


برآورد نیروي انسانی کادر پرستاري 



ضریب یک سوم به ازاء هر شیفت+ پرسنل  1تخت عمومی  8به ازاء هر -

ضـریب یـک سـوم بـه ازاء هـر      + پرسـنل   1تخـت اورژانـس    3به ازاء هر -

شیفت

ضریب یک سـوم بـه ازاء هـر    + پرسنل  5/1تخت اطاق عمل  1به ازاء هر -

شیفت

ضریب یک سوم به ازاء هر شیفت+ پرسنل  1تخت دیالیز  2به ازاء هر -

ضریب یـک سـوم   + پرسنل  1تخت بخش مراقبت ویژه قلب  1به ازاء هر -

به ازاء هر شیفت

ضریب یک سـوم بـه ازاء   + پرسنل  1به ازاء هر تخت بخش مراقبت ویژه -

هر شیفت

محاسبه نیروي انسانی بر پایه روش سنتی موجود در جامعه فعلی



=  پرسنل مورد نیاز 
 

تعداد تخت ×     مراقبت در هر بخش      ساعات مفید

ساعت کار مفید                                                                       

روش محاسبه نیروي انسانی بر پایه دستورالعمل  سازمان بهداشت جهانی



فرمول سازمان جهانی بهداشت براي مراقبت از بیمار

=  پرسنل مورد نیاز 
 

تعداد تخت × ضریب اشغال تخت مراقبت در هر بخش ساعات مفید

ساعت کار مفید                                                                       

    ساعت 5= ساعت در بخش داخلی  و جراحی  24کل مراقبت در 

ساعت                       6= ساعت در بخش زنان و زایمان  24کل مراقبت در 

ساعت                     6= ساعت در بخش کودکان  و نوزادان  24کل مراقبت در 

ساعت 24= ساعت در بخش اورژانس  24کل مراقبت در 

ساعت 24= ساعت در بخش اطاق عمل و ریکاوري 24کل مراقبت در 

ساعت 24= ساعت در بخش مراقبت ویژه  24کل مراقبت در 

ساعت 24= ساعت در بخش مراقبت ویژه قلب  24کل مراقبت در 

 ساعت 24= ساعت در بخش دیالیز  24کل مراقبت در 

 ساعت 24= ساعت در بخش پیوند کلیه  24کل مراقبت در 



محاسبه نیروي انسانی با نگرش نظام گرا

روزهاي سال) غیر مستقیم  +ساعات مراقبت مستقیم ( تعداد تخت  =     تعداد پرسنل مورد نیاز

)روز هاي سال –روزهاي بیکاري (× ساعت کار مفید                                                        

:مراقبت مستقیم

  گیرد شامل مراقبتهایی است که در بالین بیمار و براي بیمار انجام می      

:مراقبت غیر مستقیم

شامل مجموعه مراقبتهایی است که به گونه رفتاري با واسطه به بیماران خدمات را ارائه     
نماید مثل آماده کردن دارو، مشاوره ها، برنامه ریزي و گزارش نویسی می

ساعتساعت  2424ساعت براي هر بیمار در ساعت براي هر بیمار در ) )   00//77--11((پیرو مطالعات انجام شده بمیزان پیرو مطالعات انجام شده بمیزان 



محاسبه نیروي انسانی با نگرش نظام گرا

    انواع مراقبت دربخشهاي عمومی  انواع مراقبت دربخشهاي عمومی

                                                         مراقبت حداقل                                                         مراقبت حداقل

                                                                مراقبت نسبی                                                                مراقبت نسبی

                                                                       مراقبت کامل                                                                       مراقبت کامل



محاسبه نیروي انسانی با نگرش نظام گرا

    انواع مراقبت دربخشهاي عمومی  انواع مراقبت دربخشهاي عمومی

 بیمار به یک پرستاربیمار به یک پرستار  1010مراقبت حداقل                                           هر مراقبت حداقل                                           هر

 بیمار به یک پرستاربیمار به یک پرستار  55--66مراقبت نسبی                                             هر مراقبت نسبی                                             هر

 بیمار به یک پرستار      بیمار به یک پرستار        11--22مراقبت کامل                                             هر مراقبت کامل                                             هر



محاسبه نیروي انسانی با نگرش نظام گرا

روزهاي سال) غیر مستقیم  +ساعات مراقبت مستقیم (تعداد تخت  =     تعداد پرسنل مورد نیاز

روزهاي مفید کاري در سال× ساعت کار پرسنل                                                        

 تعیین زمان مورد نیاز جهت مراقبت در هر گروه از بیماران تعیین زمان مورد نیاز جهت مراقبت در هر گروه از بیماران

    ساعت                                                    ساعت                                                      11مراقبت حداقل    مراقبت حداقل

     ساعت                                            ساعت                                              22//3030مراقبت نسبی     مراقبت نسبی

        ساعت                                              ساعت                                                33//3030مراقبت کامل        مراقبت کامل

      ساعت ساعت   1010--1212مراقبت ویژه تعدیل یا فته      مراقبت ویژه تعدیل یا فته

     ساعت ساعت   88--2424مراقبت کامل     مراقبت کامل

ساعت 24ساعت در  4بخش ارتوپدي همراه با تروما   



مثالمثال

تخت فعال و سطح گسترش بیماران ذیل به چه میزان نیروي تخت فعال و سطح گسترش بیماران ذیل به چه میزان نیروي   3030در بخش داخلی با داشتن در بخش داخلی با داشتن 
انسانی کادرپرستاري نیازمند است ؟انسانی کادرپرستاري نیازمند است ؟

               1515      11بیماران خود کفا               بیماران خود کفا             %             %

              4949          22//55مراقبت نسبی            مراقبت نسبی       %       %

            3636          33//55مراقبت کامل            مراقبت کامل%%

ساعت مراقبت مستقیمساعت مراقبت مستقیم  7979

ساعت مراقبت غیر مستقیم    ساعت مراقبت غیر مستقیم      00//77

245245روزهاي مفید سال   روزهاي مفید سال   

66//77ساعت کار روزانه مفید  ساعت کار روزانه مفید  

پرسنل مورد نیاز به ازاء هر تخت  پرسنل مورد نیاز به ازاء هر تخت    00//7474

نیروي مورد نیاز در بخش داخلینیروي مورد نیاز در بخش داخلی= =   3030  ××00//7474= =   2222//22



مثالمثال

    در بخش اطفالدر بخش اطفال

            1818          22//55مراقبت نسبی            مراقبت نسبی%%

            8282          33//55مراقبت کامل            مراقبت کامل%%

ساعت مراقبت غیر مستقیم    ساعت مراقبت غیر مستقیم      00//77

245245روزهاي مفید سال   روزهاي مفید سال   

66//77ساعت کار روزانه مفید  ساعت کار روزانه مفید  

پرسنل مورد نیاز به ازاء هر تخت  پرسنل مورد نیاز به ازاء هر تخت    00//99



اسامی بخش ھا
ضریب 
انتخابی

بھ ازاء ھر تخت

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 74/0)در حیطه مراقبتی مشابه ( بخشهاي داخلی ، گوارش ، غدد و مشابهین 

بخشهاي جراحی ، ارتوپدي ، جراحی عمومی ، گوش و حلق و بینی ، زنان ، فک و صورت و 

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 73/0) در حیطه مراقبتی مشابه ( مشابهین 

... ) جراحی ، داخلی و ( بخشهاي کودکان 
ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 9/0

چشم پزشکی ، پوسـت ، عفـونی ، داخلـی مغـز و اعصـاب ، قلـب ،       ( بخشهاي تخصصی  

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 4/1)  در حیطه مراقبتی مشابه ( جذام و مشابهین ) هماتولوژي ، انکولوژي 

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 07/3بخشهاي اورژانس ، بلوك زایمان ، سوختگی حاد 

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در NICU9/2، دیالیز ، سوختگی حاد ، جراحی مغز و اعصاب ، پیوند و  CCUبخشهاي 

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در ICU 04/4بخش 

ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 63/1)  نوزاد مادر (  Rبا طرح ) زایمان ( بخش زنان 

درمانگاه ، اورژانس سرپائی ، تحت نظر تست هاي پاراکلینیکی (  *درمانگاه به ازاء هر واحد 

... ) مانند ؛ آندوسکوپی ، کت لب ، کبالت ، تست ورزش و 
ساعت 24به ازاء هر تخت فعال در 29/1

به ازاء هر تخت فعال در هر شیفت07/3اتاق عمل ، ریکاوري 

77/0



نیروی انسانی  

 نیروي مورد نیاز  = ضریب مربوطه  ضریب اشغال تخت × تعداد تخت

هر بخش  

غیر  % 45+ حرفه اي % 55تخت در بخشهاي عمومی   100به ازاء هر

حرفه اي   

غیر حرفه % 20+ حرفه اي % 80تخت در بخشهاي ویژه   100به ازاء هر

  اي  



ساعت ساعت   ٢۴٢۴ھاي  زیر ھاي  زیر   تختتخت

، اتاق عمل ، ریکاوري ، تخت ...)زایشگاه  و ( تخت هاي اتاق معاینه 

هاي  بستري موقت در اورژانس ، گهواره نوزادان سالم ، و تخت  

دیالیز ودرمانگاه



Title



بینش اسالم پیرامون مدیریت

مسئله مدیریت از دیدگاه اسالم امانتی  : مدیریت امانت است 
است که به مدیر سپرده می شود و مدیر امانتدار خدا و مردم  

است و او باید از مقام مدیریت که به عنوان امانت در دست دارد  
شدیداُ مراقبت نماید و امانت را برطبق معیارهایش امانت دار  

.باشد

حق به معنی استفاده، بهره و  :  مدیریت تکلیف است نه حق 
از نظر اسالم مدیریت  .  سود و تکلیف به معنی وظیفه است

.وسیله ي سودجوئی نیست بلکه تکلیف است



بینش اسالم پیرامون مدیریت

در بینش اسالمی مدیریت  :  مدیریت خدمت است نه حکومت
باید خادم مردم باشد نه حاکم بر مردم و حکومت نباید وسیله 

.حاکمیت باشد بلکه باید وسیله اي براي خدمت باشد

از نظر اسالم مدیریت حاکمیت  : مدیریت بیشتر هدایت است  
سلطه گرانه و مستبدانه نیست و نباید توأم با خفقان و اجبار  

باشد همانگونه که در دین اکراه و اجبار نیست و از نظر اسالم  
انجام اعمالی که از روي اجبار  صورت گیرد نه تنها نتیجه بخش 

.نخواهد بود بلکه در پیشگاه خداوند ثواب و اجر ندارد 


