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 :چکيده

ارائه راهکارهای علمی درهمه عرصه های مدیریتی الزم و ضروری به نظرمی رسد.کاربرد دانش مدیریت در بیمارستان از جمله 

 ن عزیزبردارند.این توانمندیهاست که بااجرای آن مدیران قادرخواهندبودگامی درجهت بهبودارائه خدمات به بیمارا

و اتاق فکر و تحلیل سایر  با استفاده از آمار یکساله بیمارستان و تحلیل آن و رسم نمودارها و استفاده از طوفان مغزی روش:

 شامل مسئول اورژانس،از پرسنل بیمارستان  نفر 10شد مطالعات انجام شده مشکالت مسبب کمبود نیروی بخش استخراج 

مصاحبه و بارش افکار و نومینال استفاده گردید. از روش حل مساله  درچندین جلسه بخش اورژانس پرسنل و مسئولین شیفتها

 رسم نمودار و بالینی دوران کار تجربیات شخصی در استفاده از و با استفاده از باروش بارش افکار در این مورد بهره جستیم.

آمده به اطالع  دستبه  . موارد فوق و نتایجگردید جدول راه حلهابه رسم  مشکالت مربوطه منجر و استخوان ماهی درختی

سرپرستار محترم اورژانس رسید و مقرر شد در روزهای پر ترافیک یک نفرتحت عنوان مسئول چک ترالیهای اورژانس درشیفت 

 درکلیه شیفتهای پر ازدحام اجراگردد.صبح گنجانده شود و در صورت عملی شدن

: از آنجا که اورژانس قلب بیمارستان به شمارمی رود، تامین نیروی مناسب می توان درکاهش استرس این بخش و بحث ونتیجه گیری

                                                                         ارائه خدمات مناسب تر موجب  بهبود فرایند مراقبت از بیمار گردد.
 

  .نیروی انسانی، کمبود نیرو، پرستاری، حل مساله، نموداردرختی، استخوان ماهیمدیریت  :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 مدیران اورژانس )حل مسئله(چالش  نيروي پرستاري،تامين 

 ۳، حيدرعلی عابدي۲، سيدعلی ناجی۱فاطمه حق نژاد
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 مقدمه

امر را  مقدمات این و کند باشد و امکاناتآشنای با معلوماتی که او را کمک میپرستار باید با نشاط، سر حال، آماده، شائق به خدمت و 

( ترجمان این فرمایش رهبری، قانون ارتقای بهره وری و قانون تعرفه گذاری خدمات  1383،.ع مسئوالن فراهم کنند. )خامنه ای بایستی

ای شدن پرستاری هستیم که  لوژی ما ناگزیر از تخصصی و حرفهبا پیشرفت روز افزون و تخصصی شدن علم پزشکی و تکنو پرستاری است.

یابد ای شدن همواره با تبعاتی همراه بوده است. با تخصصی شدن حرفه پرستاری امنیت بیماران هم افزایش می البته این تخصصی و حرفه

رفع کمبود نیروی انسانی، افزایش  شود.و به مراتب بهتر از گذشته ارائه می  تر ، قلب و... تخصصیستار اورژانس، چشمبه طوری که مراقبت پر

( 1390،م .)فالحی ای شدن پرستاری است. های نوین در حرفه پرستاری از ملزومات تخصصی و حرفه تربیت نیروی متخصص و ایجاد رشته

اشته است و چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مردم کمبود پرستار نارضایتی مردم و همچنین خود جامعه پرستاری را به دنبال د

ساعت، دو پرستار داشته باشیم، درحالیکه اکنون  ۲4باید در کشور به ازای هر تخت بیمارستانی در  .از ارائه خدمات نامناسب گالیه دارند

که االن مهاجرت پرستاران حاد نیست و به صورت نیم نفر یعنی یک چهارم هستند. بنابراین ما مازاد پرستار نداریم. موضوع دیگر این است 

حقوق کم و استاندارد نبودن تعداد پرستاران در بیمارستانها همیشه از  مهاجرت، .دسته جمعی انجام نمی شود که نگران کننده باشد

( یکی از 139۲ ،غ ابیگی.)میرز موضوعاتی بوده که سالهاست از سوی مسئوالن نظام پرستاری به عنوان مشکالت این شغل عنوان می شود

( با مشکل 1390،ز )تاالیی. دالیل مهاجرت پرستاران زن به خارج از کشور باال بودن آمار فارغ التحصیالن پرستاری در بین خانمها است

ین رقم در ایران پرستار دارند اما ا ۵0هزار نفر حدود  10جدی کمبود پرستار روبرو هستیم و علیرغم اینکه کشورهای همسایه ما به ازای هر 

ای نزدیک پایه ریزی شده و به اجرا درخواهند  ها در آینده های ضربتی برای جبران کمبود پرستار الزم است که این برنامه است. طرح 14.9

برای پرداخت هزار پرستار را ابالغ و تعدادی را به کارگیری کرد اما هنوز مجلس اعتباری  ۲3در سالهای گذشته دولت مصوبه استخدام  آمد

های دولتی و خصوصی پرداخت  حقوق این افراد در نظر نگرفته است و دستمزد این افراد به کارگیری شده از جیب مردم در بیمارستان

 ( 139۲ح، هاشمی.قاضی زاده ) شود. یکی از دالیل عدم پرداخت معوقات پرستاران نیز همین استمی
 

مطالعات  تحلیل سایر و اتاق فکر و طوفان مغزی استفاده از و تحلیل آن ورسم نمودارها بیمارستان وبااستفاده ازآماریکساله  :مشکل یابی

 .شد نیروی بخش استخراج انجام شده مشکالت مسبب کمبود

 

بارش  مصاحبه و چندین جلسه در بخش اورژانس پرسنل و مسئولین شیفتها شامل مسئول اورژانس،پرسنل بیمارستان  از نفر 10 روش کار:

 ازروش حل مساله دراین موردبهره جستیم. ونومینال استفاده گردید. افکار

 

. طور موثری مسائل زندگی خود را حل کند تابه کمک می کند رویکردی نامنظم و متوالی است که به فرد مهارت حل مساله:

 (1391)اسودی.م، مجهوالت معلومات و مجموعه ای از لوب ووضعیت مط و فاصله میان وضعیت موجود مساله عبارت است از (1390)کارگر.ر

 آشنایی با فراگرد منطقی حل مسأله، به مدیر اطمینان می دهد که توان شناخت و برخورد با وضعیتهای پیچیده را دارد؛ این اعتماد به نفس،

 :به دو دلیل حایز اهمیت است

 .و فرصتها( در سازمان، افزایش می دهداحتمال تالش مدیران برای تعیین مقتضیات موجود )مسائل  .1

 (139۲. )وردی نژاد.ف،های مطلوب را برای حل مسائل موجود، افزایش می دهد احتمال یافتن بدیل .۲

تعادل به معنی مراقبت بهینه از بیمار و به حداقل رساندن هزینه ها برایدر بهداشت و درمان، تصمیم گیری های مدیریتی به طور معمول 

 باشد. تصمیم گیری تاثیر گذاربرفرهنگ سازمانی، حمایت باالی مدیریتی، و حتی نیروی انسانی مناسب می تواند  می باشد راث کیفیت و

مدیران کم برای تجزیه و تحلیل علت ریشه ای به خصوص برای   گیرینردبان تصمیم ومانند نمودار استخوان ماهی  یابزار همدیران آشنا ب

خارجی و کمک در افکارارائه راه حل با دیگر گزینه های مدیران پرستاری به عنوان یک  .باشددر عین حال جامع  تجربه می تواند کارآمد و

 (۲010)نورسان.سی، است مساله حل فرآیند پرستاری فرآیند واقع، در (۲011)افکن.جی وهمکاران .بسیار مفید باشد می تواندارزیابی گزینه 

هنگام مواجهه با یک وضعیت، نمی توان مطمئن بود که وضعیت مذکور یک محدودیت محسوب می شود یا یک موقعیت. برخی از مدیران 

(. ناتوانی در مهارت حل مسئله و تصمیم گیری با مشکالت 1983 .ای،)استونر« در دل هر مسأله، فرصتی نیز نهفته است»بر این باورند که 

. وباری، ابتالء به ایدز و بزهکاریخودکشی، اعتیاد، بی بند  و اجتماعی مرتبط است. برخی از این مسائل عبارتند از: و مسائل مهم بهداشتی

حجم وسیعی از تحقیقات نشان می دهد که هرچه فرد توانایی بیشتری درمهارت حل مسئله و تصمیم گیری داشته باشد، به همان اندازه 

  (1390) سبحانی.م، د بوددرزندگی خودموفق تروسالم تر خواه
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 :يکاربردهاي حل مسئله و تصميم گير

 ارتباطی و اجتماعی روشی برای کاهش مشکالت زندگی و به خصوص مشکالت .1

 خودکشیدرمان انتخابی .۲

 یروان اجتماعی آسیبهای ازپیشگیری .3

 ، شخصیبین المللی، کشوری، استانی، محلیروشی برای حل بحران های  .4

 

 گام اساسی است: 6حل مساله داراي 

 اتخاذنگرش حل مساله .1

 تعریف دقیق مشکل .۲

 تهیه فهرستی ازراه حل انتخاب شده .3

 ارزیابی راه حل های مطرح شده وانتخاب بهترین راه حل .4

 اجرای راه حل انتخاب شده .۵

 ارزشیابی .6

 

 ر در پيچيدگی تصميم عبارتند از: عوامل هفتگانه مؤث

 رهای چندگانهمعیا .1

 عوامل نامشهود .۲

 و عدم اطمینانها مخاطره ها .3

 آثار بلندمدت .4

 اطالعات میان رشته ای .۵

 تصمیم گیریهای مشارکتی .6

 قضاوتهای ارزشی  .7

 

  مساله: حل بازدارنده عوامل

 شتاب .1

 احساسات .۲

 تعصب .3

 ذهن فکری خستگی .4

 اجرایی موانع به توجهزیاد .۵

 

ه منظور رسیدن به هدف مورد نظر انجام ببه طور نظام مند برای رسم و نمایش محدوده وسیعی از فعالیت هایی که بایستی  نموداردرختی:

بررسی مرتبط می باشد استفاده می شود. یکی از نقاط قوت این روش این است که  برای تعیین کلیه عواملی که با مساله تحت نیز و دشون

نیاز مندی   زیر استفاده می شود: ردمجبور می کند که ارتباط زمانی و منطقی بین وظایف را بررسی کند. در موااستفاده کننده از آن را 

در حال حاضر می توانند  های تعریف نشده زیادی بایستی به مشخصه های عملیاتی برگردانده شوند و تعیین کنند که چه مشخصه هایی

های ممکن یک مساله تشریح شوند این روش به نمودار علت و معلولی یا نمودار استخوان کنترل شوند.هنگامی که نیاز است کلیه علت 

هنگامی  در زمان تعیین یک هدف وسیع سازمانی تعیین اولین کاری که بایستی انجام شود و به اتمام برسد. .ماهی بسیار نزدیک می باشد

 به اندازه کافی در دسترس می باشد.که مورد تحت بررسی به اندازه کافی پیچیدگی دارد و زمان نیز 

 

 مراحل تهيه نمودار درختی:

 .ایده هدف را بر روی یک کارت نوشته و در یک طرف میز قرار دهید .1
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ز نمودار روابط متقابل برای یافتن ایده هایی که بیشترین ارتباط را با ایده هدف دارند باید استفاده کرد سپس ایده ها را در طرف ا .۲

 داد.دیگر میز قرار 

 .می کنیم و بعد از آن رابطه تقدم و تاخر آن را مشخص می کنیم تعیین ارتباط هر یک از ایده های موجود را با یکدیگر .3

 .با مرور نمودار درختی از ایده اصلی به سمت ایده های فرعی صحت نمودار را مورد بررسی قرار می دهیم .4

 

 

 
 رقابت رشته ای------                                  

 مسایل پذیرش وتربیت دانشجو------                                                                                                                        

 عدم استقالل حرفه ای            ------------کمبودپرستار ----                                       نموداردرختی-۱نمودار                   

 تعرفه گذاری---     اجرای ناقص قوانین-------                                    -----عوامل بیرونی ---------                                             

 تبعیض مراکز---     دستمزدپایین        ------                                                                                                                        

 بهره وری----      منزلت اجتماعی    ------                                                                                                                        

 عدم تعامل دانشگاه وبالین------                                                                                                                        

 فرارمغزها-----                                                                                                                        

 نوبتکاری               -------                                                                                                                                   

 مسائل خانوادگی-------                                                                                                                                   

 ساعت کاری زیاد-------------عدم اشتغال پرستاران----                                           ---------کمبودنیروی اورژانس    

 عدم امنیت شغلی-------                                                                                                                                   

 عدم استقالل حرفه ای                                                                                        -------                                                                                                                                   

 نیروی انسانی-------                                                                                                                                   

 بودجه-----------مدیریتی----    

 

 پشتیبانی------ -------------------بیمارستانی----                                                                                

 عدم تناسب باتعدادمراجعین ------ساختارفیزیکی---                                                                                                             

 عدم تناسب بااستاندارداورژانس -----                                                                                                                                    

 عدم قدرت اجرایی-----                                                                                                      

 سیاستهای نادرست ----------مدیریت -----------عوامل درونی ----                                             

 عدم تخصص برخی مدیران------پرستاری                                                                                           

 عدم ریسک پذیری-----                                                                                                       

 عدم تناسب تقسیم نیروهادربخشها-----                                                                                                       

 راه اندازی تریاژبدون تامین نیرو-----                                                                                                       

 چینش نامتناسب نیروهادرواحدهای مختلف-----                                                                                                          

 ورودنیروهای جدیدوتازه کار----   درون بخشی-----                                                                                

 مالی-----                                                                                                                                   

 ارتقاء -------------انگیزشی---                                                                                                          

 دیدتخصصی ------                                                                                                                                   
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به نام های متعددی شناخته شده است از قبیل نمودار ایشیکاوا، نمودار علت و  یا نمودار استخوان ماهیروش، تکنیکنموداراستخوان ماهی:

. روشی مفید و ارزشمند در حل و شناسایی مسائل است. هرچند برخی، این روش را ماهی، اسکلت ماهی و چند نام دیگرمعلولی، استخوان 

مناسب حل مسئله نمی دانند و از این تکنیک فقط در گام هایی از فرایند حل مسئله استفاده می کنند. در اصل، آنها این تکنیک را تنها 

دانند که توانایی های زیادی در نمایان ساختن اِلمان ها، اجزای مسئله  روشی تجزیه و تحلیلی برای بیان، شناسایی و شناخت ابعاد مسئله می

فهم  و روابط بین آنها دارد و می تواند تصویری کلی از مسئله را در اذهان ترسیم کند که با یک نگاه، تمامی شاخه ها و ابعاد آن قابل درک و

یت حل مسئله! اما از طرف دیگر بسیاری هم، کاربرد این روش را بسیار باشد و نه روشی برای راه حل یابی و انتخاب راه حل ها و در نها

گسترده تر می دانند و معتقدند که در زمینه هایی چون ایده پردازی، حل مسئله، شناسایی کلیه علل احتمالی مسئله، مسئله یابی، بیان 

گزینه یابی، انتخاب راه حل  اجزای مسئله ، شناخت مسئله، روابطمسئله ، ایجاد تصویر منسجم از مسئله با ایجاد فضای بصری، روشن کردن 

ایشیکاوا در این فرایند، مسئله خود را روی سر ماهی می نویسد و اجزاء و اطالعات مسئله به صورتی در نمودار و شاخه ها قرار .کاربرد دارد و...

 .ه شکل اسکلت ماهی ترسیم می شودمی گیرد که در نهایت، تمامی اطالعات به همراه نمودار به صورت تصویری و ب
 

این  .، فرد یا گروه،می تواند تمام اجزای مسئله را بررسی کند و بعد تصمیم گیری کندبا استفاده از این روش :مزایاي روش استخوان ماهی

تشویق و بروز خالقیت باعث  د.اهمیت نسبی علت ها مشخص گردروابط بین علل را به شکل بصری نمایش می دهد و باعث می شود  تکنیک

باعث جلوگیری از محدود نگری و افزایش کل نگری می شود وبه فرد یا گروه این  .می شود زیرا توجه فرد را به ابعاد مسئله کانالیزه می کند

امکان بازبینی  فرایند مکتوب و نموداری بودن این روش باعث افزایش تمرکز شده و .کندامکان را می دهد تا تمام ابعاد مسئله را بررسی

یک تصویر کلی از مسئله را پیش روی ما قرار می دهد و ما به راحتی می توانیم با در نظر گرفتن . هوشمندانه را به فرد یا گروه ارائه می دهد

توان دست به در نهایت باید گفت روشهای زیادی وجود داردند که با بهره بردن از آنها می  .اولویت های منطقی، شروع به حل مسئله کنیم

حل مسئله زد. از روش های ساده گرفته تا روش های سیستماتیک. اما در مورد روش استخوان ماهی باید توجه کرد که این روش بیشتر یک 

تکنیک گروهی شناسایی مسئله است که ریشه های اصلی بروز مشکل را برای ما نمایان می سازد اما در صورتی که به خوبی و توسط افراد 

 .مد به کارگرفته شود می تواند به عنوانی روشی موثر برای حل مسائل مورد استفاده قرار گیردکارآ
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که عمق فاجعه اینجاست که به دلیل خالی  رساند 10 به 1 به اداره شدندکه این نسبت را توسط سه پرستار بیمار 3۲اورژانس شیفتی در در

 به مراقبت ویژه در قسمت ساب اکیوت بستری بودند. بیماران نیازمند تن از 3نبودن تخت اکیوت 

 جهت اولین اقدام رفتم جز و زمانی که پرونده به دستم رسید ترک نموده است، بدون اطالع بیمارستان را آمده بستری شده و دیشب بیمار

 نیافتم. پتوی بیمار ملحفه و

حال  روی صندلی در در که ما درجه 39 باتب تب تشنج است، آنها تشخیص یکی از کودکان پذیرش شده روی صندلی نشسته اند. تن از 3

 شده است.آلوده  حال تعویض میکروست کودک دیگری کهمن در بدن شویه است و

 هستم. دیگر بیمارلیدسینه  چسباندن المن درح و همراه ندارد تخت سقوط میکند، از بیمار

)مثل حروف والی که نوشته  فقط می نویسیم. حیاتی گرفته شده توسط اینترن روی عالئم از شلوغی بخش عالیم حیاتی را هنگام در ،اغلب ما

 ولی خوانده نمی شود( می شود

دادن  حال آمبو در را دیگری بیمار سطح هوشیاری و...که اورزانس شهر کنترل-وصل اکسیژن هستیم، احیا مشغول عملیات بامداد 1 ساعت در

 .می گیرد تخت اتاق پشتی ادمیت الکترو بستری در بیمار از همکارم به ادمیت می آورد،

 

هم اکنون کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشورمان توسط همراهان بیمار تامین می شود، در واقع از وجود همراهان  :مشکل شناسی

بیمار است که مسئله کمبود پرستاری تا به امروز بیش از پیش آشکار نشده است. فقدان نیروی پرستاری به حدی رسیده است که از همراهان 

ت انجام اقدامات اولیه بیمار از قبیل راه رفتن، غذا خوردن، جا به جا کرن و.... استفاده می شود زمانی که همراهان بیماران برای همکاری جه

بیمار به یک پرستار سپرده شده است و متوجه درگیری پرستار می شوند چاره ای جز همکاری ندارند )شریفی  30در بیمارستان می بینند که 

رسد پرستاران به  دو سال طرح برای پرستاران به بهانه اشتغال موقت نیز قابل قبول نیست؛ چرا که به نظر می(در نظر گرفتن 139۲،مقدم.م

ای ندارند. در مجموع طرح نیروی انسانی پزشکی و شوند که پس از پایان دو سال طرح آیندهعنوان نیروهای یک بار مصرف نگریسته می

( روند رو 139۲،)محرری.م شود، درتضاد استمی گرفته نظر در ها کلیه رشته برای شغلی ای و حرفههای برابر آموزشی،  فرصت پیراپزشکی با

مانند  یاست عوامل فیزیولوژیکی سیستم متغیرهای یو کمک بهیاردر  عصبی مشکلبه افزایش اشتباهات با ساعات کار دوره های طوالنی کار و 

همچنین حجم کارسنگین خود  ،کنندز خستگی و افزایش شدت کار می تواند به اشتباهات کمکخستگی،  افزایش شدت کار، و یا ترکیبی ا

 (۲01۲همکاران )راجرز.ای ای اچ و وجوددارد.ارتباط ر ربیما امنیت خطراشتباه را افزایش دهد. بین شرایط بدکاری و تهدیدات به می تواند

های آموزشی دارویی در بین پرستاران کشور است و پرستاران مرد بویژه افرادی که دورهترین خطای  دادن چند داروی همزمان به بیمار شایع

شوندممکن است ناشی از مشکالت و کمبودهای موجود در پرستاری ایران از جمله اند، بیشتر دچار خطاهای دارویی میکافی را طی نکرده

سالمت، عدم نظارت دقیق بر فرایند دارویی و نبود سیستم مشخص ثبت و  کمبود نیروی انسانی به نسبت استاندارد در سیستم ارائه خدمات

گزارش دهی صحیح خطاها باشد که نیازمند ضرورت توجه هر چه بیشتر مسووالن و مدیران پرستاری است که به منظور کاهش این خطاها، 

یمارستان دکتر علی شریعتی با بیش ب (1391،والیی.سها بپردازند )جباید به شناسایی علل وقوع و به کارگیری راهبردهایی جهت کاهش آن

 470باشد که دارای سال سابقه خدمت به مردم بزرگترین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سازمان تامین اجتماعی در اصفهان می 4۵از 

(، درمانگاه دندانپزشکی ،  تخصصی شماره یک)مرکز دیابتدرمانگاه وابسته شامل درمانگاه 4بخش عمومی و تخصصی و  ۲3تخت مصوب ، 

 .و درمانگاه بیمارستان )تخصصی وعمومی(که درمانگاه عمومی آن شبانه روزی می باشد 1پلی کلینیک تخصصی شماره 

است واصالح آن باعث بهبودسایربخش های درمانی وگردش منظم اموردراین واحدمی تواندجان انسانهای اورژانس قلب درمان وبیمارستان

ات دهد.هیچ بیمارستانی بدون اورژانس فعال ودارای عملکردی مناسب،نمی تواندبه عنوان یک مرکزایده آل محسوب شودودرصورت بسیاری رانج

 (1391وجودچنین کمبودی،دیگرخدمات بیمارستانی نیزازاین نقص بزرگ متاثرمی شوند)فردوسی.م وهمکاران

نسبت کادر درمانی به تخت در بخش اورژانس که بافرمول     
تعداد کادر درمانی  

تعدادتخت
 .  است بیمارستانی های جزءشاخص شود می محاسبه    

 

  راه حل یابی:

 هدف:رفع کمبودپرسنل 

بیشترین آمارمربوط به شیفت شب روزهای تعطیل ،وشیفتهای روزبعدازتعطیالت می باشد،ضمن اینکه نمودارپذیرش،تریاژوکل بیماران 

 همخوانی دارند.
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 وانتخاب راه حل:ارزیابی 

مشکالت مربوطه منجربه  واستخوان ماهی رسم نموداردرختی و واستفاده ازتجربیات شخصی دردوران کاربالینی بااستفاده از باروش بارش افکار

 :رسم جدول راه حلهاگردید
 باالترین امتیازبه افزایش نیرودرروزهای پرترافیک تعلق گرفتازمیان راه حل های ارائه شده 

 

 

سرپرستار محترم اورژانس رسیدومقررشددرروزهای پرترافیک یک نفرتحت عنوان مسئول چک آمده به اطالعدستبهمواردفوق ونتایجاجرا:

 .گردد م اجرادرکلیه شیفتهای پرازدحاترالیهای اورژانس درشیفت صبح گنجانده شودودرصورت عملی شدن
 .پرسنل بخش همکاری الزم رادرواحدهای مختلف داشته باشند

 .باارائه آمارهای مربوطه وگزارش پژوهش به مسئولین رده باالترسازمان دررفع معضل طلب همکاری گردد

 

 :شيوه ارزشيابی

 تعیین شاخصهای بیمارستان،ازجمله نسبت تخت به پرستاروآمارمرگ ومیر وافزایش رضایتمندی مراجعین وافزایش ایمنی بیماران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیار

 

 حل راه

 هدفمند

۵ 

 قانونمند

۵ 

مقرون به 

 10صرفه

 قابل اجرا

10 

 قابل پذیرش

۵ 

 زمانمند

۵ 

 منطقی بودن

۵ 
 جمع

 ۲۲ ۵ ۲ 0 1 ۵ ۵ ۵ افزایش پرسنل

 38 ۵ ۵ 4 8 8 ۵ 3 افزایش نیروترافیک

 ۲7 0 ۵ ۲ 10 10 0 0 حذف تریاژ

 3۲ ۵ ۲ 3 ۵ 7 ۵ ۵ بهبوددرمانگاه

 ۲۵ 0 ۵ 0 10 10 0 0 حذف برخی پروسیجرها

 3۵ 0 ۵ ۵ 10 10 ۵ 0 جابه جایی پرسنل
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