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Abstract
Background and Aim: Healthcare workers, in particular nurses, are at risk from many occupational hazards.
These hazards not only affect the physical, psychological and social health care workers, but also impose heavy
financial burdens on an organization. The aim of the current study is to determine the level of occupational hazards
and related factors in health care workers in military hospitals.
Methods: This cross-sectional study was carried out in 2016-2017 on 375 medical staff working in three
military hospitals located in the southern cities of Iran. A valid and reliable researcher-made questionnaire
(demographic and occupational hazards) was used to gather data by non-randomized quota sampling method.
Data were analyzed by SPSS software version 18.
Results: The mean (SD) of occupational hazards was 2.53 (0.66) and assessed as moderate. Among

[ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-17 ]

occupational hazards, ergonomic hazards 3.36 (1.09) were the most prevalent occupational hazard, and chemical
hazards 1.73 (0.84) was the least important source of occupational hazards. According to the independent t-test
and one-way analysis of variance, there was a statistically significant association of occupational hazards and
variables such as gender, marriage status and organizational position (P<0.05).
Conclusion: Considering the level and type of occupational hazards of medical staff in military environments,
managers can take into account ergonomic considerations, designing appropriate preventive programs, and
continuing training courses to reduce occupational hazards and burnout. This will help improve quality of life
associated with health and the working life of staff.
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بررسي مخاطرات شغلي و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتي شاغل در
بیمارستانهای نظامي سال 96-95
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عبادی4

 1دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات بهداشت نظامی ،انستیتو سبک زندگی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 3استادیار ،پرستاری ،گروه داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) تهران ،ایران
 4استاد ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،انستیتو سبک زندگی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(....عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :کارکنان مراقبت بهداشتی و به طور خاص پرستاران در معرض مخاطرات شغلی متعددی قرار دارند .این مخاطرات نه
تنها بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی کارکنان تأثیرگذار بوده ،بلکه هزینههای سنگین مالی را نیز بر سازمان تحمیل میکند .هدف از
این مطالعه تعیین سطح مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی است.
روشها :این پژوهش مقطعی تحلیلی در سال  1395-96بر روی  375نفر از کارکنان درمانی شاغل در  3بیمارستان نظامی واقع در
شهرهای جنوبی کشور انجام گرفت .نمونه گیری به روش غیرتصادفی سهمیه ای و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته
دوقسمتی (متغیرهای جمعیت شناختی و مخاطرات شغلی) پس از تایید اعتبار و پایایی انجام شد .داده ها با استفاده

از نرم افزار آماری SPSS

نسخه 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :سطح مخاطرات شغلی با میانگین و انحراف معیار ( 2/53 )0/66در حد متوسط ارزیابی شد .از میان ابعاد مخاطرات شغلی،
مخاطرات ارگونومیکی با میانگین ( 3/36 )1/09مهمترین و مخاطرات شیمیایی با میانگین ( 1/73 )0/84کم اهمیتترین نوع مخاطره شغلی
گزارش شدند .بر اساس آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه بین برخی عوامل مرتبط از قبیل جنسیت ،وضعیت تاهل،
پست سازمانی با مخاطراتهای شغلی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (.)p<0.05
نتیجهگیری :با توجه به سطح و نوع مخاطرات شغلی کارکنان درمانی در محیط های نظامی مدیران می توانند با درنظر گرفتن مالحظات
نیز ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و زندگی کاری کارکنان کمک نمایند.
کلیدواژهها :مخاطرات شغلی ،بیمارستان نظامی ،کارکنان مراقبت بهداشتی
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مقدمه
مخاطرات شغلی ،به تهدیدهای آشکار و نهان ادراکشده
مربوط میشود که در محیط کار فشار روانشناختی قابل توجهی بر
افراد اعمال میکند و بهتدریج سطح بهزیستی و سالمتی فرد را
تقلیل میدهد ( .)1موسسه ملی ایمنی کار و سالمت The
National Institute for) Occupational Safety and
 )Healthخطرات شغلی را عوامل تهدید کننده فیزیکی ،شیمیایی،

مجله طب نظامي دوره  ،20شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1397

روشها
این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی بوده که جامعه مورد مطالعه
شامل کارکنان مراقبت سالمت شاغل در بخش های درمانی
(پرستار ،ماما ،تکنیسین اتاق عمل ،تکنیسین هوشبری ،بهیارو
کمک بهیاران) شاغل در سه بیمارستان نظامی شهرهای جنوبی
کشور (شیراز ،بوشهر و بندرعباس) در سال  1395 -96بوده است.
روش نمونهگیری به صورت طبقه بندی از میان کارکنان شاغل در
بخش های درمانی براساس معیارهای ورود به مطالعه و در سه
شیفت کاری مختلف صورت گرفت .به منظور تعیین حجم نمونه از
فرمول برآورد شیوع و  P=0.5و  d=0.075و  α=0.05برابر با
 400نفر با احتساب  10در صد ریزش نمونه ها استفاده گردید.
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بیولوژیکی و روانی می داند که در زمانی که الزامات شغلی با توانایی
ها ،منابع و یا نیازهای کارکنان سازگار نباشد ،رخ می دهد (.)2
بیمارستان پرمخاطرهترین مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی
در نظام سالمت به شمار میرود ( )4 ,3و کارکنان مراقبت بهداشتی
بهعنوان افرادی که عهدهدار مراقبت از بیماران هستند ( )5ازنظر
ابتال به بیماریهای شغلی و مخاطرات ناشی از آن جز گروههای
پرخطر می باشند ( .)6مطالعات در خصوص شیوع مخاطرات شغلی
در کارکنان مراقبت بهداشتی را متفاوت گزارش نموده است ( .)7در
میان کارکنان مراقبت بهداشتی ،پرستاران بیش از  70درصد از
جمعیت نظام بهداشت و درمان را به خود اختصاص داده اند ( .)8و
شیوع مخاطرات شغلی در آنان  4برابر سایر مشاغل گزارش شده
است ( )9همچنان که در مطالعات مختلفی تائید شده است (-10
.)14
پرستاران به دلیل ارائه مراقبتهای درمانی به بیماران و ارتباط
بیشتر با آنها ( ،)15داشتن شیفتهای کاری طوالنی و خستگی
های ناشی از آن ( )16بیش از سایر گروهها در معرض مخاطرات و
پیامدهای زودرس یا طوالنیمدت منفی ناشی از آن مواجه هستند
( )17به طوری که این پیامدها بر روند فعالیت حرفهای آنان اثرات
سوئی بر جای گذاشته ( )18و در نهایت عواقب منفی آن متوجه
بیماران میشود (.)19
مخاطرات شغلی شامل خطرات بیولوژیکی ناشی از تماس با
عوامل عفونی ،خطرات تماس با مواد شیمیایی خطرات فیزیکی،
خطرات ایمنی و ارگونومیکی ،روانی -اجتماعی و سازمانی هستند
( .)20در این میان پرمخاطره ترین آن مواجهه با عوامل بیولوژیکی
بیماریزا و عفونت ناشی از آن بوده ( )21به طوری که در مطالعات
متعددی درصد باالیی ازکارکنان درمانی در معرض این نوع از
خطرات بوده اند ( .)26-22که نهتنها بر سالمت جسمی و فیزیکی
پرسنل تأثیر گذاشته ،بلکه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها
نیز تأثیرگذار بوده و همچنین هزینههای سنگین مالی را بر
سازمانهای بیمهای تحمیل میکند ( .)27از طرف دیگر در مطالعه
نکویی مقدم و همکاران فراوانی مخاطرات جسمی و روانی
پرستاران به ترتیب  95درصد و  88,6درصد گزارش شده است
( .)28این نوع از مخاطرات می توانند عالوه بر تهدید سالمت
جسمی ،امنیت حرفه ای کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار دهند (.)29
در اکثر مطالعات مخاطرات ارگونومیکی و صدمات اسکلتی و

عضالنی نیز از فراوان ترین مخاطرات شغلی در میان کارکنان
درمانی گزارششده است (.)33-30 ,7
محیطهای نظامی ازجمله محیطهایی هستند که به دلیل
حساسیت ویژه چنین مراکز ،همچنین ضرورت حفظ آمادگی جسمی
و روانی کارکنان ،زمینه بروز استرس و فشار روانی بیشتری را برای
کارکنان نظامی فراهم مینماید ( .)34از سوی دیگر در
بیمارستانهای نظامی کارکنان مراقبتی بنا به موقعیت شغلی نسبت
به سایر مراکز بهداشتی درمانی در معرض فشار و ماموریت های
کاری باالتری قرار دارند .نتایج مطالعه ی دنیوی و همکاران نشان
داد سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های نظامی
باال بوده است ( .)35همچنین در مطالعه ای بر روی پرستاران
نظامی کشور کشور رواندا در سال  2012شیوع کمردرد در زنان 78
درصد و در مردان  84در صد گزارش شده است ( .)36مشابه با
چنین مطالعه ای در ایران نیز شیوع کمردرد در پرستاران شاغل در
بیمارستان های نظامی به میزان باالیی بوده است ( .)37نتایج
مطالعات در این زمینـه نشان می دهد که این اسـترس ها ،بر
سـالمت جسمی ،روانی ،کمیت و کیفیت عملکرد ،کاهش بهـره
وری ،عدم رضایت شـغلی ،ترک خدمت ،تأخیـر ،غیبـت کارکنان و
غیره موثر است ( .)38همچنین اثرات منفی چشمگیری نیز در
محیط خانواده کارکنان ایجاد نموده است (.)39
حال بر اساس شواهد عینی مخاطرات شغلی به عنوان یک
تهدیدکننده سالمتی در میان کارکنان مراقبت بهداشتی از شیوع
باالیی برخوردار است .از آن جایی که کارکنان شاغل در محیط
های نظامی با توجه به ماهیت و ساختار سازمانی از استرس شغلی
فراوانی برخوردار هستند و نیز اکثر مطالعات در محیط های نظامی
تنها به جنبه ای از مخاطرات از جمله استرس شغلی و مخاطرات
روانی پرداخته و هیچ گونه آمار دقیقی از میزان سایر مخاطرات
شغلی در کارکنان درمانی در دسترس نیست .لذا با توجه به اهمیت
حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان نظامی ،این مطالعه با هدف
تعیین مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت
بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی انجام شد.
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نتایج
از میان 400نفر از نمونه ها در نهایت  375نفر پرسشنامه ها را
تکمیل و عودت داده شد (نرخ بازگشت  93/7درصد) .اکثریت افراد
مورد مطالعه زن ( 61/9درصد) ،ازنظر سنی ،زیر  30سال (46/7
درصد) و متاهل ( 65/4درصد) بودند .همچنین دارای تحصیالت
لیسانس(  69/3درصد) ،اکثریت افراد دارای سابقه کاری بین 1تا
10سال ( 66/9درصد) و پرستار ( 45/1درصد) بودند (جدول .)1-
بر اساس یافته های مطالعه باالترین میانگین نمره مخاطرات
شغلی مربوط به مخاطرات ارگونومیکی ( 3/36 )10/9و کمترین آن
مربوط به مخاطرات شیمیایی ( 1/73)0/84میباشد .به طوری که
مخاطرات شغلی کارکنان درمانی با میانگین ( 2/53)0/66در سطح
متوسط بوده است (جدول .)2-
همچنین در بین مخاطرات بیولوژیکی ،تماس پوست با خون
یا سایر مایعات بیمار (  3/17 )1/54و صدمات با اشیاء تیز و برنده
( ،2/18 )1/34در بین مخاطرات شیمیایی ،سابقه استنشاق بخارات
مواد ضدعفونی کننده و استریل کننده ( ،2/16 )0/31در بین
مخاطرات محیط فیزیکی ،تهویه نامناسب محل کار ( ،3/54 )1/29
سر و صدا ( 3/21)1/39در بین مخاطرات ارگونومیکی ،ایستادن
بیش از حد برای انجام وظایف شغلی ( 4/01)1/25و پا درد ( )1/25
 3/75و کمر درد ( 3/70 )1/25به عنوان مهمترین نوع از آسیب
های شغلی در ایـن ابعاد گــزارش شد.
نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره کل مخاطرات شغلی و
ابعاد شیمیایی ،ارگونومیکی ،در زنان نسبت به مردان بیشتر بوده و
از لحاظ آماری معنی دار بوده است (به ترتیب با  Pبرابر ، 0/04
.)0/01 ،0/04
میانگین نمره بعد فیزیکی بین افراد متاهل نسبت به مجرد و
مطلقه بیشتر بوده و از لحاظ آماری معنیداری بوده است (0/02
=.)p
همچنین بر اساس نتایج مطالعه از نظر پست سازمانی،
پرستاران نسبت به سایرکارکنان درمانی در معرض مخاطرات
بیشتری قرار داشته و از لحاظ آماری معنیداری بوده است (0/04
= .)pاما بین میانگین نمره کل مخاطرات شغلی با سایر متغیرها
همچون سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کار و نوع شیفت کاری افراد
مورد مطالعه اختالف معنی دار ی را نشان نداد ).(p<0/05

J Mil Med 2018, Vol. 20, No. 1

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-17

سپس این حجم نمونه در سه بیمارستان نظامی بر اساس اندازه و
جمعیت نیروهای شاغل محاسبه و تقسیم شده و سپس مبادرت به
نمونه گیری شد.
در این مطالعه معیارهای ورود به مطالعه شامل سابقه کار
درمانی باالی  6ماه بوده و عدم سابقه بیماری روحی روانی مزمن
و نیز افرادی که عدم تمایل به همکاری (عدم رضایت کتبی) و یا
عدم تکمیل پرسشنامه وارد مطالعه نشدند.
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که بخش اول حاوی
 14سوال جمعیت شناختی و شغلی (به طور نمونه شامل سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،سابقه خدمت و تحصیالت) و بخش دوم شامل 29
سؤال در مقیاس لیکرت  5گزینهای (خیلی کم تا خیلی زیاد و با
امتیاز یک الی پنج) و در پنج بعد مخاطرات فیزیکی ( 9سؤال)،
مخاطرات بیولوژیکی ( 6سؤال) مخاطرات شیمیایی ( 6سؤال)
مخاطرات ارگونومیکی ( 8سؤال) بود .ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامه پژوهشگرساخته بـود به طوری که پرسشنامه اولیه
براساس مطالعه عرب و همکاران بوده است ( .)32اما بنا به ویژگی
محیط پژوهش برخی از سواالت با اسـتفاده از منـابع موجـود،
مشـورت بـا اسـاتید مربوطه و با استفاده از مقاالت مـرتبط بـا
موضـوع اصالح و تکمیل گردیـد .لذا به همین منظور جهت تعیین
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نظرات متخصصین و صاحب
نظران احراز گردید .همچنین پرسشنامه هـا در دو نوبـت به فاصله
ده روز بین یک نمونه  20نفـره توزیع و جمـع آوری شد .به طوری
که پایایی کل پرسشنامه بر اساس ثبات نسبی  0/99و همسانی
درونی با آلفای کرونباخ  0/94محاسبه گردیده است .همچنین نحوه
امتیاز دهی بر اساس مطالعه عرب و همکاران( )32در این مطالعه
نیز عالوه بر محاسبه میانگین نمرات ابعاد مخاطرات ،سواالت در
سه سطح کسب امتیاز بین  1تا  2/2به معنی سطح مخاطرات کم،
امتیاز بین /2001تا  3/4به معنی سطح مخاطرات متوسط و کسب
امتیاز بیش از  3/4001تا  5به معنی سطح مخاطرات شغلی زیاد در
نظر گرفته شد .به منظور اجرای مطالعه ،محقق پس از کسب اجازه
از معاونت پژوهشی دانشگاه و مسئولین مراکز درمانی به محیط
پژوهش مراجعه و در شیفت های مختلف کاری کارکنان پس از
ارائه توضیحات در خصوص هدف مطالعه اقدام به جمع آوری داده
نمود.
مالحظات اخالقي :مطالعه حاضر بخشی از پایان نامه
دانشجوی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(عج) با کد اخالق شماره  IR.BMSU.REC.1394.221بوده ،به
منظور رعایت مالحظات اخالقی ،پژوهشگر با حضور در محیط
پژوهش به تشریح اهداف مطالعه و اخذ رضایت آگاهانه به واحدهای
مورد مطالعه پرداخته است .در این مطالعه شرکت نمونه ها کامال
اختیاری بود .آنها مخاطراتی را که در طی یک سال گذشته فعالیت
خود تجربه کرده بودند ،را گزارش نمودند.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها :برای توصیف و تجزیه و

تحلیل دادهها از آمار توصیفی مانند شاخصهای مرکزی (فراوانی،
درصد ،میانگین ،انحراف معیار و )...و جهت مقایسه میانگین
مخاطرات شغلی ،از آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از نرمافزار
 SPSS 18و سطح معنی داری آماری  0/05درنظرگفته شد.
همچنین نرمال بودن توزیع متغیر مخاطرات شغلی و ابعاد آن توسط
آزمون کولموگراف ) (p>0.05تایید گردید.
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جدول .1-توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمونه ها بر حسب خصوصیات جمعیت شناختی
خصوصیات جمعیت شناختي

مرد
زن
زیر  30سال
 30-40سال
 40-50سال
باالی  50سال
مجرد
متاهل
مطلقه
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
 1-10سال
 11-20سال
 21-30سال
باالی  30سال
بهیار و کمک بهیار
ماما
پرستار
تکنسین و کارشناس اتاق عمل
تکنسین و کارشناس هوشبری

جنسیت

گروه سنی

وضعیت تاهل

سطح تحصیالت

سابقه کار

پست سازمانی

تعداد

درصد

143
232
175
131
66
3
119
245
11
33
70
260
12
251
73
45
6
67
52
169
47
40

38/1
61/9
46/7
34/9
17/6
0/8
31/7
65/4
2/9
8/8
18/7
69/3
3/2
66/9
19/5
12
1/6
17/9
13/9
45/1
12/5
10/6

جدول .2-میانگین و انحراف معیار نوع مخاطرات شغلی در نمونه ها
نوع مخاطرات شغلي

نمره میانگین (انحراف معیار)

بیولوژیکی
شیمیایی
فیزیکی
ارگونومیکی
کل

(2/06)0/93
(1/73)0/84
(2/77)0/78
(3/36)1/09
(2/53)0/66

جدول .3-مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره انواع مخاطرات شغلی برحسب جنسیت
جنسیت
نوع مخاطرات شغلي

میانگین (انحراف معیار)

(2/08 )0/96
(1/82)0/89
(2/84)0/83
(3/45)1/14
(2/59)0/7

(2/03)0/88
(1/58)0/74
(2/65)0/68
(3/22)1/008
(2/44)0/58

(0/49)0/24
(*2/68)0/04
(2/24)0/10
(*1/97)0/01
(*2/25)0/04

بیولوژیکی
شیمیایی
فیزیکی
ارگونومیکی
کل

جدول .4-مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره انواع مخاطرات شغلی برحسب تأهل
وضعیت تأهل
مخاطرات شغلي

بیولوژیکی
شیمیایی
فیزیکی
ارگونومیکی
کل

مجرد

متأهل

مطلقه

آزمون واریانس یکطرفه

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

(F)P_ value

(2/05 )0/91
(1/62 )0/87
(2/62 )0/76
(3/25 )1/13
(2/43 )0/66

(2/07 )0/94
(1/79 )0/83
(2/84 )0/77
(3/43 )1/08
(2/59 )0/66

(1/96 )1/04
(1/57 )0/75
(2/51 )0/88
(2/98 )0/98
(2/38 )0/72

(0/84 )0/91
(1/89)0/15
(*3/78)0/02
(1/67)0/18
(2/71)0/67
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زن

مرد
میانگین (انحراف معیار)

آزمون تي مستقل
)t(P- Value
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هدف مطالعه حاضر بررسی سطح مخاطرات شغلی و عوامل
مرتبط با آن در بین کارکنان مراقبت بهداشتی در سه بیمارستان
نظامی بوده است .بر اساس نتایج سطح مخاطرات شغلی در
کارکنان درمانی در حد متوسط بوده است همراستای مطالعه حاضر،
در مطالعه عرب و همکاران نیز میزان آسیبهای شغلی در میان
پرستاران در حد متوسط گزارش شده است ( .)32در مطالعه حاضر،
مهمترین مخاطرات شغلی مربوط به مخاطرات ارگونومیکی بوده
است .مطالعات نشان داده است که اختالالت اسکلتی و عضالنی
در میان کارکنان سالمت که بطور مستقیم با بیماران در ارتباط می
باشند ،رایج تر است ( .)40در این میان پرستاران و کمک پرستاران
به دلیل ماهیت کاری خود از جمله بلند کردن ،جابجایی بیماران به
ویژه افراد چاق و نیز ایستادن های طوالنی مدت با شیوع باالیی
در معرض این نوع از مخاطرات بوده اند ( Fabunmi .)42 ,41و
همکاران در مطالعه خود ،شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی را به
میزان 90/7در صد گزارش کرده اند ( .)43ایستادن های طوالنی
مدت برای ارائه مراقبت ،پادرد و کمردرد به عنوان باالترین موارد
بوده است .در مطالعه کوهپایه زاده نیز درد ناحیه گردن و شانه (،)44
 Smedlyو همکاران آسیب به کمر در پرستاران با شیوع  45درصد
که ایستادن طوالنیمدت را مهمترین عامل مستعد کننده آن ذکر
نموده اند ( .)45در مطالعه ذیقیمت و همکاران روی نیروهای نظامی
جنوب ایران بیشترین مورد اختالالت کمر درد بعد از آن درد زانو و
درد گردن بوده است ( .)46با توجه به نقش و اهمیت مخاطرات
ارگونومیکی در افزایش آسیبهای شغلی در میان پرستاران،
رسیدگی به آن با تغییر و اصالح روشهای مراقبتی و یا تجهیز
امکانات در جهت جابجایی امری ضروری است .بنابراین نقش
مدیران در فراهم کردن تجهیزات موردنیاز و پرستاران در رعایت
اصول ارگونومیکی اهمیت بسزایی دارد.
در مطالعه حاضر مخاطرات فیزیکی ازنظر اهمیت در درجه دوم
قرار دارد .تهویه نامناسب محل کار و آلودگی صوتی محل کار به
ترتیب تأثیرگذارترین عامل در مخاطرات فیزیکی در میان کارکنان
بود .در مطالعه عرب و همکاران نیز آلودگی صوتی محل کار و
تهویه نامناسب از مهمترین مخاطرات فیزیکی بوده است (.)32
کارکنان مراقبت بهداشتی بطور مکرر در معرض مواجهه شغلی
با سرو صدا در محیط بیمارستانی قرار دارندکه منابع این سر و صدا
اغلب ناشی از تجهیزات ،سر و صدا و آالرم دستگاههای مانیتور،
تلفن ،سیستم صدا زدن ،تلویزیون و نیز سرو صدای کارکنان است.
کار در برخی از بخش هایی از قبیل اتاق عمل و مراقبت ویژه به
عنوان پر سرو صدا ترین مکان مراقبت به حساب می آید .به طوری
که سر و صدای باال نه تنها در پیامدهای درمانی بیماران تاثیر منفی
می گذارد بلکه موجب افزایش خستگی و استرس در پرستاران
خواهد شد ( .)47مخاطرات بیولوژیکی از دیگر مخاطرات شغلی در
رده سوم اهمیت و تماس پوست با خون و مایعات بیمار ،جراحت با

اشیاء تیز و برنده آلوده از موارد بسیار تاثیر گذار در مخاطرات
بیولوژیکی که با مطالعه عرب و همکاران نیز همراستا بوده است
( .)32پرستاران غالباً بدلیل ماهیت شغلی خود با خون و ترشحات
بیماران در تماس هستند .بیماری های مسری و قابل انتقال و
تماس با پاتوژن های منتقله از راه خون از قبیل مانند هپاتیتها و
 HIVناشی از صدمات فرورفتن سر سوزن بهویژه زمانی که پوست
پرستار آسیبدیده باشد به عنوان مهمترین تهدید کنندگان سالمتی
برای پرستاران محسوب می شود .به طوری که در مطالعه ای
مهمترین علت تماس ناشی از تزریقات ( 21درصد) ،بخیه زدن (17
درصد) و نیز خونگیری (16درصد) گزارش شده است ( .)48گرچه
در مطالعه حاضر مخاطرات بیولوژیکی در رده سوم اهمیت قرار
داشته است و شاید توجهات اخیر مراکز درمانی بر برنامه های
آموزش های مستمر و نظارت بر اعمال کارکنان از دالیل مهم در
این زمینه بوده باشد .اما با توجه به عواقب خطرناک و احتمال ابتال
به بیماریهایی چون هپاتیت و ایدز ،الزم است که کارکنان به
اصول پیشگیری از مواجهات پوستی و مخاطی اهمیت بیشتری داده
و با افزایش آگاهی خود و انجام اقدامات پیشگیرانه احتمال بروز
اینگونه مخاطرات را به حداقل برسانند.
در این مطالعه مخاطرات شیمیایی کمترین میانگین نمره داشته
که با مطالعه ی عرب و همکاران همراستا بوده است ( )32براساس
مطالعه ای نظامند نیز مخاطرات شیمیایی در میان کارکنان درمانی
کمتر مورد توجه قرار شده است ( .)49در مطالعه حاضر در بین
مخاطرات شیمیایی ،سابقه استنشاق بخارات مواد ضدعفونی کننده
و مواد استریل کننده از اهمیت باالیی برخوردار بوده است .در
مطالعه عرب و همکاران نیز مشکالت تنفسی ،حساسیت پوستی و
تنفس بخارات مواد ضدعفونی و استریل کننده مهمترین آسیبهای
شغلی این بعد بودند (.)31
بر اساس نتایج مطالعه حاضر از میان عوامل مرتبط ،مخاطرات
شغلی و جنسیت ارتباط معنی داری بدست آمد که همراستای
مطالعه ،در مطالعه ای حجم کار فیزیکی در بیمارستانها بسیار زیاد
بوده و  89درصد زنان در معرض مخاطرات ارگونومیکی مانند
ایستادن طوالنی مدت هستند که شیوع آن در جمعیت زنان کارگر
دو برابر نسبت به سایر مشاغل بوده است ( .)50در مطالعه ی ایزدی
و همکاران نیز شیوع مخاطرات ارگونومیک در زنان شاغل در مراکز
بهداشتی درمانی  99/4درصد بوده است ( .)31در حالیکه در مطالعه
عرب و همکاران گرچه فراوانی مخاطرات شغلی در پرستاران مرد
بیشتر از زن بوده ،اما رابطه آماری معناداری از نظر جنسیت وجود
نداشت (.)32
بررسی مخاطرات شغلی و وضعیت تأهل نشان داد که
مخاطرات در بعد فیزیکی در میان افراد متاهل نسبت به مجردین
و افراد مطلقه دارای تفاوت معنادار می باشد .در مطالعه فراز و
همکاران نیز شیوع کمردرد در افراد متاهل بیشتر گزارش شده است
( .)37شاید بتوان گفت عواملی همچون زایمان ،عدم فعالیت مناسب
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بدنی و ورزش ،حجم کاری باال و داشتن مسئولیت مضاعف در زنان
متاهل از دالیل مشهود بوده باشد .همچنین در مطالعه حاضر
مخاطرات شغلی در میان پرستاران نسبت به سایر کارکنان درمانی
دارای تفاوت معنادار بوده است که با مطالعه ایزدی و همکاران نیز
همراستا بوده است ( .)31فراوانی پرستاران در مراکز درمانی از یک
سو و حضور این گروه در انواع مراقبت های تشخیصی و درمانی
تهاجمی می تواند از علل شیوع باالی مخاطرات شغلی در این گروه
از کارکنان بوده باشد.
بر اساس یافته های مطالعه حاضر بین مخاطرات شغلی با
متغیرهایی همچون سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کار و نوع شیفت
کاری افراد مورد مطالعه از نظر آماری اختالف معنادار نشان نداد.
در حالیکه در برخی مطالعات سابقه کار و میزان تحصیالت با میزان
آسیبهای شغلی ارتباط معنیداری معکوس ( .)32یا سطح
تحصیالت و سابقه کار با شیوع آسیبهای جسمی ارتباط معناداری
معکوس داشته و در پرستاران مرد بیشتر از زن گزارش شده است
( .)28گرچه در مطالعه حاضر بین میزان تحصیالت و رخداد آسیب
ارتباطی را نشان نداد .اما به نظر می رسد افـراد با تحصیالت باالتر،
نسبت به عوارض و پیامدهای ناشی از آسیب های شغلی و راه های
پیشگیری از آن آگاه تر بوده و رفتارهای ایمنی و حفاظتی را بیشتر
رعایت می کنند.

نتیجهگیری

خطرساز متعددی مواجه هستند .لذا به نظر می رسد جهت کاهش
این آسیب ها و هزینه های درمانی بدنبال آن ،الزم است مسئولین،
اقدامات مؤثری مانند انجام معاینات ادواری ،تامین محیطی امن به
منظور کاهش صدمات جسمی و روانی هم برای کارکنان اقدام
نمایند ،چرا که این اقدامات آرامش و رغبت به کار خالصانه کارکنان
را افزایش داده و نیز موجب ایجاد اطمینان در بیماران جهت دریافت
خدمات بهینه ،کاهش هزینه و افزایش بهرهوری برای سیستم شده
و در مجموع ارتقای سطح بهداشت و سالمت در جامعه را به دنبال
خواهد داشت .همچنین با توجه به نتایج مثبت بسیاری از تحقیقات
می توان روش های تصحیح وضعیت در موقعیت های مختلف
شغلی ،آموزش های طی خدمت ،مهندسی مجدد و رعایت اصول
ارگونومیک و انجام تمرینات ورزشی و امکانات مناسب ورزشی
جهت تقیل مخاطرات و ارتقای سالمتی و ایمنی کارکنان را
پیشنهاد نمود.
تشکر و قدرداني :این مطالعه بخشی از پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهلل (عج) است .نویسندگان از تمام افراد که با صرف وقت
بسیار همکاری نمودند ،نهایت تشکر و سپاسگزاری را بعمل می
آورند.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان ،تصریح می نمایند که
هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

کارکنان مراقبت بهداشتی و به طور خاص پرستاران شاغل در
بیمارستان های نظامی در زمینه آسیب های شغلی با عوامل
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