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سهیٌِ ٍ ّذف :ثیوبرستبى پزّشیٌِ تزیي خشء سیستن ّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی است ٍ هٌبثغ اًسبًی ثب ارسش تزیي ػبهل تَلیدذ
ٍ ارائِ ی خذهت ثِ ضوبر هی رًٍذ .کوجَد ّب ٍ هبساد ّبی ًیزٍی اًسبًی هی تَاًذ در کبّص کیفیت ارائِ ی خذهبت ثِ ثیوبراى
هَثز ثبضذ .ایي پضٍّص ثب ّذف ارسیبثی هٌبثغ اًسبًی ثیوبرستبى ّبی آهَسضی تحدت پَضدص داًطدگبُ ػلدَم پشضدکی سدجشٍار
اًدبم ضذُ است.
هَاد ٍ رٍش ّا :ایي پضٍّص ثِ غَرت تَغیفی -هقطؼی در ثیوبرستبى ّبی تحت پَضص داًطگبُ ػلدَم پشضدکی سدجشٍار در
سبل  1393اًدبم ضذ .دادُ ّب کِ ضبهل اطالػبت ًیزٍی اًسبًی کلیِ ٍاحذ ّبی ثستزی ،پبراکلیٌیکی ٍ پطتیجبًی ثیوبرستبى ّب
ٍ ّوچٌیي ضزیت اضغبل تخت ثخص ّبی ثستزی ثَد اس هؼبًٍت درهبى داًطگبُ ػلدَم پشضدکی سدجشٍار دریبفدت ٍ در  13فدزم
استبًذارد استخزاج ضذُ اس استبًذارد ّبی پزسٌلی ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی ثجت ضذ .تدشیِ ٍ تحلیدل دادُ ّدب
ثزاسبط استبًذارد ّب ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشار  SPSS16اًدبم ضذ.
یافتِ ّا :ثزاسبط استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت 62،درغذ ثیوبرستبى ّب در هدوَع ٍاحدذ ّدب کوجدَد ًیدزٍ داضدتٌذ .تودبهی
ثیوبرستبى ّب در ٍاحذ ّبی فیشیَتزاپی ،دارٍخبًِ ،تغذیِ ،حسبثذاری ،رختطَی خبًِ ،اهَر اداری ٍ هدذدکبری ٍ کتبثخبًدِ دچدبر
کوجَد ًیزٍ ثَدًذ 100.درغذ ثیوبرستبى ّب در کبدر پزستبری هبساد ًیزٍ داضتٌذ.
ًتیجِ گیزی :ثزاسبط یبفتِ ّبی پضٍّص هطخع ضذ کِ ثیوبرستبى ّبی هطبلؼِ ضذُ دارای تَسیغ ّوگًَی اس ًیزٍی اًسدبًی
ًیستٌذ .هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی غحیح ًیزٍی اًسبًی در راثطِ ثب خجزاى کوجَد ّبی پزسٌلی ٍ رسبًذى آى ثِ سطح استبًذارد،
هَخت افشایص کبرایی ٍ اثزثخطی فؼبلیت ّبی ثیوبرستبًی هی ضَد.
کلیذ ٍاصُ ّاً :یزٍی اًسبًی ،استبًذارد ،ثیوبرستبى
هقذهِ
هٌبثغ اًسبًی ضبغل در سبسهبى ّدب را ثبیدذ ًدَػی سدزهبیِ
تلقی کزد ،چزا کِ اثشار ّدب ٍ هبضدیي آالت را ّودَارُ هدی
تَاى تْیِ ًوَد اهدب تدبهیي ًیدزٍی اًسدبًی هتخػدع ثدِ
آسبًی هیسز ًوی ضَد .لذا ثبیذ ثِ هٌبثغ اًسدبًی ٍ قبثلیدت
ّبی آى ثِ ػٌَاى ػٌػدز کلیدذی ًظدبم سدالهت در ارائدِ
خذهبت تَخِ خبظ هجدذٍل داضدت ( .)2 ,1چدزا کدِ ّدز
سبسهبى ثزای اداهِ حیدبت خدَد ثدِ ػزضدِ کدبفی ًیدزٍی

اًسبًی ًیبسهٌذ است اس طزفی رضذ ٍ تَسؼِ ّز خبهؼدِ در
گزٍ ثِ کبرگیزی غحیح هٌبثغ اًسدبًی اسدت ( .)3سدبسهبى
ثْذاضت خْبًی در گشارش سبل  ،2006کبًَى تَخِ خدَد
را در دِّ اخیز ( 2006تدب  )2015ثدِ ًیدزٍی اًسدبًی در
حَسُ سالهت هؼطَف کزدُ است (ّ .)4وچٌدیي هحققدبى
هؼتقذًذ اسبط تَسؼِ ّدز سدبسهبًی در  4ػبهدل سدزهبیِ،
ًیزٍی اًسبًی ،تدْیشات ٍ ثزًبهدِ ًْفتدِ ضدذُ اسدت کدِ
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ّوزاُ ثب هدذیزیت خزدهٌذاًدِ هَخجدبت رًٍد سدبسهبى را
فزاّن هی کٌذ (.)5
ثب تَخِ ثِ تٌَع ٍ سطَح هختلف هْبرت ّبی افزادً ،قدص
ثزًبهِ ریشی ٍ تَسیغ هٌبست ًیزٍی اًسبًی ،پزرًگ تز هدی
ضَد ( .)6چزا کِ کوجدَد کبرکٌدبى در حدَسُ ی سدالهت،
ػالٍُ ثز آثبر اقتػدبدی ،اختودبػی ٍ هیدشاى دستزسدی ثدِ
خذهبت ثْذاضتی ،کیفیت خذهبت را ًیش تحت الطؼبع قزار
هی دّذ ( .)7سیبد ثَدى ًیزٍی اًسبًی سدالهت اس دیدذگبُ
اقتػبد ثْذاضت قبثل ثزرسی است ،سیزا ًجبیذ فقد ّشیٌدِ
غزف ضذُ در سهیٌِ ی آهدَسش ٍ تزثیدت کبرکٌدبى را در
ًظز گزفت ،ثلکِ ّشیٌِ فزغت آى ّب ثب اّویدت تدز اسدت
( .)8اس طزفی چیذهبى هٌبست ًیزٍی اًسبًی ثبػث افشایص
کبرایی ٍ اثزثخطی هزاقجت ّبی ثیوبرستبًی هی گزدد (.)9
ثسیبری اس کطَر ّبی دًیب ثب چبلص ّبی حیبتی در سهیٌدِ
ی ًیزٍی اًسبًی در ًظبم سالهت هَاخِ ّسدتٌذ اس قجیدل
کوجَد ًیزٍی اًسبًی ،ػذم تدَاسى در تزکیدت هْدبرت ّدب،
تَسیغ خغزافیبیی غیز هتدَاسى ،ضدزای کدبری ًبهٌبسدت ٍ
ضؼف در داًص ٍ هْبرت کبرکٌبى ( .)12-10ػودذُ تدزیي
هطکل ثیوبرستبى ّبی کطَر ثِ کوجَد ًیزٍی اًسدبًی یدب
تَسیغ ًبهٌبست آى ثزهی گزدد (.)13
اس سددبل ّددب قجددل ضددزٍرت ٍخددَد اسددتبًذارد پزسددٌلی
ثیوبرستبى ّب ثِ ػٌَاى چْبرچَثی اغَلی احسبط گزدیذُ
اسددت .در ایددي راسددتب ٍسارت ثْذاضددت ،درهددبى ٍ آهددَسش
پشضکی ثب در ًظز گزفتي راثطِ ی حددن فؼبلیدت ٍ تؼدذاد
ًیزٍی اًسبًی در ثخص ّبیی کدِ هقدذٍر ثدَدُ ،اسدتبًذارد
ّددبیی تددذٍیي ًوددَدُ اسددت .اًتظددبر هددی رٍد کبرضٌبسددبى
هزثَطِ ٌّگبم تذٍیي تطکیالت ثیوبرستبى ّدب ًسدجت ثدِ
تؼزیف ردیف ّبی پست سبسهبًی ثِ گًَِ ای ػول ًوبیٌدذ
کِ خَاثگَی ًیدبس ٍاقؼدی ایدي هَسسدبت ثبضدٌذ ( .)14در
هدوَع ثزرسی ٍضؼیت ًیدزٍی اًسدبًی ثیوبرسدتبى ّدبی
ٍاثستِ ثِ ٍسارت ثْذاضت دارای اّویت خبغی اسدت ،ثدِ
طَری کِ ّن اکٌَى در کبًَى تَخِ سیبست گذاراى ًظدبم
سالهت قزار دارد ( .)9اس آًدب کِ ًیزٍی اًسبًی ،قلت ًظدبم
سالهت هحسَة هی ضَد ٍ اکثز هطدکالت سیسدتن ّدبی
ثْذاضت ٍ درهبى ًبضدی اس کوجدَد یدب سیدبد ثدَدى ًیدزٍی
اًسبًی ٍ تَسیغ ًبهٌبست آى است ( ،)15لذا ثدز آى ضدذین
تب هطبلؼِ ای ثب ػٌَاى ارسیدبثی ًیدزٍی اًسدبًی ثیوبرسدتبى
ّبی آهَسضی تحت پَضص داًطگبُ ػلَم پشضدکی سدجشٍار
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هطبث ثب ضَاث ٍ استبًذارد ّبی پزسٌلی ٍسارت ثْذاضت،
درهبى ٍ آهَسش پشضکی در سبل  1393اًدبم دّین.
هَاد ٍ رٍشّا
ایي پضٍّص اس ًَع هطبلؼبت تَغدیفی -هقطؼدی ٍ اس ًظدز
ًتیدِ یک پضٍّص کبرثزدی است .خبهؼِ پدضٍّص ضدبهل
ثیوبرستبى ّدبی آهَسضدی تحدت پَضدص داًطدگبُ ػلدَم
پشضددکی ٍ خددذهبت ثْذاضددتی ٍ درهددبًی سددجشٍار (هحوددذ
ٍاسؼی ،اهذاد ضْیذ ثْطتی ،ثزادراى ضدْیذ هجیٌدیٍ ،لدی
ػػز خغتبی ٍ قوز ثٌی ّبضن ًقبة) است کِ کلیدِ ٍاحدذ
ّدددبی پزسدددتبری ،پدددبراکلیٌیکی ،اداری ٍ پطدددتیجبًی در
ثیوبرستبى ّدبی هدَرد هطبلؼدِ را در ثدز هدی گیدزد .ایدي
هطبلؼِ ثِ غَرت توبم ضوبری غَرت گزفت لدذا ًوًَدِ ٍ
خبهؼِ ی پضٍّص یکسبى هی ثبضذ.
اثشار هَرد استفبدُ ثزای خوغ آٍری اطالػبت ًیزٍی اًسبًی
ثخص ّبی هختلف ثیوبرستبى ّبی هَرد هطبلؼِ 13 ،فدزم
استخزاج ضذُ اس استبًذارد ّبی تبییذ ضذُ ٍسارت ثْذاضت
درهبى ٍ آهَسش پشضکی ثَد .ایي فزم ّب ضبهل :فزم ضوبرُ
 1ثزای ًیزٍ ّبی دفتز پزستبری ،فزم ضوبرُ  1ثزای کدبدر
پزستبری ثخص ّبی ثبلیٌی ،فزم ضوبرُ  2ثزای ًیزٍ ّدبی
ٍاحذ رادیَلدَصی ،فدزم ضدوبرُ  3ثدزای ًیدزٍ ّدبی ٍاحدذ
آسهبیطگبُ ،فزم ضوبرُ  4ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ فیشیدَتزاپی،
فزم ضوبرُ  5ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ دارٍخبًِ ،فزم ضدوبرُ 6
ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ پذیزش ٍ هذارک پشضکی ،فزم ضوبرُ
 7ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ هذدکبری ،فزم ضوبرُ  8ثزای ًیدزٍ
ّبی ٍاحذ کتبثخبًِ ،فزم ضوبرُ  9ثدزای ًیدزٍ ّدبی ٍاحدذ
تغذیِ ،فزم ضوبرُ  10ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ تبسیسبت ،فزم
ضوبرُ  11ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ رختطَی خبًِ ،فزم ضوبرُ
 12ثزای ًیزٍ ّبی ٍاحذ اهَر اداری ٍ فزم ضوبرُ  13ثزای
ًیزٍ ّبی ٍاحذ اهَر هبلی ثَد.
استبًذارد ّبی ًیزٍی اًسدبًی اس ٍسارت ثْذاضدت درهدبى ٍ
آهَسش پشضکی دریبفت ضذ ،تدب ٍضدؼیت هطلدَة ًیدزٍی
اًسبًی ثیوبرستبى ّب هطخع ضَد .ثب کسدت هددَس ّدبی
السم اس داًطدگبُ ،اطالػدبت هزثدَ ثدِ تودبهی ًیدزٍ ّددبی
اًسبًی ضبغل در ثیوبرستبى ّبی هَرد پضٍّص ،اس هؼبًٍدت
درهبى داًطگبُ خوغ آٍری گزدیذ .ثب تَخِ ثدِ هحبسدجِ ی
تؼذاد ًیزٍی اًسبًی اسدتبًذارد ثزاسدبط تخدت ،اطالػدبت
هزثَ ثِ تؼذاد ثخص ّب ٍ هیبًگیي تؼذاد تخت ّبی فؼبل
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ثیوبرسدتبى ّددبی هدَرد پددضٍّص اس هؼبًٍدت درهددبى اخددذ
گزدیذ .ثدب تَخدِ ثدِ تؼدذاد تخدت فؼدبل ّدز ثیوبرسدتبى
استبًذارد ّبی ٍاحذ ّبی هختلف ثیوبرستبى ّدب هطدخع
گزدیذ .کوجَد ّب ٍ هبساد ثخص ّب ٍ ٍاحذ ّبی ثیوبرسدتبى
ّبی هَرد هطبلؼِ ٍ ًیش ًحَُ ی تَسیغ ًیزٍی اًسبًی طج
ضَاث ٍ استبًذارد ّبی پزسدٌلی ٍسارت ثْذاضدت تؼیدیي
گزدیذ ٍ هطخع ضذ کِ ایي کوجَد ّب ٍ هبساد ّدب هزثدَ
ثِ چِ ردیف ّبی ضغلی هی ثبضذ ٍ ثدزای ّدز ثیوبرسدتبى
ثػَرت هستقل ایي کبر اًدبم ضذ .ثزای تحلیل دادُ ّدب اس

آهبر تَغیفی (فزاٍاًی ،درغذ ،هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیدبر) ٍ
ًزم افشار  spss16استفبدُ گزدیذ.
یافتِّا
ّوِ ثیوبرستبى ّدبی هدَرد ثزرسدی آهَسضدی -درهدبًی ٍ
دٍلتی ثَدًذ .هطخػبت هزثدَ ثدِ تؼدذاد تخدت فؼدبل ٍ
تخػدع ّدز ثیوبرسددتبى در خدذٍل ضدوبرُ ٍ ٍ 1ضددؼیت
استخذاهی ًیزٍی اًسبًی ثیوبرستبى ّبی هَرد هطبلؼدِ در
خذٍل ضوبرُ  2آٍردُ ضذُ است.

جذٍل ضوارُ :1هطخصات بیوارستاى ّای هَرد هطالعِ
ردیف

ًام بیوارستاى

ًَع بیوارستاى

تعذاد تخت فعال

1

هحوذ ٍاسعی

عوَهی

275

2

اهذاد ضْیذ بْطتی

تخصصی سَاًح

132

3

بزادراى ضْیذ هبیٌی

تخصصی سًاى

95

4

ٍلی عصز جغتای

عوَهی

32

5

قوز بٌی ّاضن ًقاب

عوَهی

32

ٍضؼیت ًیزٍی اًسبًی ثیوبرستبى ّدبی هدَرد هطبلؼدِ در
هقبیسِ ثب استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ثِ ضزح سیز ثَد:
بیوارستاى هحوذ ٍاسعی :کدبدر پزسدتبری ثخدص ّدبی
ثبلیٌی ثیوبرسدتبى ثدب هدبساد ًیدزٍ رٍثدزٍ ثدَد .تٌْدب ٍاحدذ
آسهبیطگبُ ثیوبرستبى هطبث استبًذارد ًیدزٍ داضدت .سدبیز
ٍاحذ ّب کوجَد ًیدزٍ داضدتٌذ .ثیطدتزیي کوجدَد ًیدزٍ در
ٍاحذ اهَر اداری ثیوبرستبى ثَد .تَسیغ پزسٌل در  7درغذ
ٍاحذ ّب ثبالتز اس استبًذارد ٍ در  85درغذ ٍاحذ ّدب کوتدز
اس استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ثَد.
بیوارستاى اهذاد ضْیذ بْطتی :در ٍاحدذ ّدبی کدبدر
پزستبری ثخص ّدبی ثدبلیٌی ،رادیَلدَصی ٍ آسهبیطدگبُ ثدب
هبساد ًیزٍ رٍثزٍ ثَد .در سبیز ٍاحذ ّب کوجدَد ًیدزٍ ٍخدَد
داضددت .تَسیددغ پزسددٌل در  23درغددذ ٍاحددذ ّددب ثددبالتز اس
استبًذارد ٍ در  77درغذ ٍاحذ ّب کوتز اس استبًذارد ّدبی
ٍسارت ثْذاضت ثَد.
بیوارستاى بزادراى ضْیذ هبیٌی :در ٍاحذ ّدبی کدبدر
پزستبری ثخص ّدبی ثدبلیٌی ،رادیَلدَصی ٍ آسهبیطدگبُ ثدب

هبساد ًیزٍ رٍثزٍ ثَد .در سبیز ٍاحذ ّب کوجدَد ًیدزٍ ٍخدَد
داضددت .تَسیددغ پزسددٌل در  23درغددذ ٍاحددذ ّددب ثددبالتز اس
استبًذارد ٍ در  77درغذ ٍاحذ ّب کوتز اس استبًذارد ّدبی
ٍسارت ثْذاضت ثَد.
بیوارستاى ٍلیی عصیز جغتیای :در ٍاحدذ ّدبی کدبدر
پزستبری ثخص ّبی ثبلیٌی ،آسهبیطگبُ ٍ پذیزش ٍ هذارک
پشضکی ثب هبساد ًیزٍ رٍثزٍ ثَد .تٌْب ٍاحذ رادیَلَصی هطبث
استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ًیزٍ داضت .در سدبیز ٍاحدذ
ّب کوجَد ًیزٍ ٍخَد داضت .تَسیدغ پزسدٌل در  23درغدذ
ٍاحذ ّب ثبالتز اس استبًذارد ٍ در  69درغذ ٍاحذ ّب کوتز اس
استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ثَد.
بیوارستاى قوز بٌی ّاضن ًقاب :در ٍاحذ ّبی کبدر
پزستبری ثخص ّبی ثبلیٌی ،آسهبیطگبُ ٍ پذیزش ٍ هذارک
پشضکی ثب هبساد ًیزٍ رٍثزٍ ثَد .در سبیز ٍاحذ ّب کوجَد
ًیزٍ ٍخَد داضت .تَسیغ پزسٌل در  23درغذ ٍاحذ ّب
ثبالتز اس استبًذارد ٍ در  77درغذ ٍاحذ ّب کوتز اس
استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ثَد.
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جذٍل ضوارُ ٍ :2ضعیت ًیزٍی اًساًی بیوارستاى ّای هَرد هطالعِ بز اساط استاًذارد ٍسارت بْذاضت

تعذاد بخص ّای
استاًذارد
تعذاد بخص ّای
استاًذارد

باالتز اس استاًذارد

ّای

تعذاد بخص ّای

ٍسارت

پاییي تز اس استاًذارد

بیوارستاى هحوذ

بیوارستاى اهذاد

بزادراى ضْیذ

ٍلی عصز

قوز بٌی ّاضن

ٍاسعی

ضْیذ بْطتی

هبیٌی

جغتای

ًقاب

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

1

7

-

-

-

-

1

7

-

-

1

7

3

23

3

23

3

24

3

23

11

84

12

77

12

77

9

69

12

77

13

122

13

122

13

122

13

122

13

122

بْذاضت
جوع

بحث ٍ ًتیجِ گیزی
ایي هطبلؼِ ثب ّذف ارسیبثی ًیزٍی اًسبًی ثیوبرستبى ّدبی
آهَسضی تحت پَضص داًطگبُ ػلَم پشضکی سجشٍار هطبث
ثب ضَاث ٍ استبًذارد ّبی پزسٌلی ٍسارت ثْذاضت ،درهدبى
ٍ آهَسش پشضکی در سبل  1393اًدبم ضذُ است.
ثزاسبط یبفتِ ّبی ایي پضٍّص  100درغذ ثیوبرستبى ّدب
در کبدر پزستبری هبساد ًیزٍ داضتٌذً .تبیح هطبلؼدِ ٍالدی ٍ
ّوکبراى در ثیوبرستبى ّبی کزهبى ثدب هطبلؼدِ ی حبضدز
ّوخَاًی دارد ( .)16کٌْکی در تْدزاى (ً ،)17یطدی یدَرا
در صاپي ( ٍ )18اٍسکي در تزکیِ ( )19ثیبى کزدًدذ کدبدر
پزسددتبری ثیوبرسددتبى ثددب کوجددَد ًیددزٍ هَاخددِ ثددَدُ ٍ ثددب
استبًذارد ّب ّوخَاًی ًذارد .ایي اختالف هوکي اسدت ثدِ
خبطز استفبدُ ی سیبد اس کوک ثْیبراى ثِ خبی پزستبراى ٍ
ٍخَد ًیزٍ ّبی طزحی در ثیوبرستبى ّبی هطبلؼدِ ی هدب
ثبضذ .چٌبًچِ گدَش ٍ کدزٍس در هطبلؼدِ ی خدَد ػٌدَاى
کزدًذ کِ تَسیدغ ًیدزٍی پزسدتبری در ّدز ثخدص اس یدک
ثیوبرستبى ثِ ًَع ثیوبرً ،یدبس خبهؼدِ ،سدختی هزاقجدت اس
ثیوبر ،قبثلیت استفبدُ اس پزستبرّ ،وبٌّگی هزاقجت حوبیت
سبسهبى ٍ سبیز هَارد ثستگی دارد(.)20
 40درغددذ ثیوبرسددتبى ّددبی هددَرد هطبلؼددِ در ٍاحددذ
رادیَلَصی کوجَد ًیزٍ 40 ،درغذ هبساد ًیدزٍ ٍ  20درغدذ

4

هطبث استبًذارد ًیزٍ داضتٌذً .تبیح سبیز هطبلؼدبت ًطدبى
داد در ٍاحذ رادیَلَصی هبساد ًیزٍ ٍخَد داضتِ اسدت (,16
)19
در هطبلؼِ ی حبضدز  80درغدذ ثیوبرسدتبى ّدب در ٍاحدذ
آسهبیطگبُ هبساد ًیزٍ ٍ  20درغذ هطبث استبًذارد ّب ًیدزٍ
داضتٌذ .هطبلؼِ ی ٍالدی ًطدبى داد کدِ ٍاحدذ آسهبیطدگبُ
ثیوبرستبى ّب هبساد ًیزٍ دارًذ در حبلی کدِ در هطبلؼدِ ی
اٍسکي در تزکیِ ٍ هطبلؼِ ی ضیزدل ٍ ّوکبراى در هطدْذ
ٍاحذ آسهبیطگبُ ثیوبرستبى ثب کوجَد ًیزٍ هَاخِ ثَدُ است
(.)21 ,19 ,16
ًتبیح هطبلؼِ ی حبضز ًطدبى داد ،تودبم ثیوبرسدتبى ّدبی
هطبلؼِ ضذُ در ٍاحذ فیشیَتزاپی کوجَد ًیدزٍ داضدتٌذ .در
سبیز هطبلؼبت ًیش ّویي ًتیددِ حبغدل ضدذُ اسدت(,16
 .)21تَخِ ثِ ایي ًکتِ حبئش اّویت است کِ کوجَد ًیدزٍ،
سطح ارائِ کیفیت خذهبت را کبّص خَاّذ داد.
در ایي هطبلؼِ ٍاحذ ّبی تغذیِ ٍ رختطدَی خبًدِ کدِ در
ثْجَد کیفیت ٍ افشایص رضبیت ثیودبراى ٍ حتدی کبرکٌدبى
هَثزًذ ،ثب کوجَد ًیزٍ رٍثزٍ ّستٌذ ٍ کن رًگ دیدذُ ضدذُ
اًذ کِ ثدب هطبلؼدِ ی ضدیزدل ٍ ّوکدبراى ّوخدَاًی دارد
(.)21
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 60درغذ ثیوبرستبى ّبی هطبلؼِ ضذُ در ٍاحذ پذیزش ٍ
هذارک پشضکی ثب کوجَد ًیزٍ هَاخِ ثَدًدذ .در هطبلؼدِ ی
هحوذ ػدزة کدِ در ٍاحدذ هدذارک پشضدکی هزکدش طجدی
کَدکبى تْزاى غَرت گزفتِ کوجَد ًیزٍ در ٍاحذ پدذیزش
گشارش ضذُ است(.)22
ثزاسبط یبفتِ ّبی ایي پضٍّص  62درغذ ثیوبرسدتبى ّدب
در هدوَع ٍاحذ ّدب کوجدَد ًیدزٍ داضدتٌذ .در هطبلؼدِ ی
هدَهٌی کدِ در ثیوبرسددتبى ّدبی داًطددگبُ ػلدَم پشضددکی
لزستبى اًدبم گزفتِ ثَد 63 ،درغذ ٍاحذ ّب ثب کوجَد ًیزٍ
رٍثزٍ ثَدُ اًذ( 77/4 .)23درغدذ ٍاحدذ ّدبی ثیوبرسدتبى
ّددبی ایددالم در هطبلؼددِ ی غددبدقی فددز ًیددش کوجددَد ًیددزٍ
داضددتٌذ( .)24هطبلؼددِ ی رٍسثْددبًی ( ،)25ثػددیزی (،)26
هػطفبیی( ،)27خوبل ( ٍ )28کبتَری ( )29کوجَد ًیزٍ را
گشارش کزدُ اًذ.
ثزاسبط یبفتِ ّبی پضٍّص هطخع ضذ کِ ثیوبرستبى ّب
ی هطبلؼِ ضدذُ دارای تَسیدغ ّوگدًَی اس ًیدزٍی اًسدبًی
ًیستٌذ .در ثزخی ٍاحذ ّب ثب ٍخَد تزاکن ًیزٍ در ثزخدی اس
پست ّب ،پست ّبیی دچبر کوجَد ًیزٍی ضذیذ ّستٌذ کِ
ایي ثز کیفیت خذهبت ارائِ ضذُ تبثیز هی گذارد .هدذیزیت
ٍ ثزًبهِ ریشی غحیح ًیزٍی اًسدبًی در راسدتبی رسدبًذى
ثخص ّبی ثیوبرستبى ّب ثِ سطح استبًذارد پزسٌلی ثبػث
افشایص کبرایی ٍ اثزثخطی فؼبلیت ّبی ثیوبرستبًی خَاّذ
ضذً .کتدِ حدبئش اّویدت ایدي اسدت کدِ در حدبل حبضدز
ثیوبرسددتبى ّددبی ٍسارت ثْذاضددت ثددزای تؼیددیي تؼددذاد ٍ
چیٌص ًیزٍی اًسبًی خَد تٌْب اسدتبًذارد رایددی کدِ در
اختیبر دارًذ ،استبًذارد ّبی پزسٌلی ٍسارت ثْذاضدت هدی
ثبضددذ .ثددِ طددَر کلددی در ثیوبرسددتبى ّددبی کددل کطددَر ٍ

ثخػددَظ ثیوبرسددتبى ّددبیی کددِ اس تزفیددت تخددت ّددبی
ثیوبرستبًی ثِ طَر هٌبست استفبدُ ًطذُ ٍ هتَس اضغبل
تخت ّبی ثیوبرستبًی پبییي است هدذیزیت ثیوبرسدتبى اس
تؼذاد کوتز ًیدزٍی اًسدبًی ٍ ثؼًدبا ثدب چیدٌص ًبهٌبسدت
استفبدُ هی ًوبیذ کِ ایي اهز ضزر خجزاى ًبپذیزی ثز ثذًدِ
ًظبم سالهت کطَر ٍارد کزدُ است ٍ ثسیبری اس اهکبًبت ٍ
تزفیت ّبی ثیوبرستبًْب کِ ثزای آًْب سزهبیِ گذاری ّبی
کالًی غَرت گزفتِ است ،دست ًخَردُ ثبقی هی هبًذ.
پیطٌْبدات ثزای هطبلؼبت ثؼذی ثِ غَرت سیدز ارائدِ هدی
ضَد :اًدبم سهبى سٌدی ٍ کبرسٌدی فؼبلیت ّدبی ثخدص
ّبی ثیوبرستبًی ،هطبلؼدِ در خْدت هدذل سدبسی ثدزآٍرد
ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس ثیوبرستبى ثدب تَخدِ ثدِ ٍضدؼیت
اپیذهیَلَصیکی خبهؼدِ ٍ ثیودبردّی آى ،تحقید در هدَرد
راثطِ ی ثیي هیشاى رػبیت استبًذارد ّبی ًیدزٍی اًسدبًی
ثددب هیددشاى کددبرایی ٍ ثْددزُ ٍری ثیوبرسددتبى ّددب ،ثزرسددی
استبًذارد ّبی ًیزٍی اًسبًی کطَرّبی هختلف ٍ هقبیسدِ
ی آًْب ثب استبًذارد ّبی ٍسارت ثْذاضت ایزاى.
تقذیز ٍ تطکز
ایي هقبلِ ًتیدِ ی طزح تحقیقبتی هػدَة داًطدگبُ ػلدَم
پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی سجشٍار هدی ثبضدذ ،ثدذیي
ٍسددیلِ ًَیسددٌذگبى ایددي هقبلددِ ،کوددبل تطددکز را اس هؼبًٍددت
پضٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضکی سجشٍار ٍ ًیش اس هؼبًٍت درهدبى
ٍ ثِ خػَظ خٌبة آقبی سؼبدت هٌص ،اثزاس هی دارًذ.
تعارض هٌافع
تؼبرؼ هٌبفغ تَس ًَیسٌذگبى ثیبى ًطذُ است.
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Background and Aims: The hospital is the most expensive component of health systems and human
resources are the most valuable factor of production and service delivery. Staffing shortages and
surpluses can be effective in reducing the quality of patient care.This study aims to assess the
manpower resources in educational hospitals affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study in a teaching hospital affiliated to Sabzevar
University of Medical Sciences. All data, including information on staffing inpatient units, clinical and
support departments of hospitals and hospital bed occupancy was alsoVice Chancellor of Sabzevar
University of Medical Sciences and received the standard form derived from standards in 13 ministry
of health and medical personnel. Data analysis was performed based on standards and using SPSS16.
Results: The results of the surveys conducted in the hospitals in this study show that 62 percent
ofhospitals, shortage of health standards. All hospitals in units of physical therapy, pharmacy,
nutrition, Accounting, laundry and administration have shortage. 100% of hospitals had a surplus of
nursing staff.
Conclusion: General hospitals were faced with a shortage of manpower and personnel distribution of
the various units was inappropriate. Proper planning and management of human resources in relation
to the compensation of personnel shortages and deliver it to the standard level, thereby increasing the
efficiency of hospital activities.
Key words: Hospital, manpower, Standard


