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management strategies 

A prospective study of a sample of workers in hospitals in Al-
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Abstract: 

The research aims to identify the reality of crisis management in the 

health sector in the northern region from the point of view of its 

workers, and the research problem is focused on revealing how to 

deal with crisis strategy and management to mitigate its effects on the 

organization and come up with a solution. In this research, it was 

determined what is the nature of this crisis and how it spread rapidly 

in most countries of the world until its arrival in Iraq, and how it 

affected the world in general and Iraq in particular with the crises it 

suffers from, and what are the most important measures taken by the 

Iraqi government to confront this The crisis, and how these measures 

affected the number of injuries, deaths and cases of recovery, and 

how they affected the Iraqi society since the beginning of the crisis, as 

well as the Iraqi society‟s dealings with this crisis and reactions 

towards it and the society‟s interaction with the government measures 

taken to address the disease, which led to the division of society into 

categories and causes its split. 

Keywords: (modern management practices, crisis management 

strategies). 
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