 مقاله تحقیقی

تبیین مدل فرآیند محوری مدیریت سالمت در بحران:
یک مطالعه کیفی
شهناز علیان عجم* ،1علیرضا قاسمی زاد ،2عباس

قلتاش3

چکیده
مقدمه :هدف ا مدیریت سالمت در بحران ،ایجهاد رویه ای یکپارچه در امهر برخهورد ،مداخله و
سالمسا ی بعد ا حوادث و بالیا در حو ط سالمت است .باتور ب اهمیت آمادگی بیمارستانها در
حوادث بحرانی ،پژوهب حاضر در پی «تبیین مدل فرآیند محوری مدیریت سهالمت در بحهران» در
بیمارستانها با هدف پیشگیری و ب حدا ل رساندن آسیبههای رهانی ،مهالی ناشهی ا حهوادث و
بحرانهای داخل و خارج بیمارستانها بودط است.

روش

بررسی :این م الع ی پژوهب ایفی با رویکرد نظری مبنها بهود .انتخهاب نمونه هها ا

میان اارانان شاغل در بخبهای درمانی و غیر درمانی و ا یریق مصهاحب عمیهق بهود .رامعه
آماری تحقیق شامل هم اارانان بیمارستان توحید بوشهر بود ا ا میان آنها  02نفهر ا اارانهان
درمانی 02 ،نفر مسئول بخب و  5نفر ا اارشناسان و خبرگان در امر مدیریت بحران ،به صهورت
هدفمند انتخاب شدند .رمعآوری دادطها تها حهدی ادامه یافهت اه اشهبا دادطهها حاصهل گردیهد.
تجزی وتحلیل دادطها با استفادط ا روش ادگذاری (ادگذاری با  ،محوری و گزینشهی) انجهام شهد.
اعتباریابی ا روش ابلیت باورپذیری ،ابلیت انتقهالپهذیری ،ابلیهت ایمینهانپهذیری و ابلیهت
تأییدپذیری صورت گرفت.
یافته ها :مؤلف های فرآیند مدیریت یب بحهران ،شهامل ار یهابی ریسه خ هر ،ار یهابی منهابع،
برنام ریزی (پیشگیری ،آمادگی ،مقابل  ،با سا ی) ،اثربخشی فرایند و ارتقاء فرایند هستند اه در
ی مدل نُ مرحل ای مدیریت فرایند ،یراحی شدطاند.

بح ث

و نتیجثثهگی ثری :بههرای موفقی هت در برنام ه ری هزی مههدیریت سههالمت در بحههران در

بیمارستانها ب ی روش ساماندهی مدیریت سالمت در بحران بهر مبنهای فرآینهد محهوری نیها
است .مدیریت فرآیندمحور ،روشی منظم ،شفاف و پایبپذیر است ا رهت ارتقا و بهبهود سهالمت
در مقابل با حوادث و بالیا پیشنهاد میگردد.
 .1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی،گروه مدیریت

کلمات کلیدی :سالمت ،طب بحران ،بیمارستانها ،برنامهریزی حوادث غیرمترقبه.

آموزشی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون،
ایران
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 .2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد کازرون،دانشگاه

تاریخ دریافت31/8/93 :

آزاد

اسالمی،کازرون،

ایران

(*مؤلف مسئول)

Ghasemizad@kau.ac.ir
 .4دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،مرودشت ،ایران
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کاهش مرگومیر مصدومین و آسیبدیدگان ناشی از بالیا ،تمثیر

مقدمه
بح ران 1پیش امدی ناگه انی ،رو ب ه اف زایش و غیرقاب

بسزایی داشته باشد [ .]9لذا هدف این مطالع ه ،ت دوین الگ ویی

پیش بینی است و برطرف کردن آن نیاز ب ه اق دامات اساس ی و

مدون جهت مواجهه با حوادث و بالیا در بیمارستانها و بهط ور

فوقالعاده دارد .عدم مدیریت هوشمندانه بحران ،عواقب ناگواری

ک مدیریت طب بحران در جهت آمادهسازی کارکن ان و س ایر

برای سازمان در پی خواهد داشت [ .]1-4فراین د پ یشبین ی و

منابع بیمارستانی برای عملکردی مؤثر و کارآمد در زمان بحران

پ یشگی ری از وق وع بح ران ،برخ ورد و مداخل ه در بح ران و

است .سعی شده است که در این ط رح کلی ه ام ور مرب وط ب ه

سالم سازی بعد از وق وع را «م دیریت بح ران» گوین د [ .]0آن

حوادث اعم از نیروی انسانی و تجهیزات در نظر گرفته شود.

بخش از مدیریت بحران که توس ط نهاده ای درم انی ص ورت
می گیرد« ،مدیریت ط ب بح ران» نامی ده م یش ود .ه دف از
مدیریت س المت در بح ران ،ایج اد روی های یکپارچ ه در ام ر
سیاست گذاری ،هماهنگی و انس جام در زمین هه ای اجرای ی و
پ ژوهش در ح وزه س المت اس ت .اط العرس انی متمرک ز،
سازماندهی و نظارت بر مراح مختلف طب بحران ،استفاده از
همه امکانات و لوازم مورد نیاز در بیمارستانها نی ز در م دیریت

روش بررسی
این تحقیق ،یک مطالعه

کیفی2

نظری ه مبن

ا،4

اس ت [.]14

ابزار پژوهش به شک مشاهده و مصاحبه بهصورت سؤاالت ب از
و عمیق با هدف آمادگی و ارائه مدل مدیریت سالمت در بحران
بود که در سال  1493انجام گرفت .مش ارکت کنن دگان از ب ین
کارکنان بیمارستان توحید استان بوشهر به شک هدفمند شام
 24نفر از کارکنان و  2نفر از مدیران ارش د بودن د ک ه در ی ک

سالمت در بحران الزامی است.
پژوهشه ای فراوان ی در م ورد آم ادگی بیمارس تانه ا در
مواجهه با بحران در ایران و سایر کشورها انجام ش ده و س طح
پایین یا متوسط آمادگی ،گزارش شده است [ .]2مطالعه امی ری
و همک اران در پژوهش ی تح ت عن وان «بررس ی آم ادگی
بیمارس تانه ای س منان در مقابل ه ب ا بالی ا» نش ان داد ک ه
بیمارستان های مورد مطالعه از سطح آمادگی متوسطی برخوردار
هس تند [ .]0مس تانه و همک اران در مطالع های ب ا عن وان
«توانمن دیه ا و مح دودیته ای بح ران در بیمارس تانه ای
دانشگاه هرمزگان» دریافتند که میزان آمادگی در آنها به صورت
متوسط بوده است .مطالعات دیگر در خصوص بیمارس تانه ای
دانشگاه عل وم پزش کی ته ران ،ت ممین اجتم اعی کرمانش اه و

مصاحبه با محوریت پنج سؤال اساسی ش رکت کردن د .م ال
ورود به مطالعه حداق سابقه کاری  12سال و حداکثر  44س ال
در زمینه حرفهای بود .افرادی که ش ام ای ن ش رط نبودن د ،از
مطالعه حذف شدند .مشاهده و مصاحبه در این مطالعه به ش ک
هدفمند0

انجام شد .تجزیه وتحلی داده ه ا ب ه روش اس تراوس

کوربین2

به نام «مدل پارادایم» و همزمان با جمعآوری دادهه ا

صورت گرفت [ .]11مصاحبه ح ول پ نج س ؤال اص لی مط رح
گردید و مشارکت کنندگان نظرات خ ود را ارائ ه دادن د .س پس
اضافات حذف شده و پنج کد اولیه نوشته شدند .به ای ن ترتی ب
موارد  )1شناخت کلی از بحران در بیمارستان؛  )2اقدامات م ؤثر
در زمینه آمادگی بیمارستان در بحران؛  )4آموزشه ای ص ورت
گرفت ه در رابط ه ب ا بح ران در بیمارس تان؛  )0ش رح وظ ایف

بندرعباس نیز ،نتایج مشابهی را نشان داد [.]1 ،3
با پژوهش های صورت گرفته بهنظر میرسد بیمارستانهای

اف راد/کارکن ان بیمارس تان در زم ان بح ران؛ و  )2ش ناخت

ایران همچنان از آم ادگی الزم در مقابل ه ب ا بح ران برخ وردار
نیستند .تدوین برنامه های مدیریت ط ب بح ران ،م یتوان د در
1. Crisis

2. Qualitative Research
3. Grounded Theory
4. Purposeful
5. Straus Corbin

2

شهناز علیان عجم و همکاران

مدیریت سالمت در بحران

شکل  -1مراحل انجام روش پژوهش در کدگذاری

تهدیدکننده ها (عوام خطرساز) در بیمارستان ،به عنوان کدهای

تحلی مقایسه ای مستمر بهطور همزمان استفاده شد .همزم ان

اولیه در نظر گرفته شدند.

با انجام مصاحبه و بهدست آوردن دادههای جدید ،نتایج مطالع ه

در ادامه ،کدگذاری طی سه مرحله باز ،مح وری و انتخ ابی
(گزینشی) انج ام ش د [ .]12در کدگ ذاری ب از ،مراح

و ب ا یک دیگر مقایس ه ش دند .همچن ین ارتب اط ب ا

تحلی

انج ام

متخصص ان در بخ شه ای م رتبط ب ا م دیریت بح ران و

مصاحبه ،خواندن مصاحبه و ح ذف اض افات ،مش خص ک ردن

فرایندگرایی ب هط ور ه مزم ان انج ام ش د و دادهه ای غن ی،

کدها ،انتخاب برچسب مفه ومی ،ترکی ب و طبق هبن دی ک دها

جمعآوری و ثبت شدند .شک  1مراح انجام روش پژوهش در

صورت گرفت .در مرحله کدگذاری محوری و گزینشی بهترتیب

کدگذاریها را نشان میدهد.

سطح بندی مقوالت از نظر مفهومی ،شناس ایی وج وه مش تر
بین مقوالت ،ارتباط دادن مقوالت فرعی با اصلی در یک قال ب

یافتهها

انجام شد و در نهایت به ایجاد یک نظریه یا مدل انجامید .پس

نتایج اولیه داده ه ا در ج دول  ،1درج ش ده اس ت .در ای ن

از هر مصاحبه پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسبهای مناسب

مطالعه با مقایسه بین مقوالت ،پنج طبقه اصلی تشکی شد ک ه

برای آنها و ترکیب مفاهیم مرتبط انجام شد [.]14

در جدول  ،2نشان داده شده است.

در ادام ه ،دادهه ای کدگ ذاری ش ده مقایس ه ش دند ت ا
خوشهبندی متناسب صورت گیرد .ارتباط سایر طبقه ها با طبق ه
محوری در پنج عنوان محقق شد که بهت دریج از درون دادهه ا،
مفاهیم و از مفاهیم ،مقولهها و از درون مقولهها ،نظریه مطالعه،
تخلیص شد .برای تبی ین تئ وری زمین های ،رویک رد یکپارچ ه
طراحی مدیریت طب بحران در نظر گرفت ه ش د و خ ط اص لی
نظریه با استفاده از یادآورها و دیاگرامها تعریف شده و در نهایت
نظریه تدوین شد [.]9
در زمینه روایی و پایایی دادهها ،با توجه به اینک ه ه دف از
بررسی رواییِ دقت و استحکام تحقیق کیفی ،اطمین ان از بی ان
دقیق تجربیات مشارکتکنندگان در تحقیق است ،از روشه ای
0

جدول  -1کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت
مقوالت

کدهای مفهومی

تدوینبرنامهریزی مدیریت بحران لزومبرنامهریزی مدیریت
بحران
لزوم تدوین برنامه
مدونکردن برنامه بحران
تدوین اهداف

شناسایی گروه هدف

منابع و زیرساختها

توجه به زیرساختهای
موردنیاز
کنترل و پایش اهداف
لزوم پایش شاخصها

نظارت هدفمند
پایش شاخصها

اثربخشی برنامه بحران

کدهای ثانویه
نیاز سازمان ،وجود تهدیدکنندهها ،حفظ سالمتی کارکنان،
حفظ سالمت سازمان
داشتن برنامه منظم در بحران ،وجود راهنمای کارکنان،
یکسانسازی اقدامات در بحران
اهمیت بحران برای مدیران ارشد ،توجه به انجام اهداف
بحران در برنامه عملیاتی سازمان ،ناتوانی کارکنان در ایجاد
بحران و بالیا ،مشخص نبودن عل ضعف کارکنان در
حوادث و بالیا
کمبود وسای اطفاء حریق و اعالن حریق

نبود پایش آمادگی کارکنان سازمان ،نبود آموزش مستمر
ردیابی اقدامات صورت گرفته برای بحران در بخشهای
سازمان ،آموزشهای صورت گرفته ،تشخیص شاخصهای
کمی و کیفی ،اندازهگیری میزان شاخصهای بهدست آمده
بررسی میزان رسیدن به نتیجه مطلوب -تدوین
بررسی میزان پیشرفت،
شاخصهای کیفی بحران
آمادگیکارکنان ،بررسی
میزان اهداف مدیریت بحران  -ثبت اندازههای شاخصها
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جدول  -2نمایش طبقات اصلی حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها
طبقات اصلی
راه و کارهای مؤثر مدیریتی

راه و کارهای مالی و پشتیبانی
راه و کارهای آموزش
راه و کارهای اصالح ساختار بحران

ارتباطات مؤثر (بیرونی و درونی)

مقوالت
برنامهریزی ،تشکی تیم بحران ،نقش حمایتی مدیران ارشد از برنامه بحران،
تممین و توسعه امکانات و تسهیالت بحران ،تدوین برنامههای بحران در اهداف
سالیانه استراتژیک ،اثربخشی برنامه
کنترل و نظارت و حمایت خدمات پشتیبانی ،حمایت مالی از برنامههای مدیریت
سالمت در بحران ،توجه به زیرساختها و منابع موردنیاز
ارائه آموزشهای مدیریت سالمت در بحران ،انجام تمرینهای شبیهسازی جهت
آمادگی ،شناخت خطرات ،تدوین دستورالعم ها و مستندات
ارتقاء کیفیت مدیریت سالمت در بحران ،اصالح خدمات نامنطبق مدیریت بحران،
مدیریت و کنترل برنامههای آموزش مدیریت سالمت در بحران ،پایش اقدامات
اصالحی مدیریت بحران
جلب حمایت سازمانها و شرکتهای همجوار منطقهای جهت حمایت در زمان
بحران ،جلب همکاری سازمانهای مافوق و کارگزاران ،برگزاری جلسات مستمر و
تبادل افکار با سازمانهای مرتبط
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را مجموعه ای از مفاهیم ،طبقه ها یا متغیرهای زمینه ای تشکی
میدهند؛  )0شرایط مداخلهگر ،شرایطی هستند که راهبرده ا از
آنها متمثر میشوند و مداخله سایر عوام را تسهی ی ا مح دود
میکنند؛  )2پیامدها ،برخی از طبقهها بیانگر نتایج و پیام دهایی
هستند که در اثر اتخاذ راهبردها ب هوج ود م یآین د .ش ک ،2
کدگذاری محوری براساس م دل پ ارادایم را در م دیریت ط ب
بحران نشان میدهد.
شروع فرایند با تشکی تیم بحران شروع میشود .این ت یم

وجود ارتباط سایر طبقهها با پنج طبقه محوری نیز تمثیرگذار
در نظر گرفته شد )1 :شرایط علّی ،این شرایط باعث شک گیری
پدیده یا طبق ه مح وری راهب ردی م یش ود و مجموع ه ای از
طبقهه ا و ویژگ یه ای مق والت اص لی را تح ت ت مثیر ق رار
م یده د؛ )2راهبرده ا (ک نش و تع امالت) ،بی انگر رفتاره ا و
تعامالت هدفداری هستند که تحت تمثیر شرایط مداخل هگ ر و
بستر حاکم حاص میشوند؛  )4بستر حاکم ،به ش رایط خاص ی
که بر راهبردها تمثیر میگذارند ،بستر گفته میشود .این ش رایط

وظایفی دارد که مهمترین آنها ه دایت و راهب ری در وض عیت
اض طراری ،توس عه ق وانین ،ایج اد راهبرده ا و راهکاره ا،
تصمیمگیری در مورد وضعیتهای اضراری و بحران ،شناس ایی
نواحی بحران خیز و اضطرارآور است .بعد از تشکی تیم ،ارزیابی
عوام خطرساز صورت میگیرد .در این مرحله کلیه خطراتی که
متوجه بیمارستان است ،تحلی و بررس ی م یش ود .ج دول ،4
نمونهای از ارزیابی خطر در بیمارس تان م ورد تحقی ق را نش ان
میدهد.
پس از ارزیابی خط ر ،برنام هری زی در کلی ه چه ار مرحل ه

شکل  -2کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم
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جدول  -3ارزیابی خطر بیمارستان
عنوان شرایط اضطراری مخاطرات

 افتادن اشیاء ریزش ساختمان بسته شدن راههایخروجی

زلزله

احتمال

4

کشته و یا زخمی شدن
هجوم بیماران
الف) انفجار در واحدهای پرسنل شاغل در مراکز
5
صنعتی
صنعتی
ورود بیش ا ز  5نفر با
ب) اپیدمی
عالئم مشابه به اورژانس
 بسته شدن راههایآتشسوزی و حریق
خروجی
3
 سوختگی در اثر موادقابل اشتعال
 ترس و اضطراب عدم کارایی وسایل وقطع برق
تجهیزات
 افتادن بیمار3
 ممانعت از انجام اقداماتپرستاری بهویژه در شب
قطع آب و برق و قطع
مسیرهای ارتباطی

سیل

3

شدت

5

خطر

3

3

3

3

3

2

3

3

1

اقدامات واکنشی

اقدامات پیشگیرانه

 اطالع از سابقه رخداد زلزله در شهر -شروع فراخوانارزیابی آسیب اطالع از قدمت ساختمانانتقال بیماران به محلهای امن تهیه طرح تخلیهتخلیه فوری ساختمان مقاومسازی ساختمان پیشبینی محلهای امن پیشبینی خروجهای اضطراریشروع فراخوان مانورهای بحرانارزیابی آسیب آموزش آمادهسازی فضا جهت انجام تریاژ -انتقال بیماران به محلهای امنآماده کردن وسایل و تجهیزات مازاد تعیین خروجهای اضطراری تعیین مکانهای امن بررسی کپسولهای اطفاء حریق -نصب سیستم اعالم حریق

اطالع به تأسیسات
اطالع به حراست

دعوت به آرامش بیماران توسط تهیه چراغ اضطراری استفاده از دستگاههایی که قابل شارژ پرستارکمک در اقدامات اورژانسی با
باشند
هماهنگی سوپروایزر
ایجاد امنیت در محیط درمانگاه توسط
حراست
انتقال بیماران به محل امن
تعیین محل امن
اقدام به تأمین روشنایی و تهیه آب
آشامیدنی

اقدامات بازسازی

تا زمان ایمنسازیساختمان وارد آن نشوید
مشاوره و رواندرمانی بهبازماندگان
اطالعرسانی به اورژانس برآورد آسیب انجام تعمیراتمشاوره و رواندرمانی بهبازماندگان
برآورد آسیب
انجام تعمیرات
دور کردن افراد از حریق

استفاده از ژنراتور

جدول  -4شاخصهای فرایند مدیریت سالمت در بحران

فرایند

بحران بیمارستان

شاخص
آمادگی کارکنان در حوادث بحران

فرمول
تعداد خطاهای گزارششده کارکنان در حوادث بحران (مانورها) به تعداد حوادث ایجاد شد 111/

آموزش کارکنان

میزان دورههای برگزارشده بحران برای کارکنان به دورههای مورد نیاز 111/

فراهمسازی زیرساختها

میزان دسترسی منابع (تجهیزات –نیروی انسانی) به منابع مورد نیاز 111/

برگزاری مانور

تعداد برنامههای تمرینی صورت گرفته به برنامههای مورد نیاز 111/

(پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی) تدوین میشود .ارزی ابی

محوری مدیریت طب بحران را نشان میدهد؛ اما م دل نه ایی

اثربخشی نی ز ض روری اس ت؛ بن ابراین بای د بت وان برنام ه را
اندازه گیری کرد .شاخص های فرآیند ،1ارزش گ ذارهایی هس تند
که میتوانند برای تشخیص اثربخشی فرآیند بهکار برده ش وند.
برای تعین قابلیت اندازهگیری ،شاخص ه ا ب ر اس اس معی ار 2و
به عنوان هدف تعیین میشوند .جدول  ،0ش اخص ه ای فراین د
مدیریت بحران نشان داده است.
با توجه به دادههای بهدست آمده و مقایسه طبقات و ایجاد
مفهوم بین آنها ،مدلی کلی طراحی شد .شک  ،4م دل فرآین د
1. Process Indicator
2. Metric

1

شکل  -3مدل مفهومی (مدل نهایی مدیریت سالمت در بحران فرایندگرا)
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فرآیند محوری طب بحران دارای نُه مؤلفه اساسی است ک ه در
ش ک  ،0ترس یم و بی ان ش ده اس ت .جه ت اعتبارس نجی و
صحهگذاری مدل ،از کارشناس ان و خبرگ ان م دیریت بح ران
بیمارستانها و حوادث غیرمترقبه ،دارای سنوات کاری حرف های
( 12ت ا  24س ال) و س پس از کارشناس ان بهب ود کیفی ت (در
سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو) که به فرایند محوری و تعیین
شاخصها مسلط بودند ،خواسته شد که مدل را ارزی ابی نماین د.
در نهایت صحهگ ذاری اق دامات و مراح  ،م ورد تمیی د گ روه
ممیزی قرار گرفت .با توجه به یافتههای پژوهش ،م دل نه ایی
مدیریت سالمت در بحران در بیمارس تان در ش ک  ،0نم ایش

شکل  -3مدل آمادگی مدیریت سالمت در بحران بر اساس فرایند محوری

راه و کارهای آموزش ،راه و کاره ای اص الح س اختار بح ران،

داده شده است.

ارتباطات مؤثر (بیرونی و درونی) بود .اولین طبقه ،راه و کارهای
بح

و نتیجهگیری

مؤثر مدیریتی اس ت [ .]12مه مت رین اق دام م دیریت ،انج ام

ایران در میان کشورهای جهان از لحاظ وقوع بحران و بالیا

برنامهریزی است .برنامهریزی باید بر اساس دادههای موج ود و

در جایگاه باالیی ق رار دارد .آم ادگی بیمارس تانه ا در ک اهش

هدف مورد نظر صورت گیرد .برای اینکه برنامه به صورت جامع

صدمات نقش حیاتی دارد [ .]2در کشورهای مختلف روشه ای

و کام بتواند کاستیها را پوشش دهد ،باید ب ر اص ول ص حیح

گوناگونی برای پیادهسازی برنامه مدیریت بحران طراحی و اجرا

پایهگذاری شود .برنامهریزی بای د در چه ار مرحل ه پیش گیری،

میگردد .تمام این برنامهها ،صرف نظر از تفاوت های موجود ،در

آمادگی ،بازسازی و مقابله تدوین شود.

یک اص مشتر هستند و آن این است ک ه م دیریت بح ران

ارائه آموزش های مدیریت بحران در راه و کار آموزشی نی ز

شام یکسری فعالیتهای مرتبط و پیوس ته و پوی ا اس ت ک ه

اهمیت دارد و شام انجام تمرینات شبیهسازی جه ت آم ادگی،

از

شناخت خطرات ،تدوین دستورالعم ه ا و مس تندات اس ت [،12

متشک از چهار مرحله اس ت .مرحل ه آم ادگی ،مرحل ه قب

 .]10آموزش الزم است بهط ور مس تمر و م نظم برنام هری زی و

بحران ،حین بحران ،بعد از بحران [.]10
بهطورکلی ،نگاه فرایندی به مدیریت س المت در بح ران و

برگزار گردد [.]13 ،0

ساماندهی مراح مقابله با بحران در سیاست کلی بیمارستانه ا

ارزیابی خطر و شناسایی خط رات تهدیدکنن ده و توج ه ب ه

بایستی طی این چهار مرحله صورت پذیرد :الف) تعیین اه داف

مقاومسازی بیمارستان ها نی ز الزم اس ت .در مطالع ه فض لی و

کلی و اهداف عملیاتی مقابله ،ب) ش ناخت وض عیت موج ود در

همکاران در س ال  ،1494مش اهده ش د ک ه بیمارس تان م ورد

بیمارستان ،ج) تشخیص موانع و کمکهای محیطی و س ازمانی

مطالعه (بیمارستان هالل احمر در مکه) از سطح ایمن ی متوس ط

جهت مقابله ،د) تعیین اقدامات الزم جهت حصول هدف کلی و

در حال توسعه اس ت [ ]3و در مطالع ه میرزای ی و همک اران در

اهداف عملیاتی تعیینشده .با توجه به نتایج بهدستآمده در این

سال  1492در ایالم تمام بیمارستانهای م ورد مطالع ه از نظ ر

دادهه ا ب ر

ایمنی متوسط در حال توسعه بودند []12؛ بنابراین نکته مهم در

محوری ت چه ار مرحل ه ب اال و پ نج طبق ه اص لی ش ام ،

کن ار م دیریت بح ران ،توج ه ب ه مق اومس ازی و ایمن ی

راه و کارهای مؤثر مدیریتی ،راه و کاره ای م الی و پش تیبانی،

ساختمانهای بیمارستانی است.

پژوهش ،طبقات اصلی حاص

از تجزی ه و تحلی
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.سالمت جامعه برداشته شود
تشکر و قدردانی

 نوعی تهدید با عواقب منف ی، در نهایت بحران به هر شک
 ب ه می زان، اما بیمارستان ها می توانند با مدیریت کارآم د،است
قاب توجهی از شدت آسیب های حاص از بحران کاسته و حت ی

 برگرفته از نتایج یکی از مؤلفههای مورد تحقی ق،این مقاله

 واقعیت این اس ت ک ه ه ی س ازمانی.بیش از پیش قوی شوند

 ک ه ب ا ک د، ب ود1493 پایاننامه تصویبشده در مهرماه س ال

 بن ابراین س ازمانه ایی در م دیریت،مصون از بح ران نیس ت

 در دانشگاه آزادIR.IAU.KAU.REC.1398.002 اخالق

بحران موفقتر عم خواهند کرد که برنامه خاص جهت مقابل ه

 بدینوسیله از تمام.اسالمی واحد کازرون مورد تمیید قرار گرفت

 ب ه روز رس انی ط رح.با ح وادث داش ته و از آن پی روی کنن د

،مشارکتکنندگانی که در انجام پژوهش حاضر همکاری کردن د

مدیریت سالمت در بحران در بیمارستانها ح داق ی ک ب ار در

.تشکر و قدردانی به عم میآید

 رزمایش و انج ام مانوره ای، تشکی تیم مدیریت بحران،سال

تعارض در منافع
بین نویسندگان هی گونه تعارضی در منافع انتشار این مقاله
.وجود ندارد

آمادگی جهت کارایی و اف زایش ق درت ت یم م دیریت بح ران
 محقق ب ا ط رح فراین د.حداق یک بار در سال توصیه میشود
، منس جم،محور نُه مرحلهای سعی در تدوین راهک اری عمل ی
 هدفمند و اثر بخش جهت آمادگی بیمارستانها،قاب اندازهگیری
در مواجهه با حوادث غیرمترقبه نموده تا گامی در جه ت بهب ود
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Explanation of a process-based model for
crisis medicine: a qualitative study
Shahnaz Olyan Ajam 1, *Alireza Ghasemizad 2, Abbas Gholtash 3

Abstract
Background: The goal of crisis medicine management is to provide
uniform ways to encounter with, interfere and renovation in the case
of disasters in health system. With regard to the importance of
hospitals’ awareness against crisis, the present study has tried to
explain a process based model for crisis medicine to prevent interand intra- hospital incidents and minimize the resulting physical and
financial damages of crisis.
Materials and methods: The study was a qualitative research with a
grounded theory approach. The population of the study was
purposefully selected from medical and non-medical employees of
Tohid Hospital (Boushehr, Iran) through a deep interview. The
participants included 20 medical staffs, 10 department supervisors
and five experts in crisis management. The data collection
performed until data saturation was achieved. Data analysis was
performed using coding (open, axis and selective coding). The
credibility was confirmed through plausibility, transformability,
reliability and verifiability.
Results: The components of crisis medicine management process are:
risk assessment, resource evaluation, planning (prevention,
preparation, coping, and recovery), process effectiveness, process
upgrade that designed in a nine steps concept model.
Conclusion: To succeed in planning of crisis medicine management in
hospitals, a systematic approach is needed. Process-based
management of crisis medicine is a regular, transparent,
measurable and monitorable method that is recommended for
improvement in crisis medicine.
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