المحاضرة الثان ة عشر

تمهيد

إدارة الموارد ال شر ة في المستشفى والمؤسسات الصح ة

لقد شرحنا في المحاضرة السا قة مفهوم الموارد ال شرة وأهميتها والتطور التارخي ﻹدارة الموارد ال شرة
و ذلك تحدثنا عن ف ة إعداد اﻻستراتيج ات في الموارد ال شرة واﻵن سوف نتتقل إلى شرح إدارة الموارد

ال شرة في المستشفى
هي تخط

وتنظ م وتوج ه ومراق ة الموظفين وتطو رهم – نموهم – رواتبهم  -حوافزهم  ..والحفا عليهم

للوصول الى تحقي اﻷهداف الفرد ة والجماع ة للمؤسسة الصح ة وتهدف إلى:

 تحديد اﻻحت اجات من الكوادر ال شرة ) م ا ونوع ا( لمختلف أقسام المستشفى.
 إخت ار -تعيين – توظيف مختلف الكوادر الطب ة والتمرض ة والمهن اﻷخر
 وضع برامج التوج ه واﻹشراف والرقا ه والتدرب للموظفين.

 ايجاد نماذج تقي م اﻷداء ومتا عة افة شؤون العاملين من ترف ه ونقل واجازات.

فاءة وفاعل ة.

 انهاء خدمات العاملين اﻹستقاله أو فقدان العمل أو إنهاء الخدمة.
تبدأ ادارة القو ال شرة في المؤسسات الصح ة من خﻼل:

 .1تحديد اﻹحت اجات – المهارات-المعرفة  ...بتحديد احت اجات المستشفى من الكوادر ال شرة واحتسابها ما
حق :

• أهداف المستشفى

• الخط المستقبل ة

• المتغيرات البيئ ة  -اﻻجتماع ة – التكنولوج ة
• استراتيج ات المستشفى

• سوق العمل )العرض والطلب(
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 .2اﻹخت ار والتعيين

 اخت ار الكوادر الطب ة والتمرض ة والطب ه المسانده) فاءه – خبره  -مهاره(

 تحديد الس اسات والخط وأنظمة الحوافز والرواتب  .....للحفا على الكوادر وعدم ترك العمل وتحفيزهم.
 .3تحليل الوظائف) .......وصف الوظ فة المثالي(

 .4متا عة العاملين في افة مراحل الوظ فة) .من اﻻخت ار  ...الى انهاء الخدمة(
 5.جذب الموظفين والحفا عليهم:

 العﻼقات اﻻنسان ة

 أنظمة الصحة والسﻼمة

 أنظمة الفوائد التأمين والس ن
 فرص النمو الوظ في

تقدير إحت اجات الكوادر ال شر ة في المستشفى والمراكز الصح ة

م ن تعرف تقدير اﻻحت اجات أنها عمل ة ق اس الفرق بين الواقع الفعلي وما يجب أن ون.

المقرر الوظ في هو تحديد أنواع وأعداد ومستو ات الوظائف الﻼزم وجودها ضمن الوحده اﻹدارة الواحده في

المستشفى لتقوم أعمالها وواج اتها فاءة وفاعل ة.

خطوات تحديد اﻹحت اجات)المقرر الوظ في(

 .1دراسة اﻷهداف العامة للمستشفى أو المر ز الصحي أو المؤسسه الصح ة.
 .2دراسة اله ل التنظ مي.

 .3تحديد ودراسة اﻻختصاصات الموجوده في ل وحده إدارة والنشاطات التي تقوم بها،
 .4وتجم عها على ش ل نشاطات متجانسة.

 .5تقدير حجم العمل النس ه لكل وحده و ل مجموعة.

 .6تحديد معايير اﻷداء لكل تخصص ضمن الوحده اﻹدارة ونوع اﻷعمال التي قوم بها.

 .7تقس م حجم العمل لكل مجموعة تخصص ة على معايير اﻷداء لنفس التخصص ومن ثم تحديد
 .8العدد المقرر من ذلك التخصص.

 .9تحديد أعداد المشرفين والمستو ات اﻹدارة الﻼزمة.

.10عمل شف المقرر الوظ في لكل وحده إدارة وللمستشفى ش ل عام
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طرق تقدير احت اجات الكوادر ال شر ة في المؤسسات الصح ة

 -1المسح اﻹجتماعي  :و شمل تحليل المعلومات والب انات التي تم جم عها الطرق اﻷول ة )المقا ﻼت –
اﻻستب انات( و تم ذلك عن طر الخطوات التال ة

 .aحصر وتحديد أهداف المستشفى.

 .bتحديد اله ل او خطة الدراسة وتحديد الطرق العلم ة واﻻحصائ ة.

 .cالتعاون مع مختلف الجهات الرسم ة ذات العﻼقة القطاع الصحي.

 .dاستخدام اﻷسلوب العلمي السل م في تحديد( الوقت الﻼزم للد ارسة – التكاليف – دقة النتائج(

 -2معدﻻت نقص نقص العﻼج :تعتمد هذه الطرقة على أعداد المرضى اللذين ستخدمون عﻼجا معين و ناء
على هذا العدد يتم تحديد أعداد الكوادر ال شرة ومن عيوب هذه الطرقة عدم الدقة في تحديد جم ع أنواع

الكوادر الطب ه  ...ﻷن هذه الطرقة ﻻ تغطي المرضى اللذين ﻻ يتناولون العﻼج خﻼل زارتهم للمستشفى
)مثال :الرعا ة الصح ة اﻷول ة(.

 -3الشر حة الس ان ة :تعتمد هذه الوسيله على عدد الس ان والشرائح الس ان ة المختلفة و تم ر الشرائح الس ان ة
عدد الموظفين المم ن احت اجهم و عيبها أنها غير دق قة ﻹعتمادها على تقديرات شخص ة من أصحاب الق ارر

في المستشفى.

 -4طر قة المؤشرات الدول ة لتحديد اﻹحت اجات

World Indicators of staffing Needs -WISN

تعتمد هذه الطرقة على تحديد الكوادر ال شرة الطب ة والتمرض ة المطلو ه اﻹعتماد على مجموعة عوامل:
 -1تحديد مستو الخدمات الطب ة المقدمة.
 -2مستو الطلب على تلك الخدمات.
 -3تحديد معدل النمو الس اني.

مميزاتها:

 -1سهلة التشغيل ﻷستخدامها المعلومات المتوفره.
 -2سهلة المراق ة واﻻستخدام.
 -3مقبوله من الناح ة الفن ة.

 -4شاملة لجم ع المجاﻻت الفن ة واﻹدارة العاملة في المستشفى.
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 -5واقع ة )يتم استخدامها في ضوء ما يتوفر من ام ان ات ماد ة – مال ة و شرة(.

 -6تأخذ في اﻹعت ار خصوص ة ل مستشفى و ل قسم داخل المستشفى و ل نوع وظ فة فن ة ٕوادارة.
 -7تستخدم عند رغ ة ادارة المستشفى ﻹيجاد خدمات طب ة مميزة.

مثال :ق اس الضغ

أخد  3دقائ  ...اذا اردنا أخذ الضغ أكثر من مره و أكثر من جهاز سنحتاج الى 8

–  10دقائ و التالي الحاجة للكوادر ال شرة تكون أكثر.

مراحل احتساب الحاجة للكوادر ال شر ة في المؤسسات الصح ة طر قة WISN

 -1تحديد اﻷهداف التي ترغب ادارة المستشفى للوصول اليها (.مستو الخدمات الطب ة المراد تقد مها – درجة
الرضا المطلوب تحق قها(....

 -2جمع الب انات والمعلومات التي سيتم استخدامها في تحديد اﻹحت اجات حيث تحتسب أ ام العمل الفعل ة وساعات
العمل الفعل ة خﻼل العام )السنه( وذلك بتحديد اﻹجازات السنو ة والمرض ة والعطل الرسم ة واﻻنتدا ات ودورات
يف يتم احتساب أ ام العمل الفعل ة في المستشفى لكل مهنه على حد ؟

 -1جمع أ ام العطل = س من العطل.

 -2قسمة أ ام العطل )س(  /على أ ام العمل اﻷسبوعي ) 6أ ام عمل( = س = 6 /ص حيث ص = عدد
اﻷساب ع التي نحتاج الى تغطيتها نتيجة العطل.

 -3نطرح ص من عدد أساب ع السنه ) 52أسبوع( = عدد اﻷساب ع المغطاه فعﻼ- 52 (.ص(
 -4تحدد أ ام العمل وساعاته الفعل ة ثم تحدد الحاجة الفعل ة من الكوادر ال شرة

مثال توض حيي :يف يتم تحديد الحاجة من الكوادر ال شرة لمهنة معينه في مستشفى علما أن:
عدد أ ام العمل اﻷسبوعي =  6أ ام وعدد ساعات العمل اليومي =  6ساعات

العطلة السنو ة =  5أساب ع وفتره التدرب = أسبوعين

اﻹجازة المرض ة =  10أ ام والعطل الرسم ه =  12يوم.
الحل:

تحو ل افة اﻷساب ع الى أ ام:

العطلة السنو ة =  5ساب ع  30 = 6 xيوم

فتره التدرب = أسبوعين  12 =6 X 2يوم
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اﻹجازة المرض ة =  10أ ام
عطل رسم ه =  12يوم.

مجموع الغ ا ات السنو ة= 64 =12+10+12+30يوم

مجموع العطل والغ اب =  64يوم  52 +يوم( أ ام عطلة نها ة اﻷسبوع( =  118يوم عطلة /السنه

عدد أ ام العمل الفعل ة = عدد أ ام السنة) 364يوم(  -عدد أ ام الغ اب ) (118يوم =  246يوم

عدد الوارد ات في اليوم الواحد = عدد ساعات اليوم(  / (24عدد ساعات العمل في اليوم ) 6ساعات( = 4

عدد أ ام العمل السنو ة المطلو ه = )(364عدد أ ام السنه  Xعدد الوارد ات(  4أفراد( =  1456يوم.

الحاجة من الكوادر ال شرة =  / 1456عدد أ ام العمل الفعلي ) 6 = (246أشخاص

 -3توفير الموازنه المال ة الخاصة والدعم المالي الﻼزم لتنفيذ هذه اﻹحت اجات ٕوايجادها على أرض الواقع

 .5الطر قة التحليل ة للعمل) :تسمى درجة اﻻستعمال – تقي م اﻻستعمال – تحليل استعمال العمل(

 تعتمد على تحليل ل مراحل العمل والنشاطات التي حتو ها العمل.
 وتحليل الفتره الزمن ة لكل نشا .

 مقارنتها مع متوس وقت العمل للموظف

أمثله :لحساب الحاجة من اﻷط اء العاملين = متوس عدد المرضى والمراجعين )يوم ا  /عدد المرضى اللذين
م ن للطبيب الواحد رؤ تهم(.

إذا انت عدد ساعات العمل للطبيب الواحد اليوم =  8ساعات و ان الوقت المهدر في الكتا ه أو اﻻست راحة
=  1:30اليوم

ومده الفحص للمرض الواحد=  15دق قة والمعدل اليومي ﻷعداد المرضى=  80مرض يوم ا ف م عدد اﻷط اء
اللذين تحتاج لهم المستشفى ؟

الحل:

عدد الساعات الفعل ة للطبيب =  6:30 = 1:30 - 8ساعة عمل يوم ا

نحول دقائ العمل اليوم ة للطبيب =  60 *6:30دق قة اليوم =  390دق قة عمل يوم ا
عدد المرضى المفحوصين الدق قة =  26 = 15 / 390مرض الدق قة
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اﻻحت اج من اﻷط اء =  4 = 26/80أط اء
لحساب الحاجة من الكوادر التمريضية لليوم الواحد = عدد ساعات الرعاية  7ساعات عمل للممرضة
عدد ساعات العمل للممرضة في الواحد اليوم =  7ساعات
تحتاج المستشفى الى  % 70ممرض قانوني

 % 30ممرض مساعد  % 25 -من التمرض للشفت الليلي

و % 32للشفت المسائي  -و % 43للشفت الص احي

المستشفى حاجة الى  116ساعة رعا ة لمختلف اﻷقسام.
م عدد الممرضات اللذين تحتاج لهم المستشفى؟

الحل:

الحاجة من التمرض = ) 116عدد ساعات الخدمة المطلو ه( ) 7 /ساعات العمل للممرضة الواحده( =
تقر ا  17ممرضة اليوم(  24ساعة(

الحاجة من الممرضات القانون ات =  17ممرضة *  % 70تمرض قانوني=  12ممرضة قانون ة
الحاجة من التمرض المساعد =  17ممرضة *  % 30تمرض مساعد =  5تمرض مساعد

الحاجة من الممرضات القانون ات للشفت الص احي =  5 % = 43 * 12ممرضات
الحاجة من الممرضات القانون ات للشفت المسائي =  4 % = 32 * 12ممرضات
الحاجة من الممرضات القانون ات للشفت الليلي =  3 % = 25 * 12ممرضات
الحاجة من التمرض المساعد للشفت الص احي =  2 % = 43 * 5ممرضة
الحاجة من التمرض المساعد للشفت المسائي =  2 % = 32 * 5ممرضة
الحاجة من التمرض المساعد للشفت الليلي =  1 % = 25 * 5ممرضة

إضافات مدرس المقرر
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