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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

 

 ... درماني آموزشي مركز محترم رياست/مديرعامل

 ... شهرستان درمان و بهداشت شبكه محترم سرپرست/مديريت

 

 با سالم و احترام،
های مکرر بیمارستانهای تابعه در خصوص تعیین و محاسبه به استحضار می رساند پیرو درخواست با صلوات رب محمد و آل محمد)ص(، 

های مختلف بیمارستانی و به منظور استفاده بهینه از نیروها در چینش بخش ها ، بدین وسیله بخشتعداد نیروهای مورد نیاز 

 گردد:باشد ،  به شرح ذیل اعالم میهای مختلف بستری قابل اجراء  میاستانداردهای نیروی انسانی که به صورت استانی در بخش

. )در حال حاضر 3 به 1 قبول قابل حداقل و 1 به 1آل بیمار در شرایط ایدهاستاندارد نیروی انسانی پرستار به  های ویژهدر بخش -1

 پرستار رعایت می گردد( 1بیمار به  3و یا  2از نظر نیروی انسانی در شرایط ایده آل نبوده و نرم 

پرستار در مراکز  بیمار یک 8 -10بیمار یک پرستار در مراکز درمانی و به ازاء هر  10-12به ازاء هر  های عمومیدر بخش -2

 پرستار مد نظر قرار گیرد(1بیمار به  10آموزشی درمانی ریفرال. )در شرایط فعلی 

 به ازاء هر سه دستگاه یک پرستار. های همودیالیزدر بخش -3

 به ازاء هر تخت عمل یک پرستار اسکراب و یک پرستار سیرکولر و یک نفر نیروی هوشبری.عمل  در بخش های اتاق -4

نفر نیروی پرستار.)در واحدهای تحت نظر اورژانس ، تعداد نیروی  1به ازاء هر سه تخت معاینه و تریاژ  در بخش های اورژانس -5

 گردد(های بستری عمومی محاسبه میانسانی پرستار مشابه بخش

 بیمار یک نفر پرستار. 6 -8به ازاء هر  در بخش های نوزادان -6

 نفر هوشبری.ر سه بیمار یک به ازاء ه در واحد ریکاوری -7

شایان ذکر است با توجه به بهبود وضعیت تعداد نیروهای گروه پرستاری و با فراخوانی پرسنل پرستاری از واحدهای غیرحرفه ، امکان 

 باشد.های ابالغی فوق کامالً مقدور   میچینش نیروها با نرم

 
 

 

  

 حسني ابراهيم دكتر 

 درمان امور معاون 
 

 :  شترونو
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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

 استحضار جهت اعتباربخشي و نظارت محترم مديريت  - 

  استحضار جهت بيمارستانها امور محترم مديريت  - 

 پرستاري امور  - 

 

 


