املحاضرة السادسة:
املستشفى :وظائفه ،هيكليته التنظيمية ،قواعد وضوابط التنظيم
مفهوم املستشفى
ُ َ
ستشفى ( :اسم ) الجمع ُ :م ْس َ
تشف َيات و َمشاف وهو اسم مكان من استشفى  /استشفى بـ و يعني
باللغة العربية م
مكان لالستشفاء و باللغة االنكليزية (  )Hospitalتأتي الكلمة من الالتينية ( )hospitiumهوسبيتيوم و هي كلمة
مذكورة كثيرا في األدب من القرن الخامس فصاعدا .تاريخيا كانت كلمة هوسبيتيوم تعني شيئا مختلفا تماما عما
هو مصطلح مستشفى حديث حاليا حيث كانت تعني مكانا الستقبال الغرباء والحجاج.
يعتبر املستشفى العمود الفقري ألي نظام صحي ،وذلك لقدرته على توفير كافة أنواع الرعاية الصحية وهو ما
تعجز عن تقديمه أي مؤسسة صحية أخرى ،كالوحدات الصحية ،واملستوصفات وغيرها .فاملستشفى هو املكان
املفضل بالنسبة للمريض لتلقي العالج ،ومكان العمل املفضل للطبيب وباقي القوى العاملة االستشفائية األخرى،
كما يعتبر الواجهة الحضارية التي تبرز تقدم البلد الصحي والعلمي واالجتماعي .ولم تبق مجاالت املستشفيات
مقتصرة على األنشطة التقليدية مثل الطب والعالج ،وإنما تعددت لتصبح مراكز لتعليم وتدريب كافة املهن
الصحية األخرى ،باإلضافة إلى كونها أصبحت مراكز لألبحاث العلمية الطبية ،ولهذا أصبحت املستشفيات في
العصر الحديث مميزة من حيث اإلدارة والتنظيم والخدمات واألهداف.
وقد عرفت جمعية املستشفيات األمريكية) ( American Hospital Associationاملستشفى بأنه» مؤسسة
تحتوي على جهاز طبي منظم ،يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشمل على أسرة للمرض ى الداخليين وخدمات طبية
تشمل خدمات األطباء والتمريض( )Nursingوذلك من أجل إعطاء املرض ى التشخيص و العالج الالزمين.
كما عرفته منظمة الصحة العاملية ( )World Health Organisationبأنه « جزء أساس ي من تنظيم اجتماعي طبي
وظيفته تقديم رعاية صحية كاملة للسكان عالجا ووقاية وتعليما وبحثا ودراسة وتمتد عياداته الخارجية إلى
البيوت ،كما يعمل كمركز لتدريب القوى العاملة الصحية و القيام ببحوث اجتماعية حيوية »

خصائص املستشفى:
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إن املستشفى هو ظاهرة معقدة في الحقيقة ،فهو مؤسسة اقتصادية ،اجتماعية ،بيولوجية ،طبية...تنتج فيها
الكثير من املعلومات ،وتتعدد الهياكل واملسؤوليات ،موضوعا وهدفا .ولهذه األسباب بالذات فإن للمستشفى
مجموعة من الخصائص والتي تميزه عن غيره من املنظمات ومن هذه الخصائص ما يلي:
 .1يوصف املستشفى بالتعقيد ،كونه يقوم على ترتيبات تنظيمية معقدة الختالف أهداف ومسؤوليات
الجماعات املهنية العاملة فيه ،األمر الذي يؤدي إلى صعوبة في التنسيق بين تلك الجماعات املتفاوتة
على املستويين الثقافي والوظيفي ،وللحساسية الناجمة عن طبيعة العمل الذي يمس حياة اإلنسان،
وما يتبع ذلك من توتر نفس ي وجسدي طوال فترة العمل .مما يزيد في تعقيد نظام املستشفى ،باعتبار
أن هذه األمور ال تدخل ضمن إطار الترتيبات التنظيمية التي يقوم عليها.
 .2يتميز املستشفى بنظام خدمة مستمرة على مدار الساعة.
 .3يتسم املستشفى بأنه نظام يتألف من عناصر إنسانية لديها القدرة على التفاعل والتعاطف واالتصال
الجيد ،إلى جانب القدرة على تشخيص وحل املشكالت املعنية
 .4يتميز املستشفى بصعوبة قياس وتحديد مخرجاته.
 .5يحتاج العمل في املستشفى إلى درجة عالية من التخصص.
 .6يتميز املستشفى بازدواجية السلطة  -سلطة الجهاز اإلداري و سلطة الجهاز الطبي والتي قد ينشأ عنها
مشاكل تنسيقية ،وعدم الوضوح في أدوار العاملين.
 .7يتميز املستشفى بنظام دقيق فيما يتعلق باملهن الطبية والخدمات اإلدارية وغيرها من أقسام
املستشفى ،التي تتضافر في العمل من أجل تحقيق وإبراز أهدافه.
 .8من خصائص العمل في املستشفى نقص أو انعدام الحراك أو التبدل الوظيفي ،بحيث يبقى العامل في
نفس حقل التخصص الذي يلتحق به .فاملمرضة مثال تبقى في حقل التمريض مادامت تحمل مؤهال
لذلك ،وهذا ما يسبب تدرجا طبقيا يثير الصراع بين الصفوة الفنية واإلدارية ،وبين العاملين في
املستشفى.

السلطة اإلدارية في املشافي
ترتكز املؤسسة على سلطة تهتم بالقيام بعدة أنشطة لتحقيق أهدافها وضمان السير الحسن ملصالحها،
ويقتض ي هذا وجود هيئة إدارية تتركز على هذه السلطة .وهناك رئيس لهذه الهيئة اإلدارية ،والذي قد يكون مديرا
عاما أو مديرا فرعيا حسب حجم ونوعية نشاط املؤسسة .وهو يتمتع بهذه السلطة التي يستمدها من الوظيفة
التي يشغلها ومن املكانة التي يحتلها في املؤسسة ،حيث تخول له الحق في التصرف والتوجيه ،واتخاذ القرارات.
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وهي صلة دائمة بين الرؤساء واملرؤوسين ،الذين يخضعون لها ألنها قانونية وشرعية ،وهذه السلطة تسمى
السلطة اإلدارية ،وال يمكن ألي مؤسسة أو منظمة أن تنشط بدونها.
وتعتبر السلطة اإلدارية في أي منظمة أو مؤسسة مفتاح العمل اإلداري ،والسلطة العليا فيها هي الوحيدة التي
تتمتع بحق اتخاذ القرارات وترتكز في يد الرئيس ،مدير عام كان أم مدير فرعي ،وهو حق يخول له القانون طبقا
لوظيفة التوجيه والقيادة واإلدارة ،والتي يشغلها عن طريق إصدار قرارات" .والسلطة اإلدارية هي السلطة التي
تقود وتسير املؤسسة حيث تقوم بتحديد أهدافها ،واختيار السياسة والوسائل والبرامج ،واإلجراءات الالزمة
للوصول إلى هذه األهداف .كما تقوم بمراقبة سير العمل وفق الخطة املوضوعة ،وتقوم بتقييم أداء أفرادها
والحكم عليهم ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة والالزمة ملكافئتهم أو عقابهم ،حسب ما يقتضيه سلوكهم في العمل.
وإذا نظرنا إلى املستشفى ،نجد أنها تتضمن نمطين من اإلدارة ،وهذا ما يضفي عليها طابع الخصوصية وهما:
اإلدارة اإلدارية واإلدارة الطبية.
اإلدارة اإلدارية
وهي التي تتولى أعمال إدارية كاالهتمام بالعاملين في املستشفى وكل ما يتعلق بهم والقيام باألعمال املالية
والحسابات للمستشفى وإدارة البنية التحتية من مباني وتجهيزات مختلفة وتأمين كل ما تحتاجه املستشفى من
خدمات سواء كانت تتعلق بالصيانة أو الغسيل او اإلطعام وغيرها .وعادة ما تكون تابعة للمدير اإلداري في
املستشفى
اإلدارة الطبية
هي اإلدارة املسؤولة عن إدارة العالج وتقديم الرعاية الصحية وضمان الخدمات الطبية ،باإلضافة إلى التوجيه
ونشر الوعي الصحي لدى األفراد املراجعين للمستشفى .وتتكون اإلدارة الطبية من مدير طبي يتبع له رؤساء
األقسام الطبية املختلفة املوجودة في املستشفى .وهي املسؤولة عن تأمين الكادر الطبي والتمريض ي في املستشفى.
والغرض من وجود هذين النمطين من اإلدارة داخل املستشفى ،هو توفير أخصائيين لكل النواحي الخاصة
باملستشفى ،سواء كانت هذه النواحي عالجية ،خدماتية أو حسابية ،لضمان السير الحسن للعمل بداخلها.

وظائف املستشفى
يمكن إيجاز الوظائف األساسية للمستشفيات في ثالث وظائف أساسية:
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 .1الرعاية الطبية والصحية :وهي كافة الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية واالجتماعية
والنفسية التخصصية التي تقدمها املشافي في األقسام الطبية والطبية املساندة وما يرتبط بها من
فحوص مخبرية واستقصاءات وظيفية وتحاليل و خدمات تمريضية و إسعافيه وصيدالنية.
 .2التعليم والتدريب :يعنى بتطوير مهارات جميع العاملين الطبيين وغير الطبيين في املستشفى عن طريق
التعليم والتدريب املستمر الكتسابهم املهارات الصحية والطبية الجديدة وغيرها .وتعبر املشافي بما
تحتويه من تجهيزات وأماكن متخصصة للتعليم من أهم مراكز التدريب خاصة في املشافي الجامعية
 .3البحوث الطبية واالجتماعية :تسهم املستشفيات بشكل أو بآخر من خالل ما تحتويه من مخابر
وأجهزة و تجهيزات طبية و سجالت طبية و حاالت مرضية معينة و كوادر بشرية تخصصية مهنيا في
توفير بيئة مالئمة لألبحاث الطبية و االجتماعية و العلمية و الصحية في مختلف مجالت التشخيص و
العالج و الصحة العامة و األدوية.

تصنيف املستشفيات
يمكن تصنيف املستشفيات حسب عدة معايير منها معيار امللكية والتبعية اإلدارية ومعيار التخصص أو نوع
الخدمة التي يقدمها املستشفى أو على أساس الحجم أو الطاقة االستيعابية أو متوسط اإلقامة في املستشفى.
ولعل املعيار األكثر شيوعا هو تصنيف املستشفيات وفقا ملعيار امللكية والتبعية اإلدارية حيث تقسم إلى
مجموعتين هما:
املستشفيات الحكومية :وهي املستشفيات التي تملكها وتديرها األجهزة الحكومية املختلفة من وزارات وهيئات
ومؤسسات عامة وفق أسس وقوانين حكومية تحكم سير عملها وتشمل املستشفيات العامة واملستشفيات
التخصصية واملراكز الصحية واملستوصفات واملستشفيات الجامعية
املستشفيات الخاصة :تكون مملوكة ألفراد أو لهيئات دينية أو لجمعيات خيرية أو دينية أو لشركات خاصة
وتدار حسب نمط اإلدارة املتبع في القطاع الخاص وتقسم إلى:
 .1مستشفيات بأسماء أصحابها
 .2مستشفيات الجمعيات غير الحكومية
 .3مستشفيات استثمارية
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الهيكلية التنظيمية للمشفى
تشير الهيكلية التنظيمية إلى املستويات اإلدارية داخل املستشفى وتساعد في فهم التسلسل القيادي في املستشفى
وتتنوع البنى التنظيمية من مستشفى ألخر حيث تكون البنية التنظيمية معقدة في املشافي الكبيرة وأكثر بساطة
في املستشفيات الصغيرة ويتم تجميع األقسام الطبية بطريقة تساعد على تحقيق كفاءة و فعالية املستشفيات
و يتم التجميع بالنظر إلى تطابق املهام و لعل التجميع األكثر شيوعيا هو التجميع الفئوي التالي:
 .1األقسام اإلدارية
 .2أقسام املعلوماتية و التقنية
 .3األقسام العالجية
 .4األقسام التشخيصية
 .5األقسام الداعمة أو املساندة
ا
أوال :األقسام اإلدارية
تضم األقسام اإلدارية مجموعة من العناصر التي تطبق قواعد اإلدارة في املستشفى و هي :
 .1املدراء  :املدير العام -معاوني املدير العام – املدراء التنفيذيون و رؤساء الدوائر.
 .2اإلداريون املشغلون للمستشفى
 .3اإلدارة املالية وإعداد املوازنات والحسابات
 .4تخطيط ورسم استراتيجيات املستشفى
 .5إدارة العالقات العامة
ا
ثانيا :أقسام املعلوماتية والتقنية
و تشمل التوثيق و إجراءات األتمتة و تضم:
 .1قبول املرض ى
 .2إعداد الصرفيات والفواتير
 .3السجالت الطبية
 .4نظام معلومات املستشفى
 .5الثقافة الصحية
 .6املوارد البشرية
د .نضال عيس ى
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ا
ثالثا  :األقسام العالجية
تضم األقسام الطبية التي تقدم العالج للمرض ى وهي  :العينية -النفسية – أمراض الجهاز الحركي – األمراض
الصدرية و التنفسية – أمراض القلب -األمراض الهضمية -األمراض العصبية – أمراض الكلية – أمراض الدم-
أمراض الغدد الصم – األمراض الجلدية -األمراض الجراحية -أمراض األذن و األنف و الحنجرة -األورام-
املعالجة الفيزيائية و التأهيل الصحي – التغذية -الطب الرياض ي -الصيدلية -خدمات التمريض.
ا
رابعا  :األقسام التشخيصية
تضم األقسام التي تعنى بتحديد أسباب املرض و هي أقسام املخبر -التصوير الطبي -الخدمات االسعافية
ا
خامسا  :أقسام الخدمات
تقدم الدعم والخدمة للمستشفى بأكمله وتشمل:
 .1خدمات اإلمداد وتعني بتزويد املستشفى باملواد والتجهيزات وتجهيز املستودعات والحفاظ على املخزون
 .2التكنولوجيا الطبية الحيوية وتهتم بالتجهيزات الطبية وصيانتها والحفاظ عليها.
 .3خدمات الصيانة وتهتم بالحفاظ على املستشفى ونظافة بيئته.
 .4نظام التغذية والنقل

مثال لهيكل تنظيمي ألحد املستشفيات الجامعية
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إدارة املوارد البشرية في املستشفى واملؤسسات الصحية
هي تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة املوظفين وتطويرهم – نموهم – رواتبهم  -حوافزهم  ..والحفاظ عليهم
للوصول الى تحقيق األهداف الفردية والجماعية للمؤسسة الصحية و تهدف إلى :
 تحديد االحتياجات من الكوادر البشرية (كميا و نوعيا) ملختلف أقسام املستشفى.
 اختيار -تعيين – توظيف مختلف الكوادر الطبية والتمريضية واملهن األخرى بكفاءة وفاعلية.
 وضع برامج التوجيه واإلشراف والرقابة والتدريب للموظفين.
 ايجاد نماذج تقييم األداء ومتابعة كافة شؤون العاملين من ترفيه ونقل واجازات.
 انهاء خدمات العاملين باالستقالة أو فقدان العمل أو إنهاء الخدمة.
تبدأ ادارة القوى البشرية في املؤسسات الصحية من خالل:
د .نضال عيس ى
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 .1تحديد االحتياجات – املهارات-املعرفة  ...بتحديد احتياجات املستشفى من الكوادر البشرية واحتسابها
بما يحقق:
 أهداف املستشفى
 الخطط املستقبلية
 املتغيرات البيئية  -االجتماعية – التكنولوجية
 استراتيجيات املستشفى
 سوق العمل (العرض والطلب)
 .2االختيار والتعيين
 اختيار الكوادر الطبية والتمريضية والطبية املساندة ( كفاءة – خبرة  -مهارة)
 تحديد السياسات والخطط وأنظمة الحوافز والرواتب  .....للحفاظ على الكوادر وعدم ترك العمل
وتحفيزهم.
 .3تحليل الوظائف( .......وصف الوظيفة املثالي)
 .4متابعة العاملين في كافة مراحل الوظيفة( .من االختيار  ...الى انهاء الخدمة)
 . 5جذب املوظفين والحفاظ عليهم:
 العالقات االنسانية
 أنظمة الصحة والسالمة
 أنظمة الفوائد كالتأمين والسكن
 فرص النمو الوظيفي
تقدير احتياجات الكوادر البشرية في املستشفى واملراكز الصحية
يمكن تعريف تقدير االحتياجات بأنها عملية قياس الفرق بين الواقع الفعلي وما يجب أن يكون.
املقرر الوظيفي هو تحديد أنواع وأعداد ومستويات الوظائف الالزم وجودها ضمن الوحدة اإلدارية الواحدة في
املستشفى لتقوم بأعمالها وواجباتها بكفاءة وفاعلية.
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خطوات تحديد االحتياجات) املقرر الوظيفي(
 .1دراسة األهداف العامة للمستشفى أو املركز الصحي أو املؤسسة الصحية.
 .2دراسة الهيكل التنظيمي.
 .3تحديد ودراسة االختصاصات املوجودة في كل وحده إدارية و النشاطات التي تقوم بها  ،وتجميعها على
شكل نشاطات متجانسة.
 .4تقدير حجم العمل بالنسبة لكل وحده وكل مجموعة.
 .5تحديد معايير األداء لكل تخصص ضمن الوحدة اإلدارية ونوع األعمال التي يقوم بها.
 .6تقسيم حجم العمل لكل مجموعة تخصصية على معايير األداء لنفس التخصص ومن ثم تحديد العدد
املقرر من ذلك التخصص.
 .7تحديد أعداد املشرفين واملستويات اإلدارية الالزمة.
 .8عمل كشف باملقرر الوظيفي لكل وحده إدارية وللمستشفى بشكل عام
طرق تقدير احتياجات الكوادر البشرية في املؤسسات الصحية
 -1املسح االجتماعي :ويشمل تحليل املعلومات والبيانات التي تم جميعها بالطرق األولية (املقابالت –
االستبيانات) ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية
 حصر وتحديد أهداف املستشفى.
 تحديد الهيكل او خطة الدراسة وتحديد الطرق العلمية واالحصائية.
 التعاون مع مختلف الجهات الرسمية ذات العالقة بالقطاع الصحي.
 استخدام األسلوب العلمي السليم في تحديد (الوقت الالزم للدراسة – التكاليف – دقة
النتائج)
 -2معدالت نقص العالج :تعتمد هذه الطريقة على أعداد املرض ى اللذين يستخدمون عالجا معينا وبناء
على هذا العدد يتم تحديد أعداد الكوادر البشرية و من عيوب هذه الطريقة عدم الدقة في تحديد
جميع أنواع الكوادر الطبية  ...ألن هذه الطريقة ال تغطي املرض ى اللذين ال يتناولون العالج خالل زيارتهم
للمستشفى (مثال  :الرعاية الصحية األولية).
د .نضال عيس ى
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 -3الشريحة السكانية :تعتمد هذه الوسيلة على عدد السكان والشرائح السكانية املختلفة ويتم ربط
الشرائح السكانية بعدد املوظفين املمكن احتياجهم و يعيبها بأنها غير دقيقة العتمادها على تقديرات
شخصية من أصحاب القرار في املستشفى.
 -4طريقة املؤشرات الدولية لتحديد االحتياجات World Indicators of staffing Needs -WISN
تعتمد هذه الطريقة على تحديد الكوادر البشرية الطبية والتمريضية املطلوبة باالعتماد على مجموعة عوامل:
 -1تحديد مستوى الخدمات الطبية املقدمة.
 -2مستوى الطلب على تلك الخدمات.
 -3تحديد معدل النمو السكاني.
مميزاتها:
 -1سهلة التشغيل الستخدامها املعلومات املتوفرة.
 -2سهلة املراقبة واالستخدام.
 -3مقبولة من الناحية الفنية.
 -4شاملة لجميع املجاالت الفنية واإلدارية العاملة في املستشفى.
 -5واقعية (يتم استخدامها في ضوء ما يتوفر من امكانيات مادية – مالية وبشرية).
 -6تأخذ في االعتبار خصوصية كل مستشفى وكل قسم داخل املستشفى وكل نوع وظيفة فنية وإدارية.
 -7تستخدم عند رغبة ادارة املستشفى إليجاد خدمات طبية مميزة.
مثال  :قياس الضغط يأخذ  3دقائق  ...اذا اردنا أخذ الضغط أكثر من مره وبأكثر من جهاز سنحتاج الى 11 – 8
دقائق و بالتالي الحاجة للكوادر البشرية تكون أكثر.
مراحل احتساب الحاجة للكوادر البشرية في املؤسسات الصحية بطريقة WISN
 -1تحديد األهداف التي ترغب ادارة املستشفى للوصول اليها( .مستوى الخدمات الطبية املراد تقديمها –
درجة الرضا املطلوب تحقيقها) ....
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 -2جمع البيانات واملعلومات التي سيتم استخدامها في تحديد االحتياجات حيث تحتسب أيام العمل
الفعلية وساعات العمل الفعلية خالل العام (السنه) و ذلك بتحديد اإلجازات السنوية و املرضية و
العطل الرسمية و الندب و الدورات التدريبية ...
 -3توفير املوازنة املالية الخاصة والدعم املالي الالزم لتنفيذ هذه االحتياجات و إيجادها على أرض الواقع
كيف يتم احتساب أيام العمل الفعلية في املستشفى لكل مهنه على حدى ؟
 -1جمع أيام العطل = س من العطل.
 -2قسمة أيام العطل (س)  /على أيام العمل األسبوعي ( 6أيام عمل) = س = 6 /ص حيث ص = عدد
األسابيع التي نحتاج الى تغطيتها نتيجة العطل.
 -3نطرح ص من عدد أسابيع السنه ( 20أسبوع) = عدد األسابيع املغطاة فعال- 20 ( .ص)
 -4تحدد أيام العمل وساعاته الفعلية ثم تحدد الحاجة الفعلية من الكوادر البشرية
مثال توضيحيي  :كيف يتم تحديد الحاجة من الكوادر البشرية ملهنة معينه في مستشفى علما بأن:
عدد أيام العمل األسبوعي =  6أيام و عدد ساعات العمل اليومي =  6ساعات
العطلة السنوية =  5أسابيع و فتره التدريب = أسبوعين
اإلجازة املرضية =  11أيام و العطل الرسمية =  12يوم.
الحل :
تحويل كافة األسابيع الى أيام:
العطلة السنوية =  5أسابيع  30 = 6 xيوم
فتره التدريب = أسبوعين  12 =6 X 2يوم
اإلجازة املرضية =  11أيام
عطل رسميه =  12يوم.
مجموع الغيابات السنوية= 64 =12+11+12+31يوم
مجموع العطل والغياب =  64يوم  52 +يوم ( أيام عطلة نهاية األسبوع) =  118يوم عطلة /السنه
د .نضال عيس ى
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عدد أيام العمل الفعلية = عدد أيام السنة( 364يوم)  -عدد أيام الغياب ( )118يوم =  246يوم
عدد الورديات في اليوم الواحد = عدد ساعات اليوم (  / ) 24عدد ساعات العمل في اليوم ( 6ساعات) = 4
عدد أيام العمل السنوية املطلوبة = ()364عدد أيام السنه  Xعدد الورديات (  1456 = )4يوم.
الحاجة من الكوادر البشرية =  / 1456عدد أيام العمل الفعلي ( 6 = )246أشخاص

 .5الطريقة التحليلية للعمل ( :تسمى درجة االستعمال – تقييم االستعمال – تحليل استعمال العمل)
 تعتمد على تحليل كل مراحل العمل والنشاطات التي يحتويها العمل .
 وتحليل الفترة الزمنية لكل نشاط .
 مقارنتها مع متوسط وقت العمل للموظف
أمثله  :لحساب الحاجة من األطباء العاملين = متوسط عدد املرض ى واملراجعين (يوميا  /عدد املرض ى اللذين
يمكن للطبيب الواحد رؤيتهم).
إذا كانت عدد ساعات العمل للطبيب الواحد باليوم =  8ساعات و كان الوقت املهدر في الكتابه أو االستراحة =
 1:31باليوم
و مده الفحص للمريض الواحد=  15دقيقة و املعدل اليومي ألعداد املرض ى=  81مريض يوميا فكم عدد األطباء
اللذين تحتاج لهم املستشفى ؟
الحل :
عدد الساعات الفعلية للطبيب =  6:31 = 1:31 - 8ساعة عمل يوميا
نحول دقائق العمل اليومية للطبيب =  61 *6:31دقيقة باليوم =  391دقيقة عمل يوميا
عدد املرض ى املفحوصين باليوم =  26 = 15 / 391مريض
االحتياج من األطباء =  4 = 26/81أطباء
لحساب الحاجة من الكوادر التمريضية لليوم الواحد = عدد ساعات الرعاية  7/ساعات عمل للممرضة
عدد ساعات العمل للممرضة في الواحد باليوم =  7ساعات
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تحتاج املستشفى الى  % 71ممرض قانوني
 % 31ممرض مساعد  % 25 -من التمريض للشفت الليلي
و  % 32للشفت املسائي  -و  % 43للشفت الصباحي
املستشفى بحاجة الى  116ساعة رعاية ملختلف األقسام.
كم عدد املمرضات اللذين تحتاج لهم املستشفى ؟
الحل :
الحاجة من التمريض = ( 116عدد ساعات الخدمة املطلوبه) ( 7 /ساعات العمل للممرضة الواحده) = تقريبا
 17ممرضة باليوم (  24ساعة)
الحاجة من املمرضات القانونيات =  17ممرضة *  % 71تمريض قانوني=  12ممرضة قانونية
الحاجة من التمريض املساعد =  17ممرضة *  % 31تمريض مساعد =  5تمريض مساعد
الحاجة من املمرضات القانونيات للشفت الصباحي =  5 = %43 * 12ممرضات
الحاجة من املمرضات القانونيات للشفت املسائي =  4 =% 32 * 12ممرضات
الحاجة من املمرضات القانونيات للشفت الليلي =  3 =% 25 * 12ممرضات
الحاجة من التمريض املساعد للشفت الصباحي =  2 =% 43 * 5ممرضة
الحاجة من التمريض املساعد للشفت املسائي =  2 = 32% * 5ممرضة
الحاجة من التمريض املساعد للشفت الليلي =  = 25 1 % * 5ممرضة
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