 وصول مقاله95/11/5 :
 اصالح نهايي96/1/19 :
 پذيرش نهايي96/1/23 :

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

5
حسن فراتی  /زهرا مهدیان

2

مقدمه :داشتن نیروی انسانی کافی و متخصص در حوزه سالمت ،یکی از عوامل مهم و کلیدی در بهبود کیفیت ارائه خدمات به
شهروندان محسوب میشود و همچنین کمبود نیروی انسانی در این حوزه ،ممکن است هزینههایی را بر نظام سالمت و جامعه
تحمیل نماید .هدف این پژوهش برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از
روش WISNمیباشد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و نوع روش توصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه آماری کلیه فرآیندهای
آزمایشگاهی است که در پاتولوژی علوم پزشکی سمنان صورت میپذیرد که از  27فرایند  27تا بعنوان نمونه انتخاب شده است.
سپس وضعیت به دست آمده با وضعیت واقعی در مرکز مذکور مقایسه و اختالف آن محاسبه و گزارش میشود .دادههای مورد نیاز
برای بررسی موضوع پژوهش ،از طریق برگههای طراحی شده ،مشاهده مستقیم فعالیتهای بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی
سمنان گردآوری میشود.
یافتهها :بر اساس نتایج این پژوهش در حال حاضر در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  41نفر کارشناس و یک نفر منشی
مشغول انجام وظیفه هستند و در مقایسه نیروی موجود (واقعی) با نیروی انسانی محاسبه شده آزمایشگاه میانگین نیروی انسانی
کارشناس آزمایشگاه  49/98نفر میباشد.
نتیجهگیری :کارکنان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت انجام حجم کارهای موجود به دلیل کمبود نیروی انسانی
تحت فشار هستند .مدیریت و برنامهریزی صحیح منابع انسانی میتواند با تضمین بهینه بودن حجم کار ،به بهبود کارآیی کارها
کمک نماید.
کلید واژهها :مطالعه حجم کار ،برآورد نیروی انسانی ،WISN ،بخش پاتولوژی.

 -4استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکHassan.foraty@gmail.com :
 -7کارشناس روابط عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان ،سمنان ،ایران
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برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی

مقدمه
در بخش سالمت ،نیروی انسانی یک ورودی مهم و
همچنین یک عامل کلیدی در تعیین هزینهها و کیفیت
ارائه خدمات محسوب میشود[ ]4و بهرهگیری از
تکنولوژیهای بهداشتی و تدارك خدمات به منظور
ارتقای سطح سالمت ،به عهده این بخش از سیستم
بهداشتی  -درمانی است[ .]7از طرف دیگر هزینه
پرسنلی معموالً بین  06تا  96درصد کل هزینه جاری
صرف شده در بخش سالمت را تشکیل میدهد[ .]3با
توجه به ماهیت نظام سالمت ،عدم توجه به تعداد
نیروی انسانی مورد نیاز در بخشهای بیمارستان عالوه
بر اثرات منفی بر سالمت جامعه ،کارایی و اثربخشی
خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد[ .]4به منظور حفظ و
ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان اطالعات
صحیح از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز براساس
وضعیت موجود بیمارستان گامی اساسی و اولیه برای
برنامهریزیهای کارا و موثر میباشد[ .]1برآورد تعداد
نیروی انسانی مورد نیاز ،اقدامی ضروری و گریزناپذیر
برای مدیر و مسئوالن بیمارستان است .این امر با توجه
به حساسیت حیطه کاری گروه پزشکی و پیراپزشکی
که مستقیماً با سالمت افراد جامعه در ارتباط هستند از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
در سطح جهانی به منظور برآورد نیروی انسانی
بهداشتی روشها و مدلهای گوناگون طراحی و به کار
گرفته شده است .هر یک از این مدلها در شرایط
زمانی و مکانی خاص طراحی شدهاند و استفاده از آنها
در جوامع با شرایط متفاوت مناسب نیست[ .]7در
روشهای سنتی از نسبتهای اندازه سازمان و جمعیت
(مثل تعداد پزشکان ،پرستاران و غیره به ازاء  4666نفر
جمعیت) برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز استفاده
میشد که در زمان خود برای حل مشکالت اصلی
برآورد نیروی انسانی و نیازهای آموزشی شاخصهای
مناسبی بودند[ .]0ولی این رویکردها عموماً قابلیت در
نظر گرفتن عاملهای تعیین نیاز در بخشهای مختلف
یک کشور را دارا نمیباشند[ .]2،9تجربه نشان داده
است که کاربرد چنین روشهایی ،مشکالت واقعی را در
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ارائه خدمات سالمت به دلیل کمبود یا مازاد نیروی
انسانی ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی و
همچنین تخصیص نامناسب نیرو در رشتههای شغلی
مختلف ایجاد نموده است .از اینرو مدیران بخش
سالمت به روشی بهتر و سیستماتیکتر جهت اتخاذ
تصمیمات کارمندیابی نیاز دارند و روش WISN
(برآورد نیروی انسانی بر اساس حجم کار) یکی از این
روشها است[ .]0روش  WISNروشی برای تعیین
سطوح نیروی انسانی متناسب در حوزه سالمت
میباشد .این روش توسط شیپ ایجاد و از طرف
سازمان بهداشت جهانی ترویج داده شده است[ .]8این
روش به گونهای طراحی شده است که فرایند برآورد
نیروی انسانی را سادهتر مینماید .سادگی این روش
موجب گردیده تا جذاب و قابل فهم برای
استفادهکنندگان آن باشد[ .]1در پژوهش در تالش است
تا با استفاده از روش  WISNکمبود یا مازاد نیروی
انسانی را در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان را
مشخص نماید و این امر میتواند به دستیابی به
بزرگترین چشمانداز این دانشگاه یعنی جلب رضایت
حداکثری بیماران و کاهش هزینههای دانشگاه کمک
کند.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش
توصیفی  -پیمایشی و  WISNمیباشد؛که بدین
منظور از نمونهگیری و توصیف و تحلیل متغیرهای
تحقیق و همچنین جداول تحلیل زمان بهره گرفته شده
است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه فرآیندهای
آزمایشگاهی که در آزمایشگاه طبی دانشگاه علوم
پزشکی سمنان صورت میپذیرد .در این پژوهش طبق
تکنیک  WISNکل فرایندهای آزمایشگاه در
نمونهگیری لحاظ شدند که تعداد آنها  27فرایند
میباشد که شامل کلیه آزمایشات ،پاتولوژی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان و فعالیت منشی است .در این
پژوهش  4966بار زمان سنجی از فرایندهای مذکور
انجام شده است .روش جمعآوری داده در این پژوهش

حسن فراتی و همکار

تکمیل نمودن جداول «تحلیل زمان» با استفاده از
روش  WISNاست .همچنین در این روش استفاده از
مشاهده فرآیند عملیات در حین انجام در عرصه ارائه
خدمت بهره گرفته شده است.
روش  WISNدر واقع بر اساس تفاوتها و نسبتها
عمل مینماید .یعنی ازمقایسه سطح کارکنان واقعی
یک مرکز بهداشتی درمانی و نیروی انسانی مورد نیاز
محاسبه شده با استفاده از روش  ،WISNدو رقم
جداگانه بدست میآید:
الف) تفاوت :یعنی تفاضل نیروی انسانی واقعی و
محاسبه شده .این تفاوت میزان مازاد یا کمبود نیروی
انسانی را نشان میدهد .به عنوان مثال ،اگر تعداد فعلی
پرستار دریک مرکز بهداشتی درمانی شش نفر و نیروی
انسانی محاسبه شده برای انجام حجم کار فعلی مطابق
با استاندارد حجم کار ،هشت نفر باشد ،بنابراین در این
مرکز جهت ارائه خدمت با استانداردهای حرفهای قابل
قبول کمبود دو پرستار وجود دارد[.]46
ب) نسبت :یعنی تقسیم نیروی انسانی واقعی بر نیروی
انسانی محاسبه شده.
این نسبت شاخص حجم کار جهت تامین نیروی
انسانی مورد نیاز نامیده میشود و نام روش  WISNاز
این نسبت برگرفته شده است .که به صورت زیر
محاسبه میگردد:
حجم کاری استاندارد برای فرایند /حجم کاری مرکز
(فراوانی خدمات) = نیروی انسانی مورد نیاز
برای این که رقم نیروی انسانی محاسبه شده برای
مدیران و تصمیمگیرندگان مفید واقع شود ،باید با تعداد
نیروی انسانی واقعی مراکز به منظور تعیین میزان
کمبود و مازاد نیرو در هر مرکز و در هر یک از
گروههای کارکنان مقایسه شود[.]46
اگر نسبت  4 WISNباشد ،یعنی نیروی انسانی واقعی
برابر با تقاضای محاسبه شده نیروی انسانی مورد نیاز است،
بنابراین کارکنان موجود برای انجام حجم کاری مطابق با
استانداردهای حرفهای تعیین شده دقیقا کافی است.
اگر نسبت  WISNکمتر از یک باشد ،بنابراین
کارکنان فعلی برای انجام استانداردها کافی نیستند .در
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ادامه مثال باال اگر مرکزی  0پرستار داشته باشد ،اما
نیاز محاسبه شده  9پرستار باشد ،بنابراین WISN
برای گروه  0/9 = ./27یا  %27است و فقط  %27از
نیروی انسانی مورد نیاز در دسترس است و فقط % 27
از استانداردها قابل دستیابی خواهد بود.
اگر نسبت  WISNبیشتر از یک باشد ،نیروی انسانی
جهت انجام استانداردهای تعیین شده بیشتر از نیاز
واقعی است .بعنوان مثال ،اگر مرکز ذکرشده  46ماما
داشته باشد ،اما نیاز محاسبه شده  9ماه باشدWISN ،
برای این گروه  46/9=4/77یا  %477و در این مورد
 %77ماما بیش از تعداد مورد نیاز برای دستیابی به
استانداردهای تعیین وجود دارد[.]44
در روش WISNبرای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
بر اساس حجم کاری گامهای ذیل طی میگردد:
 -4انتخاب تیم کارشناسی
 -7احصاء فرآیندهای کاری
 -3تعیین استاندارد فعالیت
 -1تعیین زمان استاندارد فعالیت
 -7تعیین حجم کار
 -0تعیین الونس
 -2تعیین حجم کار استاندارد
 -9تعیین نیروی انسانی مورد نیاز
 -8تعیین نسبت و تفاوت نیروی انسانی واقعی با موجود
نتایج محاسبات  WISNبرای هر یک از گروهها
بهداشتی درمانی حاوی  1آیتم زیر میباشد.
 -4تعداد نیروی انسانی واقعی -7 ،نیروی انسانی مورد
نیاز؛ بر اساس محاسبات  -3 ،WISNاختالف موجود:
نیروی واقعی – نیروی مورد نیاز(مازاد یا کمبود)
نسبت  :WISNنیروی انسانی واقعی بخش بر نیروی
انسانی مورد نیاز (نسبت میانگین)
یافتهها
وضعیت موجود نیروی انسانی پاتولوژی دانشگاه علوم
پزشکی سمنان در سال  81عبارتند از :ا نفر کارشناس
مسئول 8 ،نفر کارشناس 3 ،نفر کاردان 4 ،نفر تکنیسین ،و
 4نفر منشی که در مجموع  47نفر میباشد.

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی

همچنین بخشهای آزمایشگاه مرکز آموزشی پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان عبارتنداز :بخش
بیوشیمی ،بخش هماتولوژی ،بخش سرولوژی ،بخش
انعقادی ،بخش میکروبیولوژی ،بخش هورمونشناسی
بخش بانک خون ،بخش گازهای خون .که در این
ازمایشگاه در مجموع  08آزمایش وجود دارد.
بنابراین هر بخش حاوی آزمایش های مختلفی است
که برای هر یک از بخشها جداول زمان سنجی
جداگانهای در نظر گرفته شد که در اینجا امکان ذکر
همه آنها وجود نداد و فقط به یک نمونه آن که بخش
سرولوژی است اشاره میشود( .جدول )4
در این جدول نوع خدمت :آزمایش آزمایشگاهی .زمان
خدمت :مدت زمان فعالیتی است که برای انجام یک
آزمایش صرف میشود .زمان انتظار :مدت زمانی است
که بر اساس دستورالعمل شرکت تولید کننده کیت،
ارائهدهنده خدمت در حین انجام فعالیت منتظر میماند
تا فرایند آزمایش کامل گردد (البته در آزمایشگاه مذکور
ارائهدهنده خدمت زمان انتظار را جهت انجام آزمایش
دیگر صرف میکند) .جمع کل :حاصل جمع زمان
خدمت و زمان انتظار است.
در بخش سرولوژی پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی
سمنان 2 ،آزمایش تشخیص طبی انجام میشود که 1
آزمایش آن به صورت دستی توسط کارشناس
آزمایشگاه ،مراحل فرآیند آزمایش طی میشود که این
آزمایشها هر یک به صورت مجزا زمانسنجی شدهاند.
همچنین  3آزمایش دیگر مورد مطالعه در این بخش،
فرآیند انجام آزمایش به صورت دستگاهی انجام
میشود که زمان سنجی آنها به صورت یک جا و بر
اساس دستورالعمل کارخانه سازنده کیت انجام شده
است (فرایند زمان سنجی این سه آزمایش در زمان
سنجی  42آزمایش بیوشیمی دیده شده است).
وضعیت نیروی انسانی برآورد شده آزمایشگاه
نیروی انسانی مورد نیاز در پاتولوژی دانشگاه علوم
پزشکی سمنان ،با کمک تکنیک  :WISNبرای
محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز در پاتولوژی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان ،حجم کار استاندارد از طریق
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حاصل ضرب زمان استاندارد فعالیت در فراوانی
آزمایشهای انجام شده در یک سال در پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان محاسبه شده ،سپس
نتیجه حاصل ضرب را بر مجموع ساعات در دسترس
کارکنان آزمایشگاه تقسیم نمودهاند .نتیجه حاصل
نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه است.
برای تبیین بهتر مسئله ،جدول تعیین زمان الونس
کارکنان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برآورد
شده است( .جدول )7
برآورد نیروی انسانی محاسبه براساس حجم کار
( :)WISNبرآورد نیروی انسانی محاسبه شده براساس
حجم کار ( )WISNدر پاتولوژی دانشگاه علوم
پزشکی سمنان در سال  4381با توجه به توضیحات
بیان شده ،در قالب هشتگانه مشخص شد که فقط به
جدول بخش سرولوژی اشاره مینماییم( .جدول )3
استاندارد فعالیت :استاندارد فعالیت زمان واقعی انجام
آزمایش است .دراین پژوهش کمترین و بیشترین زمان
انجام آزمایش محاسبه شده است .فراوانی آزمایشها:
شمارش آزمایشهای انجام شده یک سال آزمایشگاه
مرکز آموزشی درمانی فاطمیه(س) به تفکیک نوع
آزمایشها .حجم کاری استاندارد :حجم کاری استاندارد از
حاصلضرب استاندارد فعالیت در فراوانی آزمایشها به
محاسبه شده است .ساعت در دسترس :تفاضل مجموع
ساعات یک سال کاری کارمند از مجموع ساعاتی که
کارمند در یک سال کاری در دسترس نیست (طبق جدول
شماره .)3تعداد نیروی محاسبه شده براساس حجم کار
(روش  :)WISNبرای محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد
نیاز ،حجم کار استاندارد را تقسیم بر ساعات یک سال
کاری کارمند که در دسترس است ،شده است .در پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان منشی فقط در شیفت صبح
فعالیت مینماید .در شیفت عصر و شب فعالیت پذیرش
توسط کارشناسان آزمایشگاه انجام شده است.
محاسبات برآورد نیروی انسانی آزمایشگاه:
تفاوت بین تعداد نیروی انسانی واقعی و محاسبه شده
پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان میتواند کمبود یا
مازاد نیرو رادر آن مرکز مشخص نماید.

حسن فراتی و همکار

نسبت تعداد نیروی نسانی واقعی به محاسبه شده (بر
اساس  ،)WISNنشان میدهد کارکنان تا چه حد
جهت انجام وظایف خود تحت فشار میباشند و تا چه
میزان استانداردهای حرفه ای در مرکز رعایت میشود.
(جدول  1و )7
بطور کلی نتایج اجرای  WISNدرکارکنان پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان میدارد که در بخش
بیو شیمی :میانگین نیروی مورد نیاز  2/33و در حد
پایین  ،2/60در حد باال 2/06؛ بخش هماتولوژی:
میانگین نیروی مورد نیاز  7/61و در حد پایین  ،1/94در
حد باال 7/72؛ بخش سرولوژی :میانگین نیروی مورد
نیاز  6/68و در حد پایین  ،6/68در حد باال 6/68؛
بخش انعقادی :میانگین نیروی مورد نیاز  6/49و در حد
پایین  ،6/47در حد باال 6/77؛ بخش میکروبیولوژی:
میانگین نیروی مورد نیاز  6/87و در حد پایین  ،6/87در
حد باال 6/82؛ بخش هورمون شناسی :میانگین نیروی
مورد نیاز  7/22و در حد پایین  ،7/22در حد باال 7/29؛
بخش گازهای خون :میانگین نیروی مورد نیاز  6/79در
حد پایین  ،6/79در حد باال 6/78؛ بخش بانک خون:
میانگین نیروی مورد نیاز  6/67در حد پایین  ،6/67در
حد باال 6/67؛ نمونهگیری :میانگین نیروی مورد نیاز
 7/73و در حد پایین  ،4/87در حد باال  6/77و در
منشی بخش :میانگین نیروی مورد نیاز  6/84در حد
پایین  ،3/26در حد باال  1/43میباشد.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها این پژوهش نشان داد که در حال حاضر در
پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  41نفر کارشناس و
یک نفر منشی مشغول انجام وظیفه هستند و در مقایسه
نیروی موجود (واقعی) با نیروی انسانی محاسبه شده
آزمایشگاه ،میانگین نیروی انسانی کارشناس آزمایشگاه
 49/98نفر ،در بهترین وضعیت کاری 49/67نفر و در
بدترین وضعیت کاری  48/23نفر کارشناس آزمایشگاه و
میانگین نیروی انسانی منشی آزمایشگاه  3/84نفر است.
در بهترین وضعیت کاری  3/26نفر و در بدترین وضعیت
کاری به  1/43نفر منشی بخش مورد نیاز است.
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همچنین در این تحقیق میزان نیروی انسای مورد نیاز به
تفکیک آزمایشهای مختلف مشخص گردید .روش
 WISNنشان داد که پاتولوژی علوم پزشکی سمنان به
منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی مطابق استانداردهای
حرفهای این حوزه به چهار تکنیسین آزمایشگاهی و سه
نفر منشی نیاز دارد .مدیریت و برنامهریزی صحیح منابع
انسانی میتواند از طریق تضمین بهینه بودن حجم کار
کارکنان به بهبود کارایی کارها کمک قابل مالحضهای
نماید .زیرا افزایش یا کاهش نیروی انسانی میتواند
بازدهی و کارایی را کاهش دهد.
بنابراین بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان
نتیجهگیری کرد که کارکنان پاتولوژی دانشگاه علوم
پزشکی سمنان جهت انجام حجم کارهای موجود به
دلیل کمبود نیروی انسانی تحت فشار هستند و مدیریت
منابع صحیح انسانی و همچنین تامین نیروی انسانی
مورد نیاز میتواند به بهبود انجام کارها و بهبود کیفیت
زندگی کارکنان در این پاتولوژی کمک نماید.
این مطالعه به وسیله مطالعات قبلی در مورد برآورد و
بهبود وضعیت موجود کارکنان بخش سالمت تایید
میشود .مطابق مطالعه کومار و همکاران در هند که
شکاف نیروی انسانی را بر اساس  WISNدر یک
بیمارستان اموزشی تحلیل کردند ،نتایج تحقیق آنها
بیانگر کمبود نیروی انسانی و فشار کاری زیاد در جامعه
مورد مطالعه بود .همچنین بر اساس نتایج این مطالعه
بر مفید بودن روش  WISNدر تعیین نیازمندی های
نیروی انسانی در حوزه سالمت تاکید شده است[.]0
مطالعه رندی و چندل در برآورد تکنیسین آزمایشگاهی
مورد نیاز در یک بیمارستان منطقهای هند نشان داد که
بر اساس  WISNبه منظور بهبود ارائه خدمات
آزمایشگاهی به  40تکنیسین آزمایشگاهی دیگر نیاز
دارد[ .]8البته مطالع کایان و همکاران در پاکستان،
مازاد نیروی انسانی در آزمایشگاه خان پور را نشان داد.
یعنی نتایج این تحقیق بیانگر این بود که  43نفر
میتوانستند به درستی کار  40نفری که در آزمایشگاه
مشغول به کار بودن را انجام دهند و 3نفر مازاد نیرو
وجود داشت[.]47

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی

بر اساس نتایج تحقیق ،نظام برآورد نیروی انسانی در
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
سمنان نیاز به اصالحاتی زیر دارد:
 نظام سنتی برآورد نیروی انسانی میبایست جای خودرا به نظامهای برآورد نوین همچون تکنیک
WISNدهند.
 مدیران منابع انسانی دانشگاه میبایست فرهنگتغییر نظام برآورد نیروی انسانی را در دانشگاه ایجاد و
نهادینه کنند.
 مدیران منابع انسانی دانشگاه باید به نظامهای نوینبرآورد نیروی انسانی فرصت آزمون و خطا را در
سالهای ابتدای ایجاد این نظامها دهند.

از نقاط ضعف این مطالعه محدود بودن آن به انتخاب
یک آزمایشگاه و همچنین یک حوزه سالمت میباشد.
بنابراین مطالعات بیشتری در این زمینه الزم است تا در
سایر حوزهها و سایر آزمایشگاهها این روش را انجام
دهند و همچنین کارآمدی آن را بر روی سازمان و
نیروی انسانی نیز بسنجند.
تشکر و قدردانی
در پایان برخود الزم میدانیم از همکاری صمیمانه
مدیریت و پرسنل محترم دانشگاه و پاتولوژی علوم
پزشکی سمنان که ما را در انجام این مطالعه یاری
نمودند ،تشکر و قدردانی نماییم.

ردیف

جدول  - 5زمان سنجی آزمایشهای سرولوژی پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 34
زمان
زمان انتظار
تعداد
خدمت به
به ثانیه
نمونه
نام خدمت
ثانیه

زمان کل به
ثانیه

4

 )C-Reactive Protein ( CRPپروتئین فاز حاد

77

44330

49666

78330

7

 )Rheumatoid Factor( R.Fفاکتور روماتویید

77

44337

49666

78337

3

 )Gravindex test( G/Tآزمایش بارداری

77

44330

77766

33930

1

D.Dirmer

77

44376

49666

78376

7

 Wrightآزمایش سرولوژی بروسال

0

 test Widalآزمایش ویدال برای شناسائی آنتی بادی سالمونال تایفی

2

Mercoptoethanol Redaction ) 2ME

آزمایشهای دستگاهی

جدول  - 2جدول محاسبه زمان الونس پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 34
ردیف

عنوان الونس

واحد متعارف

مقدار

4

مرخصی در سال طبق مقررات

روز

36

7

تعطیالت رسمیطبق تقویم رسمیسال 87

روز

77

3

آموزش در سال طبق نظر مسئول آزمایشگاه

روز

74

1

اقامه نماز ( 76دقیقه در روز)

روز

43

7

صرف صبحانه ( 47دقیقه در روز)

روز

46

2

تعداد روزهایی که کارکنان در سال در دسترس نیستند

روز

80

9

تعداد روز هایی که کارکنان در سال در دسترس هستند

روز

708

8

زمانی که کارکنان در سال در دسترس نیستند

ساعت

261

46

زمانی که کارکنان در سال در دسترس هستند

ساعت

4827

/ 12

مدیریت بهداشت و درمان 5931؛ )4( 7

حسن فراتی و همکار
جدول  - 9برآورد نیروی انسانی در بخش سرولوژی

ردیف

استاندارد فعالیت زمان
به ثانیه
بااطمینان 87درصد

عنوان تست

CRP (C-Reactive
)Proteinپروتئین فازحاد
R.F (Rheumatoid
)Factorفاکتورروماتویید
G/T (Gravindex
)testآزمایش بارداری

4
7
3
1

D.Dirmer
 Wrightآزمایش سرولوژی
بروسال
test Widalآزمایش
ویدال برای شناسائی آنتی
بادیسالمونال تایفی
Mercoptoethanol
Redaction ) 2ME

7
0
2

حجم کاری استاندارد
فعالیت زمان به ساعت
بااطمینان 87درصد

فراوانی
تست در
یک سال

ساعت در
دستر س
کارمند در یک
سال

حد پایین

حد باال

406.72

427.26

4827

6.69

6.68

47.01

4827

6.64

6.64

4827

6.66

6.66

6.66

6.66
6.66

حد پایین

حد باال

تعداد نیروی محاسبه
شده
بااطمینان 87درصد

حد پایین

حد باال

133.64

123.9

4337

137.91

123.80

80

44.71

133.64

123.92

44

4.37

4.17

133.78

121.14

76

7.14

7.01

4827

6

6

473

6.66

6.66

4827

6.66

6

6

74

6.66

6.66

4827

6.66

6.66

6

6

4337

6.66

6.66

4827

6.66

6.66

6.68

6.46

نیروی مورد نیاز بخش سرولوژی

جدول  - 4نیروی انسانی مورد نیاز (نیروی انسانی محاسبه شده) پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 34
ردیف

عنوان پست

تعداد(حد باال)

تعداد(حد پایین)

4

کارشناس

48.70

74.72

7

منشی

1

1.10

جمع کل

73.70

77.23

جدول  - 1مقایسه نیروی انسانی موجود با نیروی واقعی پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از دو بعد نسبت و تفاوت بر
اساس حجم کار ( )WISNدر سال 34

ردیف

عنوان پست

تعداد
کارکنان
واقعی

تعداد
کارکنان
مورد نیاز

تعداد
کارکنان
مورد نیاز

با اطمینان %87

نسبت ( WISNکمبود/مازاد نیروی انسانی)

با اطمینان %87

با اطمینان %87

تفاوت WISN
(کمبود/مازاد نیروی
انسانی)
با اطمینان %87

(حدپایین)

(حد باال)

حد پایین

حد باال

کمبود (حدپایین)

کمبود (حدباال)

حد پایین

حد باال

4

کارشناس

41

48.70

74.72

6.27

6,00

%6.79

%6.31

-7.70

-2.72

7

منشی

4

1

1.10

6.77

6.77

%6.27

%6.29

-3

-3.10
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Survey of the Causes and Solutions to Reduce Defensive Medicine in View of
Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016
Forati H1, Mahdiyan Z2

Abstract
Introduction: Having sufficient and expert Staffing in in health systems, is a key
factors in improving the quality of services to citizens. Also, the shortage of human
resource in this field may impose costs on the health system and society. Thus, this
research aims at determining the Staffing Need in Pathology of Semnan University of
Medical Sciences through WISN.
Methods: Research method based on purpose was applied and data collection was
descriptive- survey and WISN. The population includes all laboratorial processes in
Semnan’ Patholog in which from 85 processes, 72 were selected as samples. Using
WISN, the amount of work and standard time were selected as variables. Then, the new
situation was compared with the real one and the differences were analyzed and
reported. The research data were gathered through prepared time study form and direct
observation.
Results: According to the results, currently 14 experts and one secretary are working in
Semnan’ Patholog. Comparing this real amount with the calculated one reveals that the
average is 18.89 in the best situation is 18.05, in the worst situation is 19.76.
Conclusion: The staff in the Pathology of Semnan University of Medical Sciences
where study was conducted are constantly under pressure to match the existing
workload due to shortage of manpower. Appropriate human resources management and
planning can contribute greatly to the improvement of efficiency of their work by
ensuring optimum workload.
Keywords: study of workload, estimating the Staffing Need, workload indicator of
staffing need, Pathology.
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