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بررسی نقشها واهمیت پرستاران درمدیریت بحران )مقاله مروری(

ناصر صدقی *، ابوالفضل علمدارلو، علی رضا شفیعی
sedghi.nurse@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

مقدمه : بحران حادثه ای است که به طور طبيعی يا توسط بشربه طور ناگهانی يابه صورت فزاينده به وجود آيد 
که جهت برطرف کردن عوارض آن نياز به اقدامات اساسی وفوق العاده می باشد.ايران يکی از مستعدترين مناطق 
جغرافيايی برای حوادث غير مترقبه بوده و آن را يکی از ده کشور بالخيز دنيا می دانند که تقريبا 90 درصد از 
جمعيت آن در معرض باليای طبيعی قرار دارند. در طی سه دهه گذشته باليای طبيعی ساالانه بطور ميانگين جان 
2689نفر را گرفته اند و 737058 هزار دالر خس��ارت اقتصادی برای ايران در بر داش��ته اند. با توجه به ماهيت 
غيرمترقبه بودن غالب حوادث طبيعی و عدم آمادگی مراکز درمانی و بيمارستان های کشور و لزوم اتخاذ سريع و 
صحيح تصميمها و اجرای عمليات، دانشی را تحت عنوان مديريت بحران به وجود آورده اند. طيف مديريت بحران 
شامل پيشگويی .پيشگيری . آمادگی .امداد .پاسخگويی وتوانبخشی می باشدکه ازطريق مشاهده سيستماتيک 
بحران ها و تجزيه و تحليل آن ها در جستجوی يافتن ابزاری است تا بتوان از بروز بحرا نها پيشگيری نموده و 
در صورت بروز بحران با آمادگی، سازمان دهی، هماهنگی و برنامه ريزی، اقدام نمود.انجام اين کار خطيرنيازمند 
يک کار تيمی وهماهنگی دقيق بين گروهی می باشد.پرستاران دراين تيم به عنوان يک عضو کليدی تلقی می شوند 
زيرابيشترين تعداد پرسنل بيمارستانی راتشکيل داده وتوسعه ی نقش آنان ايجاب می کندکه ازمهارتهای مديريتی 
ورهبری برخوردارباشند . لذا محقق برآن شدتا بامطالعه پژوهشهای انجام گرفته در اين زمينه . نقش ها واهميت 

حضورپرستاران در تيم بحران رابررسی نمايد .
روش: اين مطالعه يک مطالعه مروری اس��ت که در آن 20پژوهش ومقاله داخلی وخارجی مرتبط يا عنوان 

ازکتابها ومجالت واينترنت ومنابع ديگرانتخاب شده وبعد از مطالعه، 
یافته ها : ونتايج حاصل از آنها جمع بندی شده وموردبحث وبررسی قرار گرفته است. يافته ها : ازمطالعات 
بررس��ی شده 8 مطالعه خارجی و12مطالعه داخلی بودند که مديريت بحران در پرستاری را بحث کرده بودند. 
قنبری )1390( ازميان کارکنان ارائه دهنده خدمات سالمتی. پرستاران را به عنوان بزرگترين گروه و اولين ارائه 
دهندگان خدمات س��المتی به افراد آسيب ديده می داند که در تيم بحران شرکت دارند. سيستانه ای )1390( در 
مطالعه خود اظهار می کند پرستاران به عنوان افراد متخصص درحين وقبل ازحوادث غيرمترقبه به طور ويژه 
می توانند درآموزش وآگاهی دادن به جامعه برای آمادگی در برابر باليا.تريازبيماران درحين حوادث. مراقبت از 
حادثه ديدگان وپيگيری وضعيت آنها وفراهم کردن فرهنگ ايمنی ويادگيری مشارکت فعالی داشته باشند. بذرگر 
)1392( اعالم ميکندکه نقش پرستاران در بحران ها بسيار کليدی است به طوری که حضور پرستاران در بحران 
می تواند آمار تلفات و کشته ها را به ميزان پنجاه تا هفتاد درصد کاهش دهد. مرادی )1390( نقش پرستاران هم 
درامور مديريتی وهم در امور اجرايی را مهم می داند. کالير ميلت )2013(نقش پرستاران بهداشت جامعه رادر 
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هماهنگی . اجرا وپاسخگويی هنگام حوادث حياتی می داند.کنبل)2012( نقش رهبری پرستاران درهنگام حوادث 
وباليا رابسيار پررنگ می پندارد. جينينگ ساند)2005( باتوجه به اهميت فراوان نقش پرستاران در مديريت بحران 
.آشنايی دانشجويان پرستاری با بحران رابرای ارايه خدمات مفيد ضروری ميداند.نوتو)2013(نقش محافظتی 

ومشاوره ای پرستاران رادربحرانهای هسته ای بررسی کرده ومهم می داند. 
بحث ونتیجه گیری : با توجه به يافته های حاصل از مقاالت مطالعه شده که به بررسی نقش واهميت حضور 
پرستاران درتيم بحران ومديريت بحران می پردازند می توان گفت که حضور پرستاران درتيم بحران حياتی بوده 
والزامی می باشد ودارای نقشهای مهمی ازجمله آموزشی . پژوهشی وپيشگيری کننده . مديريتی . رهبری . هدايتی 
.مشاوره ای. حمايتی و...می باشند که با ايفای بهتراين نقشها گام مهمی درراستای کاهش عوارض وتلفات حوادث 

غير مترقبه بر ميدارند 
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