
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت بحران و سالمت روانراهنمای 

 درمانی و بهداشتی هایتیم مدیران ویژه

 

 

  رد؛دا مهم بخش دو و است برانگیزچالش و پیچیده بحران شرایط در درمانی و بهداشتی هایتیم و هاسازمان مدیریت    

  نیازهای شناخت (2 است. نیاز مورد بیشتر بسیار رهبری نقش بحران شرایط در امور. دادن سروسامان و رهبری (1

  خود رهبری نقش است. ضروری هابحران در تیم روحیه و انگیزه وحفظ خوب، ارتباط استرس، مدیریت افراد، روانشناختی

 .نکنید فراموش را

  را زیر موارد بحران شرایط در مطلوب مدیریت و درمانی خدمات دهندهارائه مختلف هایتیم آمادگی از اطمینان برای 

 د:دهی قرار مدنظر

 

 ما امعهج مدیریتی سبک در است. شرایط بودن بینیپیش غیرقابل و ابهام افراد، اضطراب دالیل مهمترین از یکی  

 از ،دقیق رسانی اطالع مثبت اثرات دهدمی نشان شواهد که حالی در دارد. وجود اطالعات انتشار از فراگیر ترسی

  دهید قرار متی اختیار در موقع به را دقیق اطالعات است پذیرامکان که آنجا تا است. بیشتر بسیار آن منفی اثرات

  متناعا ناروا مالحظات برخی دلیل به ضروری اطالعات گذاشتن اختیار در از و باشید صادق شرایط مورد در آنها با و

  از کنند. هیمراه شما با افراد تا باشد دقیق شواهد اساس بر و متناسب که است مفید زمانی بخشی اطمینان نکنید.

 کنید. پرهیز شود اعتمادی بی موجب است ممکن که نابجا بخشی اطمینان



 ضایف هایوکانال هاشبکه کند. می کمک بحران مدیریت و تنش کاهش به همکاران با کارآمد و صمیمانه ارتباط 

  اتجلس اینکه ضمن  شود. محدود آن از استفاده است بهتر و نیست افراد با ارتباط برای کارآمدی روش مجازی

   کنید. برگزار خود تیم افراد با کوتاهی و منظم جلسات کنید سعی کنید،می ضروری موارد به محدود را

 آنها از  سید.بپر را آنها حال بشناسید. را کنیدمی کار آنها با که افرادی کنید: تقویت را تیمی کار و حمایت فرهنگ  

  هایصحبت .بگویید آنها به نیز خود های نگرانی مورد در بودید راحت اگر و کنید سؤال هایشان نگرانی مورد در

   کنید. صحبت نیز دیگری هایموضوع مورد در و نکنید محدود کار و بحران موضوع به را خود

 است. یعیطب هاواکنش اکثر و دهندمی نشان واکنش بحران و استرس به متفاوتی شکل به شما تیم افراد از یک هر  

  دچار و ندهست بحران اول خط در که را افرادی کنید سعی نزنید. بودن غیرطبیعی یا بودن، ضعیف برچسب آنها به

  افراد رساست مواردیکه در کنید. کمک آنها به بتوانید تا کنید شناسایی اندشده شدیدی نگرانیهای و اضطراب

  کمک ناسروانش یا روانپزشک از تمایل صورت در کنید توصیه گذاشته، جدی تاثیر آنها عملکرد بر یا شده طوالنی

   نکنید. اصرار طبعا البته دهید. انجام را فرایند این تسهیل برای الزم اقدامات و بگیرند

 دخو تیم افراد به کنند، می اندازه از بیش های برخورد دیگران کوچک خطاهای با استرس، هنگام معموال افراد 

  دیگران نندک می سعی هم برخی کنید. تشویق را شانتالش و کنید تشکر آنها از بدهید، صادقانه و مثبت بازخورد

  کنید تداللاس موارد این در که نکنید تالش کنند. بیان را این و بدانند مقصر نادرست یا درست به شرایط این در را

 شناسید. می را هایشان دغدغه دهید نشان که است این مهم کنید. قانع را آنها و

 مکارانه مشکالت، با برخورد در آرامش و تسلط با همراه ای حرفه رفتار بحرانی، شرایط علیرغم که یدباش مراقب  

  کنید قتد گیرد.می شکل شما رفتار مشاهده با شما تیم عملکرد و انگیزه از مهمی بخش باشید. داشته بیماران و

   باشد. تررنگ پر تانمدیریتی نقش به نسبت شما رهبری نقش که است زمانی ای حرفه رفتار که

 دسترس رد به بگیرید. نظر در شاناستراحت برای مناسبی مکان کنید. توجه هارده تمام در افراد اولیه هاینیاز به  

  ارندد تمایل یا و کنندمی کار استراحت بدون و طوالنی ساعات افراد بعضی کنید. توجه غذا و نوشیدنی بودن

  نندک استراحت که کنید تشویق را انها افراد، این از قدردانی ضمن کنند. کار موظف ساعت از خارج در داوطلبانه

  حفظ دارد ادامه هفته چند برای بحران که هاییزمان در ندهید. حد از بیش کار اجازه انها به لزوم صورت در و

  مکنم سازمانی یا مرکز هر پرسنل البته است. ضروری انها شغلی فرسودگی از پیشگیری و افراد نتوا و انرژی

  شهایبخ یا شغلی های رده در هم خاص مرکز یک پرسنل حتی باشد. داشته متفاوتی روانشناختی نیازهای است

  شرایط با اسبمتن و اسیدبشن رسمیت به را تفاوت این کنید سعی باشند. متفاوت زمینه این در است ممکن مختلف

 کنید. اقدام

  اغلب مدیران در معرض انتقادهای فراوان، خشم یا پرخاشگری دیگران، سرزنش، یا انتظار و توقع افراد مختلف

 هستند. به خودتان یادآوری کنید که کسب رضایت تمام افراد ممکن نیست و شما سعی خود را کرده اید تا کار



تحمل نامالیمات از درست را انجام دهید.کاری که شما انجام می دهید بسیار ارزشمند است و قسمتی از مدیریت 

 سوی همکاران است.

 های تان را از کار دور کنید. چک کردن مکرر شبکهاز خودتان مراقبت کنید. سعی کنید لحظاتی هر چند کوتاه ذهن

 ،ه و زمان استراحت شما را که برای بازیابی توان و انرژی نیاز داریدتواند استرس شما را بیشتر کردمجازی می

های ساده و قابل اجرا مانند قدم زدن در فضای باز برای کاهش تنش و استرس محدود کند. در محل کار از روش

تا جایی که امکان دارد خواب و  .تا حد امکان برنامه معمول و روزمره قبلی خود را حفظ کنیداستفاده کنید. 

ه منظمی سعی کنید برنام استراحت کافی داشته باشید.. مصرف کافئین را محدود کنید و مایعات کافی بنوشید.

 هرچند کوتاه برای تماس و صحبت با خانواده و دوستان داشته باشید. 

 یادآوری کنید همه کار و زندگی  گرچه در حال حاضر اولویت و فوریت کار شما کنترل بحران است ولی به خود

شما کنترل بحران نیست و همه ابعاد بحران هم در کنترل شما نیست. به سالمت جسمی و آرامش روانی خود 

 هر فرصت کوچکی برای حفظ یا بازیابیرهبری و مدیریت بحران الزمند. ازتوجه داشته باشید. هر دو برای 

 د.    کنیتوان ذهنی خود استفاده  ونیروی  جسمی 

 

 

 

 

 

 

 


