطیل رسمی سال

23*7=161

AWT=2280-(210+161)

AWT=1909



تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریتاستاندارد فعالیفعالیتبوعلیبیمارستان
257848266900.46تحویل بیمار از فوریت

257848533800.9گرفتن شرح حال بیمار

257848373660.65نوار قلب

0.5238625533800.22فرم تریاژ

0.52386256تزریق اورژانسی

1112294207400.18سنجش فشارخون در بخش تریاژ

523862396271.66(IV)رگ گیری

257848360240.62تزریق دارو

1112294180120.16تزریق سرم

1112294180120.16مانیتورینگ

111229490060.08اکسیژن تراپی

1112294108070.1تزریق داروی مخدر بخش اورژانس

TNG52386290060.4انفزیون 

ECG3381801080722.83

0.83136357180120.13سنجش فشارخون بخش اورژانس

338180180120.47(T)گیری دمای بیماراندازه

CPR(3پرستار)45254512010.47

157636360.005(رپزشک با همراهی یک پرستا)بخیه 

4525453202812.58پانسمان بیماران

257848521790.9تحویل بیماران از تریاژ

6019092080.11اعزام بیمار

CTScan523862480422.01انتقال بیمار به 

428492533801.87گیری آزمایشنمونه

338180266900.7رزرو خون

205784266904.61تزریق خون

تزریق داروی مخدر بخش بستری  
اورژانس

257848108070.187

523862533802.24پی گیری جواب آزمایش

1011229213521.9کاتترینگ

523862480422.01انتقال بیمار به رادیولوژی

523862480422.01پی گیری رادیولوژی

52386254030.23انتقال بیمار به سونوگرافی

523862180120.75انتقال بیمار به بخش های دیگر

3038181060.03هماهنگی مشاوره بیماران

6019092730.14ویزیت بیماران

41.772کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی

 Allowance standardاستاندارد فعالیتفعالیت

CAS

بار کاری استاندارد

50.51.824350و 4و 3تکمیل فرم تغییر سطح به سطح 

3127.6931092-4-5بایگانی فرم های بیماران سطح 

40.96273تحویل وسایل بخش

39.433602تکمیل فرم سی تی اسکن

16.427204تکمیل فرم رادیولوژی

314.155403تکمیل فرم سونوگرافی

314.155403تکمیل فرم رضایت سونوگرافی

19.6210807تکمیل فرم تزریق مخدر

34.721801تکمیل فرم رضایت آنژیوگرافی

15235.8818012تکمیل فرم گزارش پرستاری

50.9208تکمیل برگه اقدام اعزام بیماران

3139.8153380تکمیل فرم ارزشیابی

5232.0953380تکمیل فرم آموزش بیمار

5232.0953380تکمیل فرم رضایت پرخطر

5232.0953380چک برگه های آزمایش و تصاویر

20.0212تکمیل فرم درخواست مخدر

1589.386825(آمار بیماران)دفتر گزارش هر شیفت 

12057.2546ثبت داورهای مصرفی در سیستم

1201.2612تحویل مخدر

Total CAS1312.59کل پرستاران%

Total CAS یک پرستار=Total CAS25.24کل پرستاران /تعداد پرستاران%

CAF=1/{1-(total CAS/100)}1.34

بار کاری استانداردAllowance standard IASاستاندارد فعالیتفعالیت
6044(پرستار2)کنفرانس داخل بخش 

21015678(پرستار2)حضور در کالس

6044(پرستار2)کنفرانس داخل بیمارستانی

9010872(پرستار6)ماهانه یک جلسه

2404812(پرستار6)دوره های تخصصی

Total IAS320

IAF=total IAS/AWT0.17

IAF56.14(+ CAF* تعداد نیروی کل =)تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول فعالیت های اصلی

جدول فعالیت های حمایتی

جدول فعالیت های اضافی

هدف 

دوم

هدف 

سوم

هدف 

چهارم

هدف 

پنجم



تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیترجاییشهیدبیمارستان

1112294359680.32تحویل بیمار از فوریت

1112294513840.46(ارزیابی درد)گرفتن شرح حال اولیه

25784877070.13تزریق مسکن

30.5238625176170.074و 2گرفتن عالئم حیاتی بیماران سطح 

CPR2578482240.004به اتاق 1انتقال بیمار سطح 

338180102760.27(یسوختگ)پانسمان های جزئی بیماران 

338180513841.35عالئم حیاتی

257848513840.9تزریق دارو

257848513840.9تزریق سرم

157616128461.69(ارتوسط پزشک با همراهی پرست)بخیه 

4525452569210.1(بریدگی، سوختگی)پانسمان

ECG523862231220.97

60190925691.35اعزام بیمار

428492513841.8گیری آزمایشنمونه

338180179840.47رزرو خون

205784179843.11تزریق خون

CTScan257848411070.71انتقال بیمار به 

30381810270.27لوله گذاری ریه

52386210270.04ساکشن بیماران

523862513842.15پی گیری جواب آزمایش

523862513842.15(IV)رگ گیری 

101122920550.18سونداژ بیماران

33818051380.13بندی سیمیآتل

257848256920.44تزریق داروی مخدر

257848154150.27اقدام دستگاه مانیتورینگ

CPR(3پرستار)4525456720.26

30381810270.27(همراهی پرستار)DPLچست تیوب و 

6019092730.14ویزیت بیماران

5238624110772/1پی گیری سونوگرافی

5238624110772/1پی گیری رادیولوژی

3038181280.034هماهنگی مشاوره بیماران اعزامی

257848411070.71انتقال بیمار به رادیولوژی

35.092کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی

بار کاری استانداردAllowance standard CASاستاندارد فعالیتفعالیت

145.7651384تکمیل فرم تریاژ

3115.8517796و 2و 1پرینت فرم بیماران سطح 

128.832339تکمیل پرونده بیماران سرپایی

30.72273تحویل چارت یخچال

15672.9251384گزارش پرستاری

384.732339تکمیل فرم سرپایی

MRI544.710276تکمیل برگه اقدام 

511.172569تکمیل برگه اقدام اعزام بیماران

582.819045چک پرونده

271.0641107چک برگه های رادیولوژی

CTScan271.0641107چک برگه های 

5223.451384تکمیل فرم آموزش بیماران

3134.5851384تکمیل فرم ارزشیابی بیماران

50.5120تکمیل فرم حادثه 

5223.451384فرم رضایت پر خطر

20.47273تکمیل برگه درخواست مخدر

244.4125692تکمیل فرم تزریق مخدر

30.72273(آمار بیماران)تکمیل دفتر مخصوص گزارش پرستاری

CPR20.39224تکمیل دفتر 

347.117984فرم رضایت تزریق خون

582.819045فرم رضایت آگاهانه اتاق عمل

153.6273تکمیل دفتر داروها و مواد مصرفی

6014.3273تحویل داروی مخدر

Total CAS1905.21کل پرستاران%

Total CASیک پرستار=Total CAS29.77تعداد پرستاران/کل پرستاران

CAF=1/{1-(total CAS/100)}1.424

بار کاری استانداردAllowance standard IASاستاندارد فعالیتفعالیت

12014412(پرستار6)کنفرانس داخل بخش ماهانه یک مورد

102039(پرستار3)کنفرانس هفتگی یک مورد

6014412(پرستار12)ماهانه یک جلسه

Total IAS308

IAF=total IAS/AWT0.16

IAF50.13(+ CAF* تعداد نیروی کل =)تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول فعالیت های اصلی

جدول فعالیت های حمایتی

جدول فعالیت های اضافی



قدسبیمارستان
حجم استاندارد فعالیتفعالیت

کاری
تعداد نیروبار کاری استاندارد

دی  سطح بن)گرفتن شرح حال بیمار
(بیماران

111229

4

136030.12

257848136030.24عالئم حیاتی

CPR338180220.001هدایت بیمار به اتاق 

111229تحویل بیمار از فوریت

4

770.001

25784840800.07(تب برها)اقدامات اولیه 

303818136033.56(IV)رگ گیری

303818136033.56گیری آزمایشگاهینمونه

1011229122421.1تزریق دارو

20578440800.71اکسیژن تراپی

523000136030.6تزریق سرم

1209562900.3ویزیت پزشک همراهی پرستار

1011229136031.2چک عالئم حیاتی

6019093250.17اعزام بیمار

101122940800.36انتقال بیمار به سونوگرافی

CPR(3پرستار)320.04*4525453

101122960810.54انتقال بیمار به رادیولوژی

ECG15763613600.18

MRI20578434000.59پی گیری 

6019098160.43پی گیری جواب آزمایشات

EEG(نوار مغز)52300013600.06

45254513600.53سونداژ

45254534001.34سوند معده

30381854411.43بخور تراپی

157636136031.78آموزش به مادر

303818136033.56آموزش به بیمار حین ترخیص

ICU60190913600.71انتقال بیمار به 

23.182کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی

بار کاری استانداردAllowance standard CASاستاندارد فعالیتفعالیت

112.1113603تکمیل فرم تریاژ

20.47273(هر شیفت)تحویل وسایل تریاژ

10.24273(روزانه)تکمیل فرم زمان سنجی

307.15273(روزانه)آمار بیماران

6014.3273(چک پرونده)کنترل تخت 

307.15273تحویل وسایل هر بخش

358.34273(روزانه)آمار مصرفی داروها و تجهیزات

4201.474(ماه3)آمار مصرفی داروها و تجهیزات

Total CAS251.23برای کل پرستاران%

Total CASبرای یک پرستار=Total CAS10.48تعداد پرستاران/برای کل پرستاران%

CAF=1/{1-(total CAS/100)}1.12

بار کاری استانداردAllowance standard IASاستاندارد فعالیت فعالیت

603939کالس آموزش داخل بخش

کالس آموزش داخل  
بیمارستانی

1207839

905412(پرستار3)ماهانه یک جلسه

202412(پرستار6)ماهانه یک جلسه

Total IAS195

IAF=total IAS/AWT0.1

IAF26.06(+ CAF* تعداد نیروی کل =)تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول فعالیت های اصلی

جدول فعالیت های حمایتی

جدول فعالیت های اضافی



تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیتکوثربیمارستان

1112294305280.27فشار خون

1112294305280.27نبض

1112294305280.27تعداد تنفس

0.25477250305280.06درجه حرارت

0.5238625305280.13درصد اشباع اکسیژن خون

1112229ضربان قلب جنین

4

274760.24

براساس  )تعیین سن بارداری
(هاسونوگرافی

338180274760.72

4284929790.009تحویل بیمار از فوریت

20578469441.2انجام نوار قلب جنین

523862385801.6تزریق دارو

523862385801.6تزریق سرم

33818023140.06چک قندخون با گلوکومتر

33818046290.12نوار قلب مادر

257848385800.67(اکسیژن تراپی)تجویز اکسیژن

15761669440.9نوار انقباضات رحم

338180128600.34گرفتن عالئم حیاتی بیمار

1112229گرفتن ضربان قلب جنین

4

462960.41

90127325722.02گرهای دیاعزام بیمار به بیمارستان

71590830520.19سونداژ

523862128600.54آموزش بیمار

81435325720.18انتقال بیمار به سونوگرافی

1011229128601.15گیری آزمایشنمونه

12.95کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی

بار کاری استانداردAllowance standard CASاستاندارد فعالیتفعالیت

389.9630528تکمیل برگه تریاژ

5119.9627476(فرم ارزیابی اولیه)تکمیل پرونده شرح حال مادر باردار

513.273052تکمیل فرم ارزیابی اولیه برای مادران غیر باردار

10114.5212860(تکمیل پرونده)گزارش نویسی

222.2312860تکمیل فرم آموزش حین ترخیص

555.9112860اطالع به پزشک برای ترخیص

555.9112860پیگیری آزمایشات

111.4512860ثبت اسامی مددجویان در دفتر بستری

اثر انگشت. 1
رضایت سزارین. 2

رضایت عمل جراحی. 3
رضایت زایمان بدون درد. 4

رضایت استفاده از اطالعات پزشکی. 5
(لگیمسومیت حام)رضایت های آگاهانه برای بیماران پره اکالمپسی. 6

15198.7215174

555.9112860ثبت داروهای مصرفی در سیستم

49.032572تکمیل فرم رضایت و آموزش سونوگرافی

Total CAS736.37%

Total CASبرای یک پرستار=Total CAS30.68تعداد پرستاران/برای کل پرستاران%

CAF=1/[1-(total CAS/100)]1.44

بار کاری استانداردAllowance standard IASاستاندارد فعالیتفعالیت
2525.260(ماما5)کنفرانس داخل بخش ماهانه یک مورد

1013.2678(ماما2)کنفرانس هفتگی یک مورد

12015678کنفرانس هفتگی درون بیمارستانی

905436(ماما3)جلسه ماهانه

60195195کالس آموزش

2520421کالس آمادگی زایمان یک ماما

Total IAS485.46

IAF=total IAS/AWT0.25

IAF18.898(+ CAF* تعداد نیروی کل =)تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول فعالیت های اصلی

جدول فعالیت های حمایتی

جدول فعالیت های اضافی



تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیتوالیتبیمارستان

111229417080.015تحویل بیمار از فوریت

ی ارزیاب)گرفتن شرح حال اولیه
(درد

1112294341680.3

1112294341680.3گرفتن عالئم حیاتی

1112294341680.3یمانیتورینگ بیماران سرپای

338180564881.5عالئم حیاتی

3038184855512.72تزریق دارو

257848416080.72تزریق سرم

15761617080.22(ارپزشک با همراهی پرست)بخیه

15761668330.9(بریدگی، سوختگی)پانسمان

ECG619090291251.53

MRI523862124820.5انتقال بیمار به 

ی  اعزام بیمار به بیمارستان ها
دیگر  

901273860.07

303818104022.72انتقال بیمار به سونوگرافی

338180166440.44رزرو خون

205784166442.9تزریق خون

CTScan523862166440.7انتقال بیمار به 

523862332861.4انتقال بیمار به رادیولوژی

303818273347.2راه اندازی شالدون

523862341681.4(IV)گیری رگ

257848307510.5تزریق داروی مخدر

257848324590.6مانیتورینگ

CPR(3پرستار)452545140.02

715908374472.36گیری آزمایشنمونه

157616239173.14تپ استت

157616970.01مشاوره

1112294297600.27چک قند

523862104020.44پی گیری سونوگرافی

523862332861.4پی گیری رادیولوژی

هماهنگی مشاوره بیماران با  
سوپروایزر

1011229970.01

ویزیت متخصص با همراهی  
پرستار

1209562730.29

44.41کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی

بار کاری استانداردAllowance standard CASاستاندارد فعالیتفعالیت

130.4334168تکمیل فرم تریاژ

40.96273تحویل وسایل تریاژ

0.50.11273تکمیل دفتر ثبت بیماران ورودی

15544.941608..(لیست بیماران سرپایی و بستری و)گزارش پرستاری

3150.3711482تکمیل فرم سرپایی

50.3786نوشتن برگه اقدام اعزام بیماران

5180.941608هاچک پرونده

257.5433286چک برگه های رادیولوژی

CTScan228.816644چک برگه های 

547.210856فرم رضایت شخصی

5148.5634168تکمیل فرم آموزش بیماران

389.4934168تکمیل فرم ارزشیابی بیماران

335.813667فرم رضایت تزریق خون

100.8697تکمیل برگه مشاوره

253.1630751تکمیل فرم تزریق مخدر

209.44273(پرستار اورژانس و تحت نظر2)تحویل وسایل اورژانس

1.544.7534168تکمیل فرم رضایت آگاهانه اتاق عمل

209.44273(پرستار اورژانس و تحت نظر2)تحویل داروهای مخدر

15020.4339(روز در هفته4)تحویل دارو مورد نیاز

532.357440تحویل بیمار از اورژانس

352.9597(مشاوره)تحویل بیماران اعزامی از سایر بیمارستان ها

1013.91562هاتحویل بیمار به بخش

102.4273چک وسایل ترالی تحت نظر

Total CAS1505.11%

Total CASبرای یک پرستار=Total CAS27.37تعداد پرستاران/برای کل پرستاران%

CAF=1/[1-(total CAS/100)]1.38

بار کاری استانداردAllowance standard IASاستاندارد فعالیتفعالیت

270702156(پرستار4)کالس آموزشی هفتگی

1207236(پرستار3)جلسه ماهانه

60546273ظرجلسه سوپروازیر مسولین بخش اورژانس و تحت ن

Total IAS1320

IAF=total IAS/AWT0.69

IAF61.98(+ CAF* تعداد نیروی کل =)تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول فعالیت های اصلی

جدول فعالیت های حمایتی

جدول فعالیت های اضافی



مطالعهنتایجازکلینمای

نام 
انبیمارست

تعداد 
پرستار 
موجود

رد تعداد پرستار مو
ت نیاز برای فعالی

های اصلی

ضریب 
فعالیت

های  
حمایتی

ضریت 
فعالیت

های  
اضافی

تعداد 
نیروی کل
مورد نیاز

شکاف
موجود

فشار بار
کاری

0.93-5241.7721.340.17564بوعلی

6435.0921.4240.1650141.28رجایی

0.92-2423.1821.120.1262قدس

2412.951.440.251951.26کوثر

0.89-5544.411.380.69627والیت

هدف 

ششم
هدف هفتم



ریگینتیجهبحث و 
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کمبود نیروی انسانی...گیرینتیجه

وضعیت نامناسب مدیریت منابع انسانی

نبود برنامه ریزی مدون برای . 1
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

عدم استفاده از رویکردهای علمی . 2
و نوین برآورد نیروی انسانی

ازدیاد نیروی انسانی
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