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الملخص❖

ذلكأجلومنیواجھھاقدالتياألموروأصعبأخطرمنالمستشفىفيوالحشودالناستجمعیعد

تعدالتيالمھمةاألمورمناألشخاصمنالمجموعاتھذهفيوالتحكموالتنفیذوالتنظیمالتخطیط

تطبیقات إدارة الحشود ضروریة لتقلیل الفیروسات القاتلة مثل كورونا.

یشعرونالذینواألقاربالمریضبینالتوترتصعیدإلىیؤديمما،القلقمنجوخلقإلىیمیلھذاكل

بالفعل بالتوتر.

فيالطبیةللرعایةفعاًالمكانًاالمستشفىتصبحأنیمكن،الحشودإلدارةجیدةإستراتیجیةخاللمن

الوقت المناسب

جمیعوإدارةوقائمة،الحشودإدارةسیاسةتطویرمستشفىكلعلىیجب،ھذاكلتحقیقأجلمن

طریقةوأفضلومفیدةممتعةالمریضتجربةجعلبھدف،الحشودعلىبالسیطرةالمتعلقةاإلجراءات

لتحقیق ھذا الھدف ھي تنفیذ تقنیات إدارة الحشود بناء على تعلیمات وخطوات مدروسة.

وكذلك،الجدیدالتاجيفیروسمواجھةفيالسعودیةالعربیةوالمملكةالعالمیواجھالذيالوضعلنتأمل

واحتمالالمستشفىفيالطبيوالطاقمالمرضىبینالفیروسانتشارعلیھاینطويالتيالمحتملةالمخاطر

الحیاةشؤونعلىواإلشرافالحجتنظیمإدارةفيالسعودیةالعربیةالمملكةتنفرد،المرضتفشي

حولوواقعیًاتأملیًابحثًاأجریتالبحثھذاوفي،الحیاةمجاالتمختلففياألفرادإدارةفيالمختلفة

إجراءات إدارة الحشود ، شرحت فیھ مفھوم إدارة الحشود وأجزائھ وضرورة تطبیقھ.

الواقع، المأمولتطبیقات، إدارة الحشود، المستشفیات،الكلمات المفتاحیة:

Summary

Gathering of people and crowds in a hospital is one of the most dangerous and

difficult things they may face. Therefore, planning, organizing, implementing

and controlling these groups of people are important things that crowd

management applications are necessary to reduce deadly viruses such as Corona.

All the previous tends to create an atmosphere of anxiety, which leads to an
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escalation of tension between the patient and relatives who are already feeling

stressed.

The hospital, with a good crowd management strategy, can be an effective place

for timely medical care. But in order to achieve all this, every hospital must

develop a crowd management policy, list and manage all procedures related to

crowd control, and a goal of making the patient experience enjoyable and

beneficial.

The best way to achieve this goal is to implement crowd management

techniques based on thoughtful instructions and steps. With a contemplative

look at the new coronavirus that Saudi Kingdom and the world face, we can

realize the potential risks involved in the spread of the virus among patients and

medical staff in the hospital and the possibility of an outbreak of the disease.

The Kingdom of Saudi Arabia is unique in managing the organization of Hajj

and supervising various life affairs in the management of individuals.

In this study, I conducted a contemplative and realistic research on crowd

management procedures, in which I explained the concept of crowd

management, its parts and the need to apply it.

Key words: Applications, crowd management, hospitals, reality, expectancy
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المقدمة❖

الكثیرتتطلبألنھا،للمستشفیاتاألساسیةالمتطلباتأحدالحشودإدارةتعد،كورونافیروسلوباءنظًرا

الجماھیریة.بالتجمعاتالمرتبطةالمخاطرتقییمالناس.بینالمسؤولیاتوتحدیدوالتخطیطالتنظیممن

أوالمرضأواإلصابةاحتمالمثل،الجمھورعلىالجماعيالتجمعلھذاالمحتملةالصحیةاآلثارتقییم

الوفاة أو المرض أو اإلصابة المزمنة ، وما ھي األنظمة والعملیات الالزمة لتنفیذ ھذا الحشد

MGأجلمنتطویرھاأواألخرىالصحيالقطاعوإجراءاتالمستشفىتعدیلإلىالحاجةمدىیعتمد

إلى حد كبیر على نوع الحدث وتقییم المخاطر.

المعلوماتھذهوتحددالمضیفالبلدوسكانالحدثفيالمشاركیناحتیاجاتلدعمالمتاحةوالموارد

منمھًماجزًءاباستمراروالمحدثجیًداالمصممالتدریبیعدالتخطیطجانبإلىوتنفیذهالحدثتخطیط

منالمطلوبةوالتعلیمالتدریبمعاییرتحدیدالصحةوزارةعلىیجب،لذلكللطوارئ.الناجحةاالستجابة

ھذهتطویرلتوجیھالمعلوماتمعظمالجماعیة.التعبئةإدارةفيالمشاركینالصحیةاإلدارةموظفيقبل

الوطنیةوالمؤسساتالمھنیةالمنظماتذلكفيبما،موجودةالتدریبیةالبرامجوتصمیمالمعاییر

فيلدورھمالالزمبالتدریبالصحیینالمھنیینجمیعتزویدھوالعاموالھدفالصحیة.والمنظمات

،مھمةثغراتعلىالعثورتمإذا،ذلكومعالحالیة.والقدراتالدولةفيالتدریبجودةالوطني.البرنامج

الجیلتقنیاتاستخدامضوءفيالمحددة،التدریبالحتیاجاتالتقییممنمزیدخاللمناستكمالھایمكن

لعددبعدعناالستشعارخاللمن،الحشودإلدارةالتقنیاتھذهاستخدامیجب،الحدیثةالخامس

المدخلوتحدیدتحركاتھموتسھیلالجسمحرارةدرجةقیاسوكذلك،المستشفىوخارجداخلاألشخاص

و الخروج من المستشفى حتى ال تزدحم األماكن واألماكن المفتوحة األخرى.

كماالوطنيالمستوىعلىوالمراقبةوالتخطیطالتقییسأنشطةالصحةوزارةنفذت،الحاالتمعظمفي

إجراءوھو،السریریةاألمراضأنواعوتحدیدللقبولمواعیدتحدیدخاللمنالناستدفقمنیقللأنھ

لتقلیل تدفق األشخاص وفقًا النتظام العمل وترتیب الدخول والخروج من المستشفى.

مكةعلىشخصملیون2.5منأكثرتوافد،الحجحشدتنظیمكیفیةودراسةالسكانيالوضعدراسةمن

في كل من یوم عرفة و العید.

بطریقةالرحمنلضیوفخدمةأفضلوتقدیمللمملكةالمستمرالحماسإلثباتالحاجةالسنويالحجیُظھر

بأعلىمجھزةألنھا،األولالمقامفيالحجاجصحةالسعودیةالعربیةالمملكةتضعوفخور.فخور
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والتأكدالمزدحمةغیراألماكنتظھر،اللغاتلجمیعالفتاتوضعلقدالحدیثة.التكنولوجیامنمستوى

من إمكانیة نقل األماكن األخرى بسھولة ویسر. ومن ھذه الدراسات التي تحدثت عن إدارة الحشود:

Martella(دراسة-1 , On"بعنوان)2017 Current Crowd Management 1

Practices and the Need for Increased Situation Intervention and,

Prediction, and intervention"

إمكانیةأسبابأحدفيوالتحقیقالماضیةالعشرالسنواتفيالحشدحوادثمراجعةإلىالبحثیھدف

جمیعبینوالتعاونالدقیقوالتنفیذالسلیمالتخطیطخاللمنالحشدإدارةتمتإذاالحوادثتجنب

التقنیاتفياالستثمارقلةھوالحشودحوادثسببباحتراف.تدارالحشودوتدفق،المنظمةفياألطراف

المتقدمة في إدارة الحشود ، ویوصى بأن تلعب التقنیات الحدیثة المتقدمة دوًرا بارًزا في إدارة الحشود.

:بعنوان)Khozium,2012(دراسة-2 2

"A Proposed Computer-Based System Architecture for Crowd Management

of Pilgrims using thermography"

جمعویشمل،الحجحشدحركةوضبطومراقبةإلدارةمقترحكمبیوترنظامتطویرالبحثیتضمن

فياالستراتیجیةالمواقعمنالعدیدفيالموزعةالحراريالتصویركامیراتخاللمنومعالجتھاالبیانات

كامیرامنالمتدفقةالبیاناتبتحلیلقمخاصة.وحدةبھا.المستشعراتتوصیلیتمحیث،الشریفالحرم

المحددةالمواقعأحدفيالحشدكثافةتصلعندماالحشد.وكثافةحركةاقتبسثم،الحراريالتصویر

لیكونوامختلفةخیاراتلدیھمصناع-القراریوفرتلقائیًا.اإلنذارتشغیلسیتم،خطیرمستوىإلىمسبقًا

العامةوالممتلكاتالحجوعمالالحجاجحیاةلحمایةالمناسبةالقراراتاتخاذیتمالمناسبالوقتفي

.والخاصة في المشاریع المقدسة

2 - Khozium, Mohamed Osama, etal. (2012). "A Proposed Computer- based System Architecture for Crowd
Management of Pilgrims Using Thermography", Life Science Journal, Vol 9. 2, pp: 277-282.

1 Martella, Claudio, etal. (2017). "on Current Crowd Management Practices and The Need for Increased
Situation Awareness, Prediction and Intervention", Safety Science Journal, Vol 91, pp: 381-393.
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Crownبعنوان)Rahmat,2011(دراسة Management strategist and Safety 3

performance among sports Tourism Event Venue Organizers in Kuala Lumpur

and Selangor'

وتھدف،الریاضیةاألحداثفيالجماھیرحركةأثناءواإلصابةللوفاةالعالیةالمخاطرالدراسةھذهتناقش

وتوصلتالریاضیةاألحداثفيالجماھیرإدارةالستراتیجیاتالمنظمینتطبیقمستوىفيالتحقیقإلى

الحشودافرادسالمةمعطردیةعالقةلھاالحشودادارةاستراتیجیاتمنعالمستوىتطبیقانالى

تعمیمیمكنبحیثمحلیةعینةمنبدالًالوالیةمستوىعلىوطنیةعینةعلىالدراسةبتطبیقویوصي

النتائج.

إدارةأوالتنظیممنظورمنسواء،الحشودإدارةتتناولالتيالسابقةالدراساتمراجعةخاللمن

السیاسیةوالعوامل،واألمانالشروطوتحدیدالتنظیمتحقیقھوالحشودإدارةمجالأنأرى،التكنولوجیا

أفضللتوضیحالتكنولوجیاطرقأحدثالتقنیةالوسائلأوالحدیثة.التطبیقاتواستخدام،واالجتماعیة

إلدارةشمولیةأكثرلخطةیحتاجالمستشفیاتفيالحاليالنظامألننظراًالتطبیقفياستخدامإستراتیجیة

الحشود في المستشفى.

3 Rahmat, Norazlina, etal. (2011). "Crowd Management Strategies and Safety Performance among Sports
Tourism Event Venue Organizers in Kuala Lumpur and Selangor", World Applied Sciences Journal, Vol 12, pp:
47-51.
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مشكلة وأسئلة الدراسة❖

العملتنظیموكیفیة،المستشفىفيالوقائیةاإلجراءاتاستخدامفإن،الجدیدالتاجيالوباءلوجودنظرا

ھذامنأھمیة،الحشودإدارةتنظیمودرجة،المستشفىفيفردكلمسؤولیةوتحدید،للمستشفىالداخلي

أماكنفيللناسكانالجدید.التاجيالرئويااللتھابعواقبإلىبالنظر،المستشفىفيظھرالبحث

االستشعارتقنیةتطبیقعلىفعالتأثیرأجسامھمحرارةدرجةلقیاسالحدیثةالتكنولوجیاواستخداممعینة

عن بعد في إدارة الحشود ، ألنھا أصبحت حقیقة متوقعة وتواجھ وباء فیروس كورونا. .

المستشفى.إلىالوصولوكیفیةاالنتقالكیفیةفیھأوضحت،"توكلنا"باسمطلباًالصحةوزارةوقدمت

الخدماتھيماالمناسبین.والمكانالوقتلھویوفرمستشفىأقربمعموعدلتحدیدالمریضیستخدمھ

فيالبحثأھمیةحصریمكنوبالتاليصحتھ،علىللمحافظةمستوىبأفضلتقدیمھایمكنالتيالصحیة

األمور التالیة:

التقنیات.ھذهمنالخامسالجیلفيخاصة،المستشفیاتفيللسكانالحدیثةالتقنیاتإدارةمدى-1

للمرضىالصحیةالخدماتتقدیمأھمیةفإن،توكلناتطبیقمثلالجوالتطبیقاتوجودإلىباإلضافة-2

المواقعوتحدیدالمواعیدوتحدیدالحكومیةالمستشفیاتفياالكتظاظوعدمالراحةتوفیرخاللمنتتجلى

من خالل ھذا التطبیق.

السكان.إدارةواستخدامالصحیةالخدماتمستوىبیناالرتباطدرجةفھم-3

الخدماتیقدمالذيالصحيالنظامونوعالمقدمةالصحیةالخدماتمستوىبیناالرتباطدرجةفھم-4

الطبیة

تطبیقھا.وكیفیةالمستشفىفيالحشودإلدارةوالسلبیةاإلیجابیةباآلثاراإللمام-5

محتوى الدراسة النظري والتطبیقي❖

الجانب النظري●

أوال: مفھوم الحشود وإدارتھا:

خلفواأيوتحاشدواوحشدواجمعھم،القوموحشدالناس،منالعوامأوالعامةانھعلىالحشدیعرف

مسرعین.
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اآلخرینعنمنعزلینأوبمفردھمالعیشیستطیعونالأشخاصھماألفراد،أفرادعدةمنالحشدیتألف

بسبب سلوكیاتھم وسلوكیاتھم ، وھم مجموعة من الترف والصراع المتأصل في نفسیة اإلنسان.

تفاعالتولدیھم،اجتماعیةعالقاتلھمتكونقدالمجتمعفيالناسمنمجموعةفھو،للحشدبالنسبةأما

إفادةتحقیقھا.إلىیتطلعونواھتمامات،وھدف،مشتركمصیرلدیھمیكونوقد،متبادلةاجتماعیة

یتمیزالجماعة.فياألفرادسلوكوكذلكالعامةالمصلحةفيواالستقراراألمنیةصورتھوإدراكالمجتمع

القدرةالداخليالحشددخولیتطلبالمشكلة.علىكردالحشدظھرالعاطفیة.التجربةبوحدةأیًضاالحشد

4التاليالنحوعلىاألشخاصمنأنواعأربعةبلومرھوبرتمیزمعھا.والتعاطفبالمشكلةالشعورعلى

:

لمشاھدةأفرادتجمعمثلمعینحادثلمشاھدةاألفرادیحدثھالذيالتجمعھوالعارض:الحشد-1

حادث تصادم بین مركبتین.

فیلملمشاھدةافرادتجمعمثلمعروفةمناسبةجمھورفينجدهالذيالحشدھوالنظامي:الحشد-2

سینائي.

بالحدةیتمیزالذيالجماھیرياالندفاعاوالمظاھراتفينشاھدهالذيالحشدھوالفاعل:الحشد-3

واالنفعالیة.

بأسلوبعنھامعبرةمشتركةطقوسأداءفيمعاأفرادهیشتركالذيالحشدھوالمعبرالحشد-4

حركي مثل أداء مراسم الحج والوقوف في عرفة.

ثانیاً: إدارة الحشود

فيجغرافیًاقریبمكانفياألفرادیتواجدأنواعھا.وأبسطالتجمعأشكالمنشكلھيككلالمجموعة

التفاعلمننوعیوجداللذلك،الكیاناتوحدةأوالمشتركةالمصالحبوحدةیشعرونوال،المجموعة

االجتماعي بین أعضاء المجموعة ، والعامل الوحید الذي یمیزھم ھو قربھم المكاني.

منالتحققأي،للغایةمھًماأمًراالمھمةمنجزءأوخطوةلكلالمستمرالتقییمیعد،الحشودإدارةفي

.محتوى المھمة ، واستخراج سلبیھا وإیجابیھا ، والنقد والمراجعة للحكم على النجاح أو الفشل. 5

ثالثاً: أنواع الحشود

،األمنیةللعومالعربیةنایفجامعة،388عدد،والحیاهاألمنمجلة،عل�ھموالسیطرةالحشودإدارة:م)2015(الخلفعبدالرحمن،العبود5
الریاض .

36،37صالقاھرة،والتوزیعللنشرالعربي،القوميالسیاسيالتفكیرالىمدخلواألمةالقومیة:)2017(عباسعلي،مراد4
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یمكن تقسیم الحشود الى عدة انواع:

)16ص،2015،اندریكس(:والتكوینالشكلحیثمن-1 6

علیھاتھیمنقیادةلھاتكونوعادةحشدھااسلوبعلىبینھافیماوتتفقمسبقالھامخططحشود-1

قد تحدث لمرة واحدة.

التجمعمثلتحركھاقیادةاومعینھدفلھاولیسمصادفةتلتقىلھامخططغیرتلقائیة:حشود-2

حول حادث.

المالعبفيكالمجتمعینافرادھابینتوافقیحكمھاولكنلھاقیادةالتوافقیھ:تجمعاتحشود-3

الریاضیة.

من حیث الغرض او الھدف:-2

تتمیزالتيوھىبطبیعتھاالعدائیةوالتجمعاتكالحشودمسبق:محددھدفلھاوتجمعاتحشود-1

بالعنف واالحتجاجات.

تحدثالتيوھىالمذعورةوالتجمعاتكالحشودمسبق:محددھدفلھالیسوتجمعاتحشود-2

نتیجة حوادث خطیرة او كوارث طبیعیة او صناعیة او بیئیة.

حشود وتجمعات تحشد نفسھا في مناسبات معینة كأداء مناسك الحج.-3

حشود وتجمعات تحشد بغرض الحصول على شيء معین مثل الحصول على تذاكر المباریات.-4

من حیث القیادة والتنظیم:-3

حشود وتجمعات لھا قیادة ومعد لھا مسبقا مصل تجمعات الطالب والعمال والمحتجین.-1

حشود وتجمعات تختار لنفسھا قیادة وقتیة تظھر فجأة وتسیطر على مشاعر األفراد بالخطب .-2

حشود وتجمعات بال قیادة او تنظیم: تتصرف بعشوائیة وارتجالیة وغوغائیة.-3

من حیث االنفعال:-4

والشعاراتبالھتافاتفقطبالقولاالنفعالیةحالتھمعنیعبرونالحشدأفرادأنأياألقوال:حشد-1

الحماسیة .

اعمالذلكویشملبالفعلاالنفعالیةحالتھمعنیعبرونالحشدافرادأنأياالفعال:حشد-2

التخریب .

جنیف.،العالمیةالصحةمنظمة،الحاشدةالتجمعاتفيالعامةالصحة:)2015(واخرونتینا،إندریكس6
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من حیث المكان:-5

حشد متجمع: ھو الحشد الذي یجتمع أعضاءه في مكان واحد ویمارسون فیھ سلوكیاتھم .-1

فیماواالیحاءالتأثیرتبادلیتمبلواحدمكاناعضاءهیجمعالالذىالحشدھومتشتت:حشد-2

بینھم من خالل وسائل االتصال والتواصل االجتماعي .

حشد المشاعر أو الحالة االنفعالیة:-6

حالةفيتجدھمفمرةثابتھمشاعراوانفعالیةحالةیمارسونالالحشدافرادأنأيمتقلب:حشد-1

حزن ومرة في حالة فرح.

حشد مركز: ھو الحشد الثابت على حالة انفعالیة واحدة.-2

مراحل تكوین الحشود:

التيالقیاداتتحدیدالمرحلةھذهخاللمنویتموالتنظیمواالعدادالتجھیزمحلةاألولى:المرحلة-1

واالخبارالشائعاتوترویجواثارتھموتحریضھمالحشودعلىوالتأثیرالتجمیععملیةستتولى

الكاذبة بینھم.

األدوارتوزیعیتمثماالفراد،استقطابخاللھامنوتتمالصفوفجمیعمرحلةالثانیة:المرحلة-2

علیھم.

بغرضوالتجمعاتالحشوداستغاللفیھایتمالمراحلأخطروھيالتنفیذمرحلةالثالثة:المرحلة-3

التظاھر والتخریب.
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الجانب التطبیقي●

الحشودإدارةتقنیةلخدمةوالوظائفالمھاممنالعدیدأداءیمكنھاالرابعالجیلشبكاتأنمنالرغمعلى

تحقیقوسیتمالحشود.إدارةلصناعةالفعلیةواالحتیاجاتتقدمھمابینكبیرةفجوةھناكتزالالأنھإال،

ذلك من خالل استخدام الجیل الخامس الشبكات .. وتتمثل خصائصھا في نقل البیانات بسرعة عالیة.

البیاناتتُظھرالبیانات.نقلسرعةعلىالقائمةواألفكاراالبتكاراتمنالكثیرتطبیقفيیساعدماوھو

جمیعفيوالمدنیةالسیاسیةالحریاتعلىالمفروضةالقیودعددأنھاوسفریدوممؤسسةجمعتھاالتي

دولة202تغطيبیاناتباستخدامتحلیلنا"یُظھرالمنظمة:وذكرت؛2000عاممنذازدادقدالعالمأنحاء

أن األنظمة االستبدادیة تستخدم القمع الرقمي. األنظمة االستبدادیة التي ال تستخدم ھذه األدوات نفسھا ".

طرق إلدارة الحشود بالمستشفى

الحشودعلىالسیطرةفيالتكنولوجیااستخدام.1

التكنولوجیاالمستشفیاتتستخدمأنیجبالحشود.علىالسیطرةفيللمشاركةأداةأفضلھيالتكنولوجیا

،ومراقبتھاالحشودفيللتحكمطیاربدونوطائرات،المواعیدلتحدیدالمحمولالھاتفتطبیقاتشكلفي

علىللحصولالمستشفىمعلوماتنظاممعھذهكلدمجیجبالمرضى.لتشخیصاالصطناعيوالذكاء

أفضل النتائج.

التقویمحجزنظاماستخدم.2

النظامسیساعد).HIS(المستشفىمعلوماتنظاممعمتكاملتقویمحجزنظامالمستشفىیستخدمأنیجب

الذروة.أوقاتخارجأوالمجانیةالیومساعاتخاللمباشرةالمواعیدتحدیدعلىالمستشفىموظفي

المواعیدجدولةإعادةعلىیساعدمما،تلقائیًاالتقویمحجوزاتتحدیثیتم،HISمعالتكاملبفضل

بسبب اإللغاءات العرضیة وحاالت الطوارئ وما إلى ذلك.

المرضىانتظاروقتتقلیل.3

انتظاروقتعنراضینغیرالمرضىمن٪65أنوأوبویلوماكجيمكارثيأجراهاستطالعأظھر

یتم،بالمستشفىاالنتظارقوائمومدیرياإلنترنتعبرالمواعیدأنظمةمثلتقنیاتباستخدامالمستشفى.

تقلیل وقت انتظار المرضى في المستشفى.
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أوالمحمولةاألجھزةعبراإلنترنتعبرالمواعیدحجزفياإلنترنتعبرالحجزنظامیساعدكأنیمكن

اإلنترنت ، وتتبع حالة المواعید حتى اكتمالھا.

التكنولوجیا.باستخداموالمریضالطبیببینالتفاعلوقتزیادة.4

مفصلةمحادثةإجراءعندإالبالرضایشعرونوال،أطبائھممعفرديتفاعلإلىالمرضىمعظمیتطلع

،ذلكإلىوماوالتوثیقالتشخیصفيوقتھممعظماألطباءیقضي،الحظلسوءمخاوفھم.وتوضیحمعھم

وال یوجد مجال تقریبًا لمثل ھذه المحادثات.

الكالمعلىالتعرفتقنیةخاللمنالمجال.ھذافيالسماءمنھبةمساعدینھمالظاھریونالمساعدون

ھؤالءیساعد،اإللكترونیةالصحیةالسجالتمعوالتكامل،كالمإلىالنصوتحویل،المضمنة

المساعدون الظاھریون في جمع معلومات المریض وتسجیلھا مع إثراء التفاعالت بین الطبیب والمریض.

Googleالتكنولوجیاتستخدم،وبالمثل Glassتقلیلعلىیساعدھممما،لألطباءالكتابةعملیةألتمتة

الوقت الذي یقضونھ على أجھزة الكمبیوتر وإنفاق المزید على المرضى.

المریضرحلةوتتبعللمریضالتلقائيالوصولتسجیل.5

یقللفإنھ،المستشفىفيللمرضىتلقائيتسجیلتثبیتخاللمنفوضویة.األكثرھوالمستشفىاستقبال

ونظامللمریضاآلليالفحصھذابینالجمعیؤدياألمامیة.المكاتبازدحامأوالمرضىاصطفافمن

االزدحام.منالتخلصمع٪25بنسبةالموظفینعددتقلیلإلى)HIS(الصحیةالمعلومات

المریضتجربةسیثريألنھللتطبیققابالًخیاًراHISمعالمدمجالمریضرحلةتتبعنظاماستخدامیعد

من خالل التنبؤ بالوقت الذي یقضیھ في كل زیارة.

تدابیر أخرى قیّمة للسیطرة على الحشود

للفنيمقدًماالطبيوتاریخھالمریضبوصولالمختبرفنيإخطاریتیحالمستشفى.مفتاحھيالمعلومات

الدمفحصمراكزفياالزدحامتقلیلإلىذلكسیؤديضوئي.مسحأودمفحصإلجراءموعدتحدید

وفحص الدم.

األھداف الجوھریة المبتغاة من تقدیم خدمات طب الحشود في إحدى الفعالیات ھي:

الوصول السریع إلى المرضى والمصابین.●

الثبات والنقل الفّعال للمرضى والمصابین.●
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الرعایة الموضعیة لإلصابات واألمراض الطفیفة.●

خدماتھاوتقدیمالعمل،سیرحسنلضمانالحیويالمفتاحھيالمستشفىفيالحشودعلىالسیطرة●

في الوقت المناسب وإثراء تجربة المریض

وتتلخص األھداف فیما یلي:

التيالطبیةالخدماتتحسینإلىالحشودإدارةاستخدامفیھیؤديأنیمكنالذيالمدىعلىالتعرف-1

تقدمھا المستشفى.

وتحدیدتنظیمعلىالمستشفىقدرةوعواقبالمستشفىفيالحشودإدارةفياالختالفدرجةشرح-2

مسؤولیات كل موظف في المستشفى.

مختلفةآراءلدیھمالصحیة)الخدماتمن(المستفیدونالمستشفىفيتسھیالتیقدمونالذینالمرضى-3

حول قدرة وزارة الصحة على ترتیب االستشفاء وتحدید المواعید لھم.

استخدامعلىبناًءالمستشفىتقدمھاالتيالصحیةالخدماتمستوىوتعیینمالءمةدرجةتحدیدیتم-4

رؤیة التنظیم الداخلي للمستشفى.

بعد.عنالحشودإدارةفيالحدیثةالتكنولوجیاتطبیقدرجة-5

النتائج والتوصیات

النتائج

واإلشرافوالتنسیقوالتوجیھوالتنظیمالتخطیطلتحدیدالمسؤولینجھودالحشدإدارةتتطلب-1

والتتبع والتقییم فیما بینھم إلدارة الحشد وتطبیقھ في المستشفى.

ووضع،المحتملةالمخاطروتقییمتحدیدھوالحشودإدارةفيالمخططونیفعلھشيءأھم-2

الخطط لكل حدث محتمل وتأثیره ، ومحاولة منع حدوثھ.

إدارةفيالتقنیاتھذهمدىالخامسالجیلتقنیاتوخاصةالحدیثةالتقنیاتاستخدامیظھر-3

الحشود.
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المسؤولیاتوتحدیدبینھمللتنسیقوالقوةالخبرةمنالمزیداكتسابلألفرادالجماعيالعملیتیح-4

والوظائف عند تنفیذ ھذا النشاط.

السلوكتمنعأنیمكنالفرديالسلوكدراسةفإنلذا،آلخرشخصمنالفرديالسلوكیختلف-5

العدواني الجماعي والسیطرة علیھ والحد من آثاره السلبیة.

التوصیات

المستشفیاتفيوتطبیقھاالحشودإدارةفيتنفیذھااألفرادعلىیجبالتيالمحتویاتبعضطرحتلذلك

وھي:

بعدعناالستشعاروأجھزةالمراقبةبكامیراتالمتمثلةالحدیثةالتكنولوجیاباستخدامااللتزام-1

وغیرھا من أنظمة المراقبة والمراقبة الحدیثة لمراقبة ومراقبة األفراد.

األفرادیتجمعالحتىالمستشفىفيوخاصةالزحامإلدارةالمستشفىفيقسمبإنشاءملتزمون-2

كورونافیروسوباءمشكلةلحلوقائيكإجراءالعامةوالصحةالسالمةدرجاتأقصىویوفرون

فياالستراحةوغرفةالطوارئغرفةفياألدویةتلقيمشكلةستؤثراالزدحام.مشكلةوحل

العیادة أو قاعة الزیارة أو الصیدلیة بالمستشفى على نفسیة المرضى والحكام والموظفین.

الحشودإدارةتطبیقاتعنالمسؤولینللموظفینالفضلىالمصالحلتطبیقتدریبیةدوراتتنظیم-3

في المستشفى.

المستشفیاتفياألفرادسلوكإلظھاراجتماعيكنشاطاالجتماعيالتواصلوسائلاستخدام-4

المزدحمة وتوضیح أدوارھم.
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