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 عنوان مقاله: تجربه یک سرپرستار در مدیریت بخش اورژانس

 لیدا سعیدی 

   کارشناس ارشدآموزش پزشکی 

ای بسیاری را بخش اورژانس به منزله ی قلب بیمارستان است و گردش منظم امور در این واحد میتواند جان انسانه :مقدمه
نجات دهد. هیچ بیمارستانی بدون اورژانس فعال و دارای عملکردی مناسب، نمیتواند به عنوان یک مرکز درمانی ایدهآل 

با توجه به .  ز از این نقص بزرگ متأثر می شوندمحسوب شود و درصورت وجود چنین کمبودی، دیگر خدمات بیمارستانی نی
رهنگی، اقتصادی، و اجتماعی است، مشکات گوناگونی در تحقق امر مدیریت ممکن است این که مدیریت تحت تأثیر عوامل ف

وجود داشته باشند، مطالعات انجام شده در زمینهی مشکات مدیریتی اورژانس تاکنون در کشور ما بسیار ناچیز و بیشتر با 
کیفی بررسی شود. بدین منظور مطالعه های رویکرد اثبات گرایی بوده است. ازم است که این فرایند با رویکرد کل گرا و 

 کیفی با هدف تبیین تجربی پرستاران از مدیریت در بخش اورژانس بیمارستان باهنر انجام شد. 

درک پرستاران از مشکات مدیریت در بخش اورژانس »مطالعه ی حاضر، برای پاسخ به این سؤال که  روش بررسی :
ش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قراردادی استفاده شد. شیوه ی تحلیل محتوا به به منظور تحلیل داده ها، از رو«چیست؟

منظور بررسی وجود کلمات و مفاهیم مشخص در متون مورد استفاده قرار میگیرد و طی آن به تقلیل دادهها پرداخته و به آنها 
 ساختار و نظم داده میشود.

بیست وسه نفر زن بودند. با توجه به ماهیت فعالیت فیزیکی بخش اورژانس از هجده پرستار مورد مطالعه،چهارنفر مرد و  :بحث
ومراجعین اطفال واینکه غالب پرستاران زن بودند؛ به همین علت بیشتر پرستاران مورد بررسی زن انتخاب شدند. سن 

شیفتهای مختلف مشاهده  سال با میانگین سابقه کار پنج سال بودند. همچنین در 2۴/۴و میانگین  ۲۲الی  2۹پرستاران بین 
 توسط محقق صورت گرفت. 

یافته های این پژوهش نشان دهنده ی این است که مشکات عمده ی مدیریتی بخش اورژانس در سه زمینه  :نتیجه گیری
تاران اصلی رفاهی، منابع انسانی و کاستیهای مدیریتی در زمینه و عملکرد بود. شایسته است که مدیران با ایجاد رفاه برای پرس

و بیماران در بخش اورژانس، رفع مشکات نیروی انسانی با ایجاد انگیزه، رفع کمبود پرستار با استخدام پرستاران جوان، 
افزایش دستمزد و رفع چالشهای زمینهای نظیر تعریف فرایندهای بخش، تدوین دستورالعملها، توجه ویژه به مقوله ی مدیر و 

مچنین رفع چالشهای عملکردی با ایجاد سرعت در انجام کارهای پاراکلینیکی، حمایت از مدیریت و توجه به پیشنهادات و ه
پرستاران، سازماندهی مناسب امور در اورژانس، توسعه ی آموزش و کنترل و نظارت مناسب، گامی در زمینه ی رفع مشکات 

 مدیریتی در بخش اورژانس بردارند

 مدیریت بخش اورژانس :کلید واژه
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