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Aims: Health care workers are exposed to a variety of risk factors that put them among high
risk groups. The existence of different health hazards in the health care industry and the costs
of illnesses and the disability of this group for the society, has led to an increase in the
importance of their health surveillance.
Methods: This descriptive study was done in the Baharloo Hospital to improve the
occupational health of health care workers. The study included all the staff from April 2012 to
March 2012 who were referred to the occupational health clinic. After hazard identification, an
occupational health examination was conducted in accordance with state guidelines.
Results: In this study 653 staff out of 792 health care workers were covered during 2012.
According to the final medical assessment only 6.6% of staff had medical limitations for their
employment. Most hazards were ergonomic (99.4%) and biological hazards (87.8%),
respectively. The prevalence of needle stick injuries was 18.8%.
Conclusion: Based on our results, less than 10% of the employees received medical restriction
to perform their jobs. Due to the high prevalence of ergonomic hazards, workers are susceptible
to work-related musculoskeletal disorders. Also for the prevention of biological hazards and
needle stick injuries, the use of appropriate personal protective protocols, training and
vaccination is necessary. Finally, it can be concluded that implementing this system in hospitals,
provides a safe working environment to protect workers.
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چکیده
اهداف :وجود و تنوع مخاطرات شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و در نتیجه هزینههایی که جامعه در صورت بیماری و از کارافتادگی
اعضای این گروه متحمل میشود سبب افزایش اهمیت ارزیابی سالمت این کارکنان میگردد.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی است که جهت کلیه کارکنان مرکز بهداشتی درمانی بیمارستان بهارلو که از فروردینماه  91تا
اسفندماه  91به کلینیک سالمت شغلی مراجعه میکردند ،انجام گرفت .پس از بررسی مخاطرات بر اساس محل خدمت و وظیفه محوله،
معاینات سالمت شغلی طبق دستورالعمل کشوری انجام شد.
یافتهها :از  792نفر کارکنان بیمارستان طی سال  653 ،1391نفر ( )%83تحت پوشش قرار گرفتند 43 .نفر از کارکنان ( )6/6%نیاز به
محدودیت طبی داشتند .بیشترین مخاطرات ،به ترتیب مخاطرات ارگونومیک ( )99/4%و پسازآن مخاطرات بیولوژیک ( )87/8%بودند .میزان
شیوع نیدل استیک  18/8%بود.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج معاینات ،کمتر از  %10کارکنان محدودیت طبی جهت انجام وظیفه محوله را داشتند .با توجه به شیوع باالی
مخاطرات ارگونومیک ،کارکنان در معرض بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی ناشی از کار قرار دارند .همچنین جهت پیشگیری از مخاطرات
بیولوژیک و آسیبهای ناشی از نیدل استیک استفاده از پروتکلهای حفاظت فردی مناسب ،آموزش و انجام واکسیناسیون امری ضروری
است .لذا بیمارستانها با راهاندازی این مجموعه ،راهکارهای مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر را گردآوری میکنند.
کلیدواژهها :کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی ،سالمت شغلی ،پایش
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روشها
این مطالعه از نوع توصیفی است که بهصورت مقطعی با هدف
حفظ و ارتقا سطح سالمت شاغلین در مراکز بهداشتی درمانی
انجام گرفت .تمام شاغلین بیمارستان بهارلو که از فروردینماه 91
تا اسفندماه  91به کلینیک سالمت شغلی مراجعه میکردند وارد
مطالعه شدند .معاینات کارکنان ،بر اساس دستورالعمل کشوری
«انجام معاینات سالمت شغلی در کارکنان بهداشتی – درمانی»
مورد تأیید مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی انجام شد [ .]6مخاطرات بیمارستانی به تفکیک
بخشهای مختل  ،بر اساس بازدید صورت گرفته ارزیابی گردید.
فرم جمنآوری اطالعات شامل مشخصات فردی ،سوابق شغلی،
عوامل زیانآور محیط کار ،سابقه شخصی ،خانوادگی و پزشکی،
نتایج معاینات ،آزمایشها ،وضعیت واکسیناسیون و اقدامات
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از سالیان گذشته ،همگان از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی انتظار
داشتند تا در درمان بیماریها و حتی پیشگیری از بروز بیماریهاا
به بهترین نحو انجام وظیفه کنند .ایان نگااه و توقان ،ناخواساته
باعث شد تا شاغلین این بخشها به نوعی از ابتالی به بیماریها
مصون انگاشاته شاوند .درحاالیکاه کاار باا تجهیازات مختلا
تشخیصی-درمانی ،بهکارگیری ماواد مختلا شایمیایی ،فعالیات
شبانهروزی و مواجهه مساتقیم باا افاراد مباتال باه بیمااریهاای
مختل  ،کارکنان بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را از نظار
ابتال باه بیمااریهاای شاغلی و آسایبهای ناشای از کاار جاز
گروههای پرخطر قرار میدهد .بر اساس آمار ایاالت متحده حدود
 10میلیون نفر در این کشور در مراکز بهداشتی درمانی مشغول به
کار هستند ]1[ .در این مراکز گروههای شغلی متفاوتی مشتمل بر
گروههای بالینی پزشک ،دندانپزشاک ،داروسااز ،پرساتار ،بهیاار،
ماما ،تکنیسین (رادیولوژی ،آزمایشگاه ،اتاق عمل ،بیهوشی و ،)...
پشتیبانی (خدمات ،نگهبانی ،تأسیسات ،آشاززخانه ،رختشاویخانه،
استریل سازی تجهیزات و  )...و کادر اداری وجاود دارناد .تناوع و
گستردگی مشاغل ،تجهیزات و فعالیتهای شغلی باعاث شاده تاا
فعالیت در بیمارستان امکان مواجهه با اغلب مخاطرات محیطهای
کاااری را ممکاان سااازد .در ایاان میااان مخاااطرات بیولوژیااک در
بیمارستان اهمیات و شایوع بیشاتری دارد .بار اسااس اطالعاات
موجود بیش از  15عامال عفاونی ازجملاه آبلاهمرغان ،سارخک،
سرخجه ،آنفلوآنزا ،سل و ...احتمال انتقال به کارکنان را دارند]2[ .
مواجهااه بااا خااون و مایعااات آلااوده از طریااق نیاادل اسااتیک
( )NSI: Needle Stick Injuryسابب اباتالی کارکناان باه
بیماریهای عفونی ناشی از مواجهاه باا پاتوژنهاای منتقلاه از راه
خون میگردد [.]3
امکان مواجهه با مخاطرات فیزیکی نظیر اشعه یونیزان (مانند
اشعه ایکس در رادیولوژی) و غیر یونیزان (مانند لیزر،
ماورا بنفش) ،شوک الکتریکی و سروصدا نیز در این کارکنان
وجود دارد.
همچنین کارکنان در معرض مخاطرات ارگونومیک مانند ایستادن
طوالنی ،خم شدن مکرر و بلندکردن و حمل بیمار قرار دارند که
سبب افزایش خطر ابتال به اختالالت عضالنی اسکلتی میگردد
[.]4
مواجهه با مواد شیمیایی مانند داروهای شیمیدرمانی (در
بیمارستان بهارلو به دلیل عدم وجود بخش خون و انکولوژی
مواجهه با داروهای شیمیدرمانی وجود ندارد) گازهای بیهوشی،
التکس ،حاللها و مواد ضدعفونیکننده در بین کارکنان شاین
است .بهعالوه کارکنان این مراکز در معرض مخاطرات جسمی و
روحی ناشی از استرس ،خشونت و نوبت کاری (هرنوع کاری است
که در خارج از ساعت معمول کار روزانه 7،صبح الی  6بعدازظهر،
انجام شود) قرار دارند [.]5

کلینیک طب کار بیمارستان بهارلو تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی تهران از ابتدای شهریورماه سال  1382باهدف ارائه
خدمات طبی به شاغلین در محدوده جغرافیایی جنوب شهر تهران
آغاز به کار نموده است.
هدف از راهاندازی فعالیت این سیستم ،حفظ منابن انسانی ونیروی
کار جامعه از طریق بررسی ،حفاظت ،ارتقا و نگهداری سالمت
کارگران و کارمندان درمحیطهای کاری است و بر این اساس،
نتایج حاصل از فعالیت این سیستم عبارت خواهد بود از :ارتقا
سطح سالمت افراد و بهبود وضعیت تولید ،روحیه کاری و افزایش
بهرهوری اقتصادی بهواسطه نیروی کاری سالمتر و کارآمدتر و
کاهش ضررهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث
وبیماریهای ناشی از کار .کلینیک سالمت شغلی ویژه کارکنان
بیمارستانی در بیمارستان بهارلو از تیرماه  1390بهصورت رسمی
با حضور متخصص طب کار ،دستیار طب کار ،پرستار دورهدیده
سالمت شغلی و کارشناس بهداشت حرفهای فعالیت خود را آغاز
کرده است.
وجود و تنوع مخاطرات شغلی مراکز بهداشتی -درمانی ،ماهیت
این شغل با شرایط کاری پیچیده ،سطح علمی و دانش این گروه
و درنتیجه هزینههایی که جامعه در صورت بیماری و ازکارافتادگی
اعضای این گروه متحمل میشود سبب افزایش اهمیت پایش
پزشکی و ارزیابی سالمت و ایمنی این کارکنان در ارتباط با
مواجهات ،آسیبها و بیماریهای محیط کار میگردد که توجه
مدیران بیمارستانها و متخصصین طب کار را میطلبد؛ بنابراین
بنای آن گذاشته شد تا با راهاندازی اولین کلینیک سالمت شغلی
ویژه کارکنان بیمارستانی نسبت به شناسایی مخاطرات ،انجام
انواع معاینات شغلی (بدو استخدام ،دورهای ،بازگشت به کار،
خروج از کار ،تناسب فرد با کار و اختصاصی) ،بررسی و ثبت آمار
حوادث شغلی ،واکسیناسیون و رسیدگی به آسیبها و بیماریهای
ناشی از کار اقدام شود.
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رختشویخانه و استریل سازی تجهیزات ،ادیومتری با دستگاه
ادیومتر پژواک آوا (ایران  )phone TDH39توسط کارشناس
ادیومتری انجام گرفت .پس از جمنآوری کلیه اطالعات و تکمیل
پرونده نظریه نهایی توسط متخصص طب کار در خصوص کار
فرد (بالمانن جهت اشتغال در وظیفه محوله ،مشروط ،عدم
صالحیت جهت انجام شغل موردنظر و توصیههای طبی-
بهداشتی و شغلی) اعالم گردید.
برای کارکنانی که در مواجهه با خون و مایعات آلوده بدن بیمار
دچار آسیب میشدند ،فرم جمنآوری اطالعات طراحی و تکمیل
گردید.
الزم به ذکر است که پرونده سالمت مربوط به کارکنان در دفتر
سالمت شغلی بیمارستان تکمیل و نگهداری گردیده و کلیه
اطالعات آن محرمانه میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها به
روش توصیفی از نرمافزار  SPSS 16استفاده شد.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک کارکنان بیمارستان

Industrial Hygienists, Threshold Limit Value,
 )ACGIH TLV:85dBشامل کارکنان واحد تأسیسات،

نتایج
تعداد کل پرسنل بیمارستان در سال  792 ،1391نفر بودند که در

تعداد ()%

نوع

جنسیت
زن
مرد
وضعیت تآهل
مجرد
متأهل
گروه سنی
<30
30-40
40-50
>50
سطح تحصیالت
زیر دیزلم
دیزلم
فوقدیزلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

)68/7( 544
)31/3( 248
)32/5( 255
)67/5( 529
)46/5( 368
)34/5( 273
)13/7( 108
)5/3( 42
)11/5( 91
)16/8( 133
)5/6( 44
)55/9( 443
)1/5( 12
)8/7( 69
%68/5

%21/8

%0/5

%0/5

%8/7
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پاراکلینیک بود .پس از تکمیل اطالعات فردی ،سوابق شخصی و
پزشکی توسط خود فرد ،معاینات پزشکی بر اساس مواجهات و
مخاطرات توسط پزشک انجام گرفت .تستهای آزمایشگاهی
موردنیاز توسط پزشک معاینه گر درخواست گردید .اسزیرومتری
برای کارکنانی که در معرض مواجهه با عوامل آلرژیک و محرک
Spirolab Ш
تنفسی بودند با دستگاه اسزیرومتری
( )MIR,Englandتوسط دستیار طب کارانجام شد و برای
کارکنانی که در معرض صدای باالتر از حد مجاز قرار داشتند
( American Conference of Governmental,

طی این سال  653نفر ( )%83تحت پوشش معاینات سالمت
شغلی قرار گرفتند .نظریه نهایی در مورد اشتغال به کار در 610
نفر ( )93/4%بالمانن بود و  43نفر ( )6/6%نیاز به محدودیت
شغلی داشتند.
میانگین سنی کارکنان  34/2±8/2سال بود .اکثر کارکنان زن
 )68/7%( 544و متأهل  )66/8%( 529با تحصیالت کارشناسی
 )%55/9( 443و در گروه شغلی پرستاری  )68/5%( 543بودند27.
نفر ( )5%از زنان در زمان معاینه باردار بودند .جزییات مشخصات
دموگرافیک و گروه شغلی کارکنان به ترتیب در جدول شماره  1و
نمودار شماره  1آمده است.
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جدول  .2فراوانی مخاطرات بیمارستان
گروه

نوع

تعداد افراد در

درصد افراد در

مواجهه

مواجهه ()%

4
صدا> 85دسیبل
37
اشعه یونیزان
64
ماورا بنفش
65
نور نامناسب
عوامل فیزیکی
33
گرما
2
لیزر
12
ارتعاش
556
التکس
193
مواد ضدعفونیکننده
61
گاز بیهوشی
8
فیوم
عوامل شیمیایی
13
گردوغبار
514
حالل
34
بخارات کوتر و لیزر
455
نوبتکاری
517
استرس شغلی
عوامل روانی
253
خشونت
787
عوامل ارگونومیک
695
عوامل بیولوژیک
*برخی از افراد درمعرض چندین مخاطره قرار دارند.

0/5
3/88
8/1
8/2
4/2
0/3
1/5
70/2
24/4
7/7
10
1/6
64/9
4/8
57/4
65/3
31/9
99/4
87/8

انجام معاینات بدو استخدام در کلیه کارکنان جدیدالورود ( 37نفر)
و معاینات دورهای در  )83%( 657نفر از کارکنان بر اساس
دستورالعمل کشوری «انجام معاینات سالمت شغلی در کارکنان
بهداشتی – درمانی» انجام شد .معاینات بازگشت به کار و
معاینات خروج از کار به ترتیب در  346مورد ( )43%و  40مورد
( )5%انجام شد.
 7مورد از کارکنانی که به دلیل بیماری درخواست تعدیل یا تغییر
شغل داشتند ،توسط کلینیک سالمت شغلی مورد ارزیابی قرار
گرفتند و  4مورد از این افراد پس از بررسیهای الزم محل
کارشان تغییر یافت .این افراد مبتال به کمردرد مرتبط با کار
( )work aggravatedو نه ناشی از کار ()work induced
بودند.
بررسی و ثبت آمار حوادث شغلی ازجمله  NSIاز خدمات دیگر
کلینیک سالمت شغلی بیمارستان بود .بر اساس بررسیهای
انجامشده از  83مورد نیدل استیک رخ داده در این سال اکثریت
مجله طب نظامي
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بحث
 83%از کارکنان تحت پوشش معاینات سالمت شغلی قرار گرفتند.
عدم پوشش کامل کارکنان همکاری نامناسب افراد جهت مراجعه
به کلینیک سالمت شغلی به دلیل مشغله کاری یا عدم توجه به
این مقوله بود .بر اساس نتایج معاینات کمتر از  10%کارکنان
محدودیت طبی جهت انجام وظیفه محوله را داشتند .با توجه به
اینکه جابجایی و گردش کاری در بین کارکنان بیمارستان بسیار
شاین است لذا این گروه در معرض مخاطرات زیادی از وظای و
مواجهات شغلی گرفته تا شرایط فیزیکی محیط کار قرار دارند.
انجام معاینات بدو استخدام و دورهای و تستهای غربالگری نباید
سبب عدم توجه به اقدامات مؤثر پیشگیرانه شود .معاینات بدو
استخدام بیشتر بهعنوان آزمایشها و اطالعات پایه افراد
جمنآوری میگردد .اقدام مهم جایگزینی عوامل خطر با ترکیبات
کمخطرتر (بهعنوانمثال استفاده از دستگاههای مکانیزه استریل
سازی تجهیزات بهجای استفاده از اتیلن اکسید) و بهبود شرایط
محیط کار می باشد.
بر اساس قوانین کمیته بینالملل سالمت شغلی ،تعیین تناسب
الزم برای یک شغل بر اساس ارزیابی سالمت کارگر و اطالعات
کافی از نیازهای هر شغل و محیط کاری آن شغل می باشد .با
توجه به محیط کاری خاصی که در بیمارستانها وجود دارد شاغل
بودن در این محیط نیازمند شرایط فیزیکی و روانی مناسب
میباشد .در مطالعهای که در سال  2001در فرانسه انجام شد
نشان داده شد که حجم کار فیزیکی در بیمارستانها بسیار زیاد
است 89% .زنان در معرض مخاطرات ارگونومیکی مانند ایستادن
طوالنیمدت هستند که شیوع آن دو برابر جمعیت زنان کارگر در
سایر مشاغل است .در بیشتر بیمارستانها تا  %70شکایتهای
منجر به پرداخت غرامت را مشکالت اسکلتی عضالنی تشکیل
میدهند ]7[ .در مطالعه ما نیز  99/4%افراد مخاطرات ارگونومیک
را در محل کار خود ذکر کردهاند.
همچنین نوبت کاری در کارکنان زن بیمارستان شیوع باالتری
دارد و مشاهده شده که کارکنان بیمارستانی که در نوبتهای
چرخشی و شب مشغول به کار هستند نسبت به افراد روزکار
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بر اساس بازدید انجامشده از بخشهای مختل بیمارستان،
بیشترین مخاطرات به ترتیب مخاطرات ارگونومیک 787
( )99/4%و پس از آن مخاطرات بیولوژیک  )87/8%( 695بودند.
در این مطالعه بیش از نیمی از افراد ( 455نفر )57/4%،نوبت کار
بودند 705 .نفر ( )89%از کارکنان از وسایل حفاظت فردی الزم
استفاده میکردند .جزییات مخاطرات بیمارستان در جدول شماره
 2ذکر شده است.

زن ( 67نفر )80/7%،و در گروه سنی  26 -35سال (49
نفر )58/5%،قرار داشتند .بیشترین شیوع نیدل استیک در
بخشهای اورژانس ( 11مورد )13/6%،و اتاق عمل (10
مورد )12/5%،و گروه شغلی پرستاران ( 53نفر )63/9%،بود.
از نظر وضعیت واکسیناسیون 571 ،نفر ( )72/1%از کارکنان آنتی
بادی روبال مثبت داشتند 245 ،نفر ( )30/9%نیاز به واکسیناسیون
یادآور کزاز داشتند 657 .نفر ( )83%نفر از کارکنان ایمنی کامل
نسبت به  HBVداشتند 34،نفر ( )4/3%سابقه واکسیناسیون
هزاتیت ب را ذکر میکردند و  3نفر ( )0/4%از کارکنان بدون
پاسخ ( )non responderبودند.
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 )Administrationبیااان م ایدارد کااه ساااالنه ی اکمیلیون از
کارکنان بهداشتی -درمانی دچار  NSIمیشاوند ]11[ .همچناین
صدمات پوستی خطر ابتال به بیماریهای منتقله از راه خون را به
همراه دارد .چنین حوادثی بار اقتصادی و روانای بااالیی بار فارد،
خانواده و جامعه تحمیل میکند .حتی در صاورت عادم اباتال باه
بیماریهای عفونی ،پیامدهای فردی و شغلی  NSIهزینهبر است
[ .]12قاباال ذکاار اساات کااه تقریب ااً  NSI 95%در کشااورهای
درحالتوسعه رخ میدهد [ .]13لذا بررسی علل و عوامل ماؤثر بار
آن جهت اتخاذ تدابیر الزم مانند استفاده از پروتکلهای حفاظات
فردی مناسب ،آموزش الزم و استفاده از وسایل ایمن جهت حفظ
و ارتقا سطح سالمتی در پرسنل امری الزم و ضروری است.
فراوانی  NSIدر این مطالعاه  18/8%باود .در مطالعاهای کاه در
مراکز آموزشی درمانی همدان انجام شد ،این میازان  24/1%باود.
[ ]14در مطالعااات مختلا میاازان بااروز  NSIدر نیجریااه ،%57
ترکیه  ،62%هند  ،72%مصر  ،36%چین  82%و تایوان  93%ذکار
شده است ]20-15[ .تنوع آماری در مطالعات مختل را میتاوان
باه دسااتگاههاای متفاااوت ثباات حاوادث ،پیشااگیری و پیگیااری
واحاادهای کنتاارل عفوناات و سااالمت شااغلی مراکااز درمااانی و
آموزشهای الزم به کارکنان نسبت داد.
در مطالعه ما  %20/9زنان و  13/4%مردان دچار  NSIآسیب شده
بودند .باهعبارتدیگر  80/7%ماوارد را زناان تشاکیل مایدادناد.
پرستاران بیشترین گروه ماورد آسایبهای نیادل اساتیک بودناد.
نتایج مطالعه ما از این لحاظ ،با مطالعااتی کاه در ساایر کشاورها
انجام شده مطابق است ]15[ .فراوانی پرستاران در مراکز درماانی
از یک سو و حضور این گروه در اناواع مراقبتهاای تشخیصای-
درمانی تهاجمی از علال بااال باودن باروز آسایب در ایان شاغل
میباشد.
با توجاه باه شایوع بااالی مخااطرات ارگونومیاک و اخاتالالت
عضالنی اسکلتی در محیطهای درمانی ،کارکنان باید از نظر بروز
بیماریهای عضاالنی اساکلتی ماورد بررسای قارار گیرناد؛ اماا
بهعنوان یک قانون کلای کلیاه کارکناان جدیاد بایاد از اهمیات
اقدامات پیشگیرانه برای بلند کردن بار و وضاعیت مناساب بادنی
آموزش ببینند.
وضعیت روانی قبلی فرد باید ماورد بررسای قارار گیارد و ناوعی
از حااوادثی کااه فاارد بااا آن مواجهااه پیاادا کاارده اساات (ماارگ
والدین ،فرزند و  )...ثبت شود.
جهت بهکارگیری افراد در نوبت کاری باید شرایط کارکناان ماورد
بررسی قرار گیرد .مثالً جهت اشتغال افراد مبتال به دیابت ،اختالل
خااواب و مشااکالت روحاای رواناای در برنامااههای نوباات کاااری
مالحظات الزم مد نظر باشد.
حساسیت خااص باه آلرژنهاا بایاد ارزیاابی شاده و اصاول کلای
Vol. 17, No. 2, Summer 2015
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اختالل خواب بیشتری دارند [ .]8در مطالعه ما نوبت کاری درکل
بیمارستان  57/4%و در زنان  56/4%بوده است.
از نقطه نظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد که کارفرما تمایل
به استخدام کارکنان با کارایی بیشتر داشته باشد .افراد سالم و مرد
در دامنه سنی  30تا  45سال جهت انجام کارهای سنگین و نوبت
کاری به نظر مناسبتر از بانوان متأهل دارای فرزند میرسد.
در مطالعه ما  %69پرسنل بیمارستان ،زن بودهاند .این آمار در
جوامن مختل  ،متفاوت است اما در اکثر کشورها حدود 80%
کارکنان مراکز بهداشتی درمانی زن هستند [.]7
در بررسی که در  50بیمارستان پاریس انجام گرفت از  81885نفر
که تحت معاینه قرار گرفتند 0/03%عدم صالحیت جهت انجام
کار محوله و  0/04%محدودیت کاری دریافت کردند [ .]7در
مطالعه ما  6/6%افراد نیاز به محدودیت طبی جهت اشتغال به کار
داشتند .علت باالتر بودن میزان محدودیت در مطالعه ما را
میتوان نوپا بودن طرح سالمت شغلی کارکنان بیمارستانی در
ایران دانست.
در مطالعااه مااا  %5زنااان در هنگااام معاینااه باااردار بودنااد .بااه
خانمهااای شاااغل توصاایه ماایشااود کااه باردارشاادن را بااه
کلینیک سالمت شاغلی اطاالع دهناد .کلینیاک ساالمت شاغلی
بیمارستان ،باید مطمائن باشاد خاانم شااغل بااردار تحات نظار
متخصااص زنااان و زایمااان م ایباشااد و مشکالتشااان توسااط
ایشااان پیگیااری خواهااد شااد؛ امااا مهمتاارین اقاادام متخصااص
طب کار برای زناان شااغل بااردار ،توجاه باه واکسیناسایونها و
پیشااگیریهااای پااس از تماااس اساات .تصاامیمگیریهااا باارای
هر فرد ممکن اسات متفااوت باشاد و بار اسااس نسابت فایاده
به ضرر صورت میگیرد.
در مطالعااه مااا  72/4%از خانمهااا از نظاار روبااال ایماان بودنااد.
خانمهای در سنین بااروری کاه نسابت باه روباال ایمان نبودناد
واکسااینه شاادند .در ایااران در نیمااه دوم سااال  1382برنامااه
واکسیناسیون همگاانی سارخک سارخجه انجاام شاد و در ایان
برنامه افراد  15-25ساله واکسینه شدند [.]9
مؤثرترین قدم در پیشگیری از هزاتیت ب در کارکناان بهداشاتی،
واکسیناسیون است .افرادی کاه در دساتگاههای بهداشاتی نظیار
بیمارستانها شاغل هستند باید واکسیناسیون کامل هزاتیات ب را
که شامل سه نوبت واکسن در فواصل  1،0و  6ماه است دریافات
کنند ،اگر آنتی بادی ( )HBS-Abدر این افراد باه ساطح ایمان
( )10µg/lنرسید ،الزم است ساه نوبات دیگار تجاویز و مجادداً
سطح آنتی بادی بررسی شود ،در صورت عدم افزایش تیتار آنتای
بااادی پااس از دریافاات  6دوز واکساان فاارد non-responder
محسوب شده و باید از مواجهه اجتناب کرده یا در صورت تمااس
ایمونوگلوبولین هزاتیت ب دریافت نماید [.]1
طبق تخمین  CDCساالنه  300-500هزار مورد صدمه پوساتی
در میان کارکناان مراکاز بهداشاتی-درماانی ایااالت متحاده رخ

میدهد که البته آمار دقیاق بایش از ایان اسات [OSHA .]10
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نتیجهگیری
،از فواید استقرار کلینیک سالمت شغلی ویژه کارکنان بیمارستانی
 باا.شناسایی مخاطرات و عواقب سالمتی در بین کارکناان اسات
توجه به گستردگی اطالعاات موجاود امکاان ارزیاابی مشاکالت
 همچنین بسیاری از اطالعاات موردنیااز ایان.مختل وجود دارد
کلینیک در مناطق مختل بیمارستان پراکنده است که گاردآوری
 سابب بهارهوری و تأثیرگاذاری،کلیه آنان در یک مجموعه واحد
 بیمارستانها با راهاندازی این مجموعه عالوه بار.بهتر خواهد بود
،فراهم کاردن محایط کااری ایمان جهات حفاظات از کارکناان
یافتههای توصیفی و تحلیلی را گردآوری میکنند که جهت انجام
 نتایج هر سال باید باا ساال قبال.اقدامات پیشگیرانه مؤثر مفیدند
 ایان اطالعاات اگار در بیمارساتانهای مختلفای.مقایسه شاوند
 نکتاه ضاروری بارای.بهدست بیایند تعمیمپاذیرتر خواهناد باود
موفقیت و عملکرد مناسب ایان مجموعاه حمایات قاوی و هماه
.جانبه مدیران و مسئولین ذیربط میباشد

جهت حفاظات از پوسات از عوامال محارک و آلرژیاک مادنظر
.باشد
در مااورد مخاااطرات بیولوژیااک بایااد اقاادامات پیشااگیری اولیااه
.از طریااق واکسیناساایون و پروتکاال بهداشاات صااورت گیاارد
.واکسیناسیون هزاتیت و روبال قبل از کار باید انجام پذیرد
 ایاان مطالعااه اولااین مطالعااهای اساات کااه بااه،طبااق دانااش مااا
بررساای و نتااایج حاصاال از راهاناادازی اول این کلینی اک سااالمت
 از.شاااغلی ویاااژه کارکناااان بیمارساااتانی پرداختاااه اسااات
محااادودیتهای ایااان مطالعاااه انجاااام ایااان طااارح در یاااک
،بیمارسااتان اساات کااه تعمیمپااذیری نتااایج را محاادود م ایکنااد
همچنااین ایاان مطالعااه بهصااورت مقطعاای و توصاایفی انجااام
 لاذا توصایه مایگاردد کاه در بررسایهاای بعادی مشاابه،شده
 از.ایاان مطالعااه بهصااورت آیناادهنگر و تحلیلاای انجااام گیاارد
 عاادم ساانجش همااه،سااایر محاادودیتهای ایاان مطالعااه
.آالیندههای محیط کار بهصورت کمی میباشد
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