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 ملخص الدراسة

ابلس في               " الى التعرف على      الوصفية هدفت هذه الدراسة    مدى تطبيق خطط الطواريء واألزمات في المستشفيات الخاصة في ن
ي        (رة االنتفاضة   فت ق هدف                    ")حالة دراسية عن مستشفى االنجيل رات الدراسة، ولتحقي ى دور متغي ى التعرف عل ا هدفت ال ، آم

ة                 ل آانت بمثاب ئلة ب ذه االس زام به الدراسة قام الباحثون بعمل مقابلة شخصية مع السيد مدير المستشفى االنجيلي، ولم يكن هناك الت
 . اجاباتها من السيد المدير مشكورابداية السئلة أخرى تم الحصول على

ع                    ى الواق حيث تناولت أسئلة الدراسة آافة الجوانب تقريبا المتعلقة بخطط الطواريء الموجودة في المستشفى اإلنجيلي، للتعرف عل
 .وقام السيد مدير المستشفى باإلجابة بكل موضوعية على أسئلة الباحثين. الحقيقي لهذه الخطط
 : على أسئلة المقابلة، قام الباحثون بالتوصل إلى اإلستنتاجات التاليةوبعد تحليل اإلجابات

 .إن المستشفى اإلنجيلي آأي مؤسسة صحية مجهز لحاالت الطواريئ وفيه خطط لمواجهة حاالت الطواريء  •
في    • فى وأعضاء إدارة المستش ي المستش ام ف اء األقس ن خالل رؤس ي م فى االنجيل ي المستش واريء ف ة الط , ُتوضع خط

 .تشمل الخطة تعليمات وإرشادات في آيفية التعامل مع األزمات الصحية أو الحروبو
 .إن الخطة التي يتم وضعها تكون للمستشفى آكل وليس لكل قسم و في أغلب األحيان يكون الترآيز على قسم الطواريء •
ذه الخطة    يتم التصويت على الخطة المقترحة في وقت الطواريء وعلى اآللية التي سيتم إتباعها ل              • تم إعالم      , تنفيذ ه ا ي آم

 .الموظفين جميع بهذه الخطة
 :وفي نهاية هذه الدراسة أوصى الباحثون بما يلي

 .ضرورة وجود خطة طواريء لكل قسم وذلك لزيادة المرونة في التعامل مع الطواريء واألزمات في آل قسم  •
ى خطة الطواريء في ال          • املين      , مستشفى ضرورة أن يتم التدريب بين الحين واآلخر عل ى مستوى الع ك للوقوف عل وذل

 .وقت حدوث الحاالت الطارئة
 .ضرورة األخذ باستشارة اللجنة استشارية التي يتم عقدها عند حدوث الطواريء •
 .ضرورة وجود فريق عمل للتعامل مع الحاالت الطارئة واألزمات في المستشفى •

 
 


