مجله ارگونومی
دوره  ،4شماره  ،2تابستان 95

شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با اختالالت اسکلتی  -عضالنی
در کارکنان پرستاری یکی از بیمارستانهای تخصصی
مرتضی غالمی  ،1امیر کاوسی  ،2مهناز صارمی

*،3

DOI: 10.21859/joe-0402416

تاريخ دريافت مقاله1394/11/21 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/03/08 :
واژگان کلیدی:
اختالالت اسکلتی-عضالنی
پرستار
جابجایی بیمار
شاخص PTAI
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

نويســنده مســئول :اســتادیار ،گــروه ارگونومــی ،دانشــکده ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران .ایمیــلm.saremi@sbmu.ac.ir :
چکیده
مقدمــه :حرفــه پرســتاری بــه دلیــل ماهیــت کار از جملــه مشــاغلی اســت کــه در آن اختــاالت اســکلتی-عضالنی
مرتبــط بــا کار از شــیوع باالیــی برخــوردار اســت .ســبب شناســی آســیبهای اختــاالت اســکلتی-عضالنی در
بیــن کارکنــان حرفــه پرســتاری نشــان میدهــد کــه علــت اصلــی ایــن آســیبها جابجایــی بیمــاران میباشــد.
ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی خطــر ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی-عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار درکارکنــان
پرســتاری بیمارســتان بقیــه اهلل انجــام شــده اســت.
ش کار :در ایــن مطالعــه مقطعــی  325نفــراز پرســتاران شــاغل در  30بخــش بیمارســتان بقیــه اهلل شــرکت
رو 
نمودنــد .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامههای ویژگیهــای جمعیــت شــناختی ،پرســش نامــه  Body mapو
چــک لیســت ارزیابــی انتقــال بیمــار ( )PTAIجمــع آوری و ســپس بــا نــرم افــزار  SPSS16تجزیــه و تحلیل شــد.
یافتههــا 78/3 :درصــد از پرســتاران در طــی  12مــاه گذشــته عالیــم ایــن اختــال را در یــک یــا چنــد ناحیــه
از دســتگاه اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــدن خــود تجربــه کــرده بودنــد .نتایــج نشــان داد کــه وقــوع عالئــم
اختــاالت اســکلتی-عضالنی در پرســنل پرســتاری مــورد مطالعــه بــا شــاخص  PTAIدارای ارتبــاط معنــی دار
میباشــد ( .)P > 0/05بــه عبــارت دیگــر بــا افزایــش ســطح ریســک شــاخص  PTAIشــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی نیــز افزایــش یافته اســت.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه ،روش ارزیابــی  PTAIمیتوانــد بــه عنــوان شــیوهای مفیــد
جهــت تشــخیص و ارزیابــی خطــر اختــاالت اســکلتی-عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار در پرســنل پرســتاری
مــد نظــر قــرار گیــرد.

مقدمه
اختــاالت اســکلتی-عضالنی ناشــی از کار از جملــه بزرگتریــن
مشــکالت بهداشــتی شــغلی در کشــورهای صنعتــی و در حــال
توســعه اســت [ .]1ایــن اختــاالت دلیــل اصلــی ناتوانیهــای
مربــوط بــه کار در بیــن کارکنــان اســت .دردهــای مزمــن ســتون
فقــرات موجــب تجربــه ذهنــی ناخوشــایند و عــوارض مهمــی از
قبیــل محدودیــت حــرکات ،ازکار افتادگــی ،تغییــر شــغل ،مصــرف بی
رویــهی داروهــای خوراکــی و تزریقــی ،جهــت مــداوا میشــود [.]2
شــغل پرســتاری در بیمارســتان بــه دلیــل ماهیــت کار ،از جملــه
مشــاغلی اســت کــه در آن اختــاالت اســکلتی-عضالنی مرتبــط بــا
کار از شــیوع باالیــی برخــوردار اســت [ .]3ایــن شــغل از دیــدگاه
فعالیتهــای فیزیکــی ،پــس از مشــاغل صنعتــی در رتبــه دوم
قــرار دارد [ .]4بررســیهایی کــه روی مشــاغل گوناگــون انجــام
شــده اســت .نشــان میدهــد پرســتاری جــزو یکــی از مشــاغل ده

گانــه ســنگین میباشــد کــه شــاغلین ایــن حرفــه بــه اختــاالت
اســکلتی-عضالنی دچــار میشــوند.]5[ .
مطالعــات بســیاری ارتبــاط عوامــل موجــود در کار را بــا اختــاالت
اســکلتی–عضالنی تأییــد کردهانــد .مطالعــات نشــان دادنــد کــه
عوامــل جمعیــت شــناختی ،فیزیکــی و روانــی در وقــوع اختــاالت
اســکلتی-عضالنی مؤثــر هســتند .از مهمتریــن مــوارد در عوامــل
جمعیــت شــناختی بــه ســن ،جنــس BMI ،و ســیگار کشــیدن
[ ،]6از عوامــل ســازمانی بــه فاکتورهــای فیزیکــی ماننــد حمــل
دســتی ،خمــش و پیچــش مکــرر ،اعمــال نیــروی بیــش از حــد و
وضعیتهــای کاری نامطلــوب [ ،]7 ,6از فاکتورهــای روانــی بــه
نیازمندیهــای شــغلی بــاال ،کنتــرل کــم فــرد بــر کار خــود و فقــدان
حمایتهــای اجتماعــی میتــوان اشــاره کــرد [.]8
ســبب شناســی آســیبهای اختــاالت اســکلتی-عضالنی در بیــن
کارکنــان حرفــه پرســتاری نشــان میدهــد کــه علــت اصلــی ایــن
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کارکنــان پرســتاری منجــر بــه کاهــش کیفیــت خدمــات پرســتاری
ارائــه شــده بــه بیمــاران میگــردد.
شناســایی عوامــل خطــر ایجــاد کننــده آســیبهای اســکلتی–
عضالنــی میتوانــد مبنــای مناســبی بــرای طراحــی و اجــرای
برنامههــای مداخلــهای ارگونومیــک و بهبــود شــرایط کاری
پرســتاران باشــد ازجملــه روشهــای ارزیابــی خطــر آســیبهای
اســکلتی-عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار در پرســتاران اســتفاده
از ابــزار ارزیابــی انتقــال بیمــار  PTAIمیباشــد .ایــن روش شــامل
آیتمهایــی اســت کــه در آنهــا عواملــی ماننــد شــرایط محیطــی،
نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات باالبــر ،بــار وارد بــر اندامهــای بــدن،
مهــارت در جابجایــی بیمــار و فشــار ذهنــی و فیزیکــی ناشــی از ایــن
فعالیــت مــورد ارزیابــی و آنالیــز قــرار میگیرنــد.
ایــن مطالعــه میدانــی بــا هــدف تعییــن ســطح خطــر اختــاالت
اســکلتی–عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار در کارکنــان پرســتاری
بیمارســتان بقیــه اهلل بــه روش  ،PTAIتعییــن ارتبــاط شــیوع
اختــاالت اســکلتی–عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار توســط
کارکنــان پرســتاری و ســطح خطــر جابجایــی ارزیابــی شــده بــا روش
فــوق صــورت گرفتــه اســت
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آســیبها جابجایــی بیمــاران (شــامل حرکــت دادن یــا تغییــر
وضعیــت بیمــار بــا اســتفاده از قــدرت بدنــی) ،وضعیــت بدنــی ایســتا،
وظایــف یکنواخــت و خســته کننــده و فشــار زمانــی میباشــد [.]3
بــر اســاس یافتههــای  Jensenو همــکاران ،ریســک مشــکالت
کمــری در میــان پرســنل پرســتاری کــه دارای فعالیتهــای
جابجایــی بیمــار بیشــتری هســتند  3/7بــار بیشــتر از ســایرین اســت
[ .]9جابجایــی بیمــار بــه عنــوان یکــی از وظایــف بــا نیازمندیهــای
فیزیکــی بــاال در کارکنــان بخــش درمــان شــناخته شــده اســت
[ .]10بنــا بــه اظهــار پرســتاران ،جابجایــی و بلندکــردن بیمــار،
پراســترسترین مرحلــه کاری آنهــا محســوب میشــود [ .]11بــه
عنــوان نمونــه بیــش از  50درصــد اختــاالت اســکلتی– عضالنــی
روی داده در ســال  2008در آمریــکا مربــوط بــه آســیبهای ناشــی
از حمــل بیمــار بــوده اســت [.]12
 Hedegدر ایــن زمینــه مینویســد کــه بیــش از  40در صــد
صدمــات گــزارش شــده در پرســتاران مربــوط بــه فعالیــت جابجــا
کــردن بیمــاران اســت کــه  75/9درصــد آنهــا منجــر بــه صدمــات
کمــر گشــته اســت [ Hegarty .]13و همــکاران در ارزیابــی
ارگونومیکــی مرکــز پرســتاری مراقبتهــای حــاد در آمریــکا نشــان
دادنــد کــه فعالیــت جابجــا کــردن بیمــار باالتریــن نمــره ( )10را در
ابــزار ربــا ( )REBAکــه ابــزاری جهــت ارزیابــی وضعیتهــای کار
مشــاغل بهداشــتی از جملــه پرســتاری میباشــد ،دریافــت نمــوده
اســت .در نتیجــه ایــن فعالیــت بــرای پرســتاران دارای خطــر زیــادی
بــوده و اصــاح ســریع وضعیــت انجــام کار بــرای ایشــان الزامــی
میباشــد [.]14
در مطالعــهای کــه توســط آلیســون و همــکاران گــزارش شــده،
مشــخص شــده اســت کــه احتمــال وقــوع آســیبهای ناحیــه
کمــر در پرســتاران ،هنــگام انتقــال بیمــاران کــه در آن نیــاز بــه
حرکتهــای ناگهانــی بــا پوســچرهای نامناســب میباشــد ،باالســت.
خمــش ،پیچــش و بلنــد کــردن مکــرر بــار و انتقــال و جابجــا کــردن
بیمــار ،خطــر آســیبهای ناحیــه کمــر را افزایــش میدهــد [.]15
نقــش مهمــی کــه پرســتاران در سیســتم مراقبــت بهداشــتی و
درمانــی ایفــا میکننــد؛ بــه طــوری کــه  40درصــد از کل کارکنــان
یــک بیمارســتان را پرســتاران تشــکیل میدهنــد و  55درصــد از
کل هزینــه پرســنلی بیمارســتان بــه پرســتاران اختصــاص دارد [.]16
فعالیــت کارکنــان پرســتاری در میــان نیــروی انســانی موجــود در
بیمارســتان بــه دلیــل ارائــه مراقبتهــای درمانــی بــه بیمــاران
و ارتبــاط بیشــتر بــا آنهــا بیــش از ســایر گروههــا حائــز اهمیــت
اســت .بدیهــی اســت ارائــه مطلــوب خدمــات پرســتاری بــا کمیــت
و کیفیــت پرســتاران حاضــر در بیمارســتان ارتبــاط دارد .وجــود
کارکنــان پرســتاری مجــرب و کار آزمــوده در اعتــای مراقبتهــای
بیمارســتانی نقــش اساســی دارد .هرگونــه بــی توجهــی نســبت بــه

غالمی و همکاران

روش کار
ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی و مقطعــی در تابســتان  1394در
 30بخــش بیمارســتان بقیــه اهلل در تمــام شــیفتهای کاری انجــام
شــد .انتخــاب نمونههــا بــه گونـهای صــورت گرفــت ،کلیــه کارکنــان
پرســتاری بخشهــای بســتری بیمارســتان کــه در جابجایــی بیمــار
مشــارکت دارنــد حضــور داشــته باشــند بــرای ایــن کار از روش نمونــه
گیــری تصادفــی اســتفاده شــد .پرســتارانی کــه ســابقه کاری کمتــر
از یــک ســال داشــتند ،افــرادی کــه دارای بیماریهــای مؤثــر بــر
سیســتم اســکلتی–عضالنی بــوده یــا درحادثــه ای دچــار آســیبهای
اســکلتی-عضالنی شــده بودنــد از مطالعــه حذف شــدند .حجــم نمونه
الزم بــا اســتفاده از جــدول مــورگان در ســطح اطمینــان  95درصــد
و بــا احتســاب ریــزش نمونههــا 350،نفــر تعییــن گردیــد .تعــداد
 323پرسشــنامه بــه صــورت کامــل و بــا توجــه بــه محدودیتهــای
عنــوان شــده انتخــاب شــد .دادههــا بــا اســتفاده از پرســش نامــه بــی
نــام و بــه صــورت مصاحبــه در محــل جمــع آوری شــد .مشــخصات
فــردی و ســازمانی افــراد بــا اســتفاده از یــک فــرم جمــع آوری
اطالعــات حــاوی ســؤاالتی در مــورد ســن ،ســابقه ،وضعیــت تأهــل،
تعــداد فرزنــدان ،تحصیــات ،نــوع پســت ســازمانی ،ســاعات کار و
نظــام کار جمــع آوری گردیــد .درجمــع آوری دادههــای مربــوط بــه
اختــاالت اســکلتی-عضالنی از پرسشــنامه  Body mapاســتفاده
شــد .در ایــن روش (نقشــه بــدن) کل بــدن را بــه  14قســمت تقســیم
میکننــد کــه اعضــای چــپ و راســت بــدن را در بــر میگیــرد .فــرد
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 :aتعداد آیتمهای صحیح
 :bتعداد آیتمهای با  2معیار صحیح
 c:تعداد آیتمهای با  1معیار صحیح
 :dتعداد کل آیتمهای پاسخ داده شده
در نهایت عدد بدست آمده مطا بق جدول  1تفسیر میگردد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPPS 16
صــورت گرفتــه اســت .شــیوع اختــاالت اســکلتی -عضالنــی بــا
فاصلــه اطمینــان  95درصــد بــرآورد گردیــد .بــرای بررســی اختــاف
شــیوع اختــاالت اســکلتی–عضالنی در ســطوح مختلــف شــاخص

یافتهها
میانگیــن ســن و ســابقه کار افــراد مــورد مطالعــه بــه ترتیــب ± 6 /5
 36/85و  7/12 ± 6/15ســال ،میانگیــن ســاعات کار در روز و هفتــه
بــه ترتیــب  9/8 ± 2/8و  59 ± 14/7ســاعت و میانگیــن شــاخص
 25/7 ± 3/8 BMIکیلوگــرم بــر متــر مربــع اســت 41/8 .درصــد
افــراد را مــردان و  58/2درصــد افــراد را زنــان تشــکیل میدهنــد
 74/3درصــد افــراد متأهــل بودهانــد 61/3.درصــد افــراد پرســتار،
 33/2درصــد کمــک بهیــار و  5/5درصــد بهیــار بودهانــد 75/1
درصــد افــراد تحصیــات دانشــگاهی داشــتهاند حــدودا ً  70درصــد
از افــراد نیــز در نظــام نوبتــی کار میکردنــد.
یافتههــای حاصــل از پرسشــنامه  Body mapنشــان داد کــه 78/3
در صــد افــراد مــور مطالعــه حداقــل در یــک یــا چنــد ناحیــه از
نواحــی دســتگاه اســکلتی-عضالنی خــود دچــار ناراحتــی بودهانــد.
باالتریــن شــیوع مــر بــوط بــه ناحیــه کمــر  59/1درصــد بــوده اســت.
در بررســی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی و ســازمانی پرســنل
پرســتاری دو گــروه دارای شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی و
فاقــد شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــر اســاس آزمــون آمــاری
 Tمســتقل نشــان داد فقــط اختــاف میانگیــن (P < 0/05) BMI
) (Kg/m2در دو گــروه معنــی دار بــوده اســت.
نتایــج حاصــل از ارزیابــی ســطوح شــاخص  PTAIدر بخشهــای
مختلــف بیمارســتان مــورد مطالعــه در جــدول  3نشــان داده شــده
اســت .نمــره کســب شــده شــاخص  PTAIدر بخشهــای مختلــف،
متفــاوت میباشــد .بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بخشهــای
ارتوپــدی ،ارولــوژی و زنــان و زایمــان در ســطح  3شــاخص PTAI
(ناحیــه قرمــز) قــرار گرفتهانــد.
نتایــج ارتبــاط بیــن شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی و ســطوح
مختلــف شــاخص  PTAIدر جــدول  4نشــان داده شــده اســت .بــا
توجــه بــه نتایــج بیــن ســطوح مختلــف شــاخص  PTAIو اختــاالت
اســکلتی-عضالنی مطابــق بــا آزمــون آمــاری کای دو ارتبــاط معنــی

جدول  :1سطوح خطر بر اساس شاخص  PTAIبا توجه به امتیاز محاسبه شده
متیاز PTAI
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ناحیه

سطح

> %80

سبز

سطح :1وضعيت ارگونوميكي جابجايي بيمار خوب ارزيابي مي شود .فرد ،ارزيابي كننده يا متخصص بهداشت حرفه اي بخش
درمان دستورالعمل هايي درباره حفظ و بهبود وضعيت ارائه مي كند.

%60-%80

زرد

سطح :2فشار ناشي از جابجايي بيمار باال و بايد اقداماتي در جهت اصالح ،مشكالت شناسايي شده در فرم ارزيابي در محيط
كار صورت گيرد.

> %60

قرمز

سطح :3اقدامات ارگونوميك فوري براي بهبود روشهاي انجام كار ضروري است .اقدامات اصالحي بايد شامل استفاده از
متخصصان مراقبت هاي بهداشتي ،متخصصان سازمان هاي بهداشتي و ايمني و متخصصان خارج از سازمان باشد.

] [ DOI: 10.21859/joe-0402416

× 100 = %

)

(

 PTAIاز آزمــون کای دو اســتفاده شــد .تعییــن ریســک فاکتورهــای
اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون
لجســتیک انجــام شــد.
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میتوانــد نواحــی دچــار ناراحتــی را بــا عالمــت گــذاری روی نقشــه
بــدن مشــخص ســازد .انــدازه گیــری شــدت ناراحتــی بدیــن طریــق
انجــام میگیــرد کــه از فــرد خواســته میشــود تــا شــدت ناراحتــی
را بــر روی یــک مقیــاس ذهنــی مشــخص ســازد ،در ایــن تحقیــق
بــرای تعییــن شــدت و موضــع درد از مقیــاس چشــمی شــبیه ســازی
اســتفاده شــد کــه عبــارت اســت از یــک خــط  10میلــی متــری،
دارای دو انتهــای بــدون درد و درد فــوق العــاده میباشــد و دو حــد
دامنــه پیوســته ناراحتــی را تعییــن میکنــد [.]17
جهــت ارزیابــی وضعیــت ارگونومیکــی بخشهــای بیمارســتانی و
ریســک اختــاالت اســکلتی-عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار از
روش  PTAIاســتفاده شــده اســت .چــک لیســت  PTAIدارای 15
آیتــم میباشــد کــه  9آیتــم اول توســط فــرد ارزیابــی کننــده از
طریــق مشــاهده پرســتار و  6آیتــم پایانــی بعــد از مصاحبــه بــا وی
تکمیــل میشــوند .در ایــن آیتمهــا عواملــی ماننــد شــرایط محیــط
کار ،نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات باالبــر ،نیــاز بــه اســتفاده از ابــزار
غیــر مکانیکــی بــرای کمــک بــه جابجایــی (ماننــد کمربندهــای نگــه
دارنــده) ،بــار وارد بــر اندامهــای فوقانــی ،تحتانــی ،تنــه و کمــر،
مهارتهــای جابجایــی راهنمایــی در مــورد اســتفاده از تجهیــزات
جابجایــی بیمــار ،چرخــهی کار ،فشــار ذهنــی و فیزیکــی ناشــی از
جابجایــی بیمــار و فرکانــس جابجایــی مــورد بررســی قرارمــی گیــرد.
در پایــان شــاخص  PTAIبــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه
میشــود [.]18
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گروه متغیر

اختالالت اسکلتی عضالنی

کل

دارد ()n = 253

] [ DOI: 10.21859/joe-0402416

جدول  :2بررسی وابستگی اختالالت اسکلتی عضالنی و ویژگیهای جمعیت شناختی و سازمانی
آزمون آماری

ندارد ()n = 70

میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
سن (سال)

36/7

8/6

36/85

8/5

36/25

8/97

0/408

(BMI )kg/m2

25/5

3/8

25/7

3/8

24/6

3/9

0/035

ساعت کار در روز(ساعت)

9/71

2/72

9/8

2/8

9/3

2/5

0/119

ساعت کار در هفته(ساعت)

59/13

14/7

59

14/7

57

13/3

0/427

سابقه کار (سال)

12/6

6/15

7/12

6/15

6/4

5/4

0/331

جنسيت
مرد

135

41/8

156

61/7

32

45/7
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زن

188

58/2

97

38/3

38

54/3

0/170

وضعيت تأهل
مجرد

83

25/7

64

25/3

19

27/1

متاهل

240

74/3

189

74/7

51

72/9

0/089

تحصيالت
زير ديپلم و ديپلم

80

24/8

63

24/9

17

24/3

فوق دیپلم

45

13/9

34

13/4

11

15/7

ليسانس و باالتر

198

61/3

156

61/7

42

60

0/133

شغل
کمک بهیار

105

32/5

84

33/2

28

30

بهیار

18

5/6

13

5/1

5

7/1

پرستار

200

61/9

156

61/7

44

62/9

0/244

نظام كار
ثابت کار

94

29

76

30/1

29

41/5

نوبت کار

229

71

177

69/9

41

58/6

1

جدول  :3ارزیابی سطح شاخص  PTAIدر بخشهای بیمارستان مورد مطالعه
بخش

نمره PTAI

سطح

مالحظات

اطفال

85

سطح 1

ناحیه سبز

اوژانس
ICU

76

سطح 2

ناحیه زرد

75/5

سطح 2

ناحیه زرد

جراحی
CCU

75

سطح 2

ناحیه زرد

74

سطح 2

ناحیه زرد

کاردیولوژی

74

سطح 2

ناحیه زرد

داخلی

72

سطح 2

ناحیه زرد

اورولوژی

69

سطح 3

ناحیه قرمز

ارتوپدی

66

سطح 3

ناحیه قرمز

57/5

سطح 3

ناحیه قرمز

زنان و زايمان
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سطح شاخص PTAI

تعداد

P-Value

اختالالت اسکلتی عضالنی
ندارد

دارد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

سطح 1

44

18

52/3

26

47/7

سطح 2

181

149

82/3

32

17/7

سطح 3

97

81

83/5

16

16/5

0/033

] [ DOI: 10.21859/joe-0402416

جدول  :4ارتباط شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی و سطوح مختلف شاخص PTAI

جدول  :5نتایج آنالیز رگرسیون جهت بررسی میزان نسبت بخت تعدیل شده اختالالت اسکلتی-عضالنی
جنسیت
مرد
زن
BMI

1
1/06

35/3-31/0

3/0

77/0
15/0

سابقه کار(سال)

1/14

4/3-06/1

14/0

ساعت کار در هفته

1/11

32/2-02/1

18/0

شیفت کاری
روزکار
شیفت کار

1
25/1

1 -1/26

148/0

شغل
پرستار
کمک بهیار

1
05/1

1/03 -3/37

0/39

شاخص PTAI
سطح 1

1

سطح 2

42/3

1/28 -14/84

0/05

سطح 3

77/4

1/97 -11/33

0/01

داری وجــود دارد .بــه گونــهای کــه شــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی در ســطوح باالتــر شــاخص  PTAIبیــش از شــیوع آنهــا
در ســطوح پاییــن ایــن شــاخص میباشــد .بــه عبــارت دیگــر بــا
افزایــش ســطح ریســک شــاخص  PTAIشــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی نیــز افزایــش یافتــه اســت.
تعییــن عوامــل مؤثــر بــر شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در
کارکنــان پرســتاری مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون
لجســتیک در جــدول  6شــان داده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج شــیوع
اختــاالت اســکلتی عضالنــی حاصــل از آزمونهــای آمــاری کای
دو و تــی مســتقل ،متغیرهــای واجــد شــرایط ورود بــه رگرســیون
لجســتیک انتخــاب شــدند .براســاس جــدول  5نتایــج ایــن مــدل
ســازی نشــان داد کــه تنهــا متغیــر شــاخص  PTAIبــا شــیوع
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اختــاالت اســکلتی– عضالنــی معنــی دار میباشــد (.)P > 0/05
بحث
مطالعــات گوناگــون نشــان دادهانــد کــه کارکنــان پرســتاری بیشــتر
از ســایر کارکنــان بخــش درمــان تحــت تأثیــر اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی قــرار میگیرنــد .یافتههــای مطالعــه حاضــر نیــز حاکــی از
بــاال بــودن فراوانــی ناراحتیهــای اســکلتی -عضالنــی در جمعیــت
مــورد مطالعــه میباشــد .در مجمــوع طــی  12مــاه گذشــته 78/3
درصــد از پرســتاران مــورد مطالعــه عالیــم ایــن اختــاالت را در یــک
یــا چنــد ناحیــه از دســتگاه اســکلتی -عضالنــی بــدن خــود تجربــه
کردهانــد .کمــر درد ،شــایعترین ناراحتــی اســکلتی  -عضالنــی
در بیــن پرســتاران مــورد مطالعــه بــوده اســت ( 59درصــد) .ایــن

Downloaded from journal.iehfs.ir at 17:43 +0330 on Friday November 22nd 2019

متغیر

نسبت بخت تعديل شده OR

فاصله اطمينان

مقدار احتمال

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 95

] [ DOI: 10.21859/joe-0402416

 MAPOانجــام گرفــت نتایــج بدســت آمــده نشــان دهنــده آن بــود
کــه بیشــتر بخشهــا در ســطوح  2و  3شــاخص مــورد نظــر (نواحــی
زرد و قرمــز) قــرار گرفتــه بودهانــد [.]20
در مطالعــه حاضــر بــا توجــه عــدم بررســی تمــام عوامــل مؤثــر در
بــروز اختــاالت اســکلتی عضالنــی از جمله عوامــل سایکوسوشــیال،
توصیــه میشــود در مطالعــات آتــی ایــن مــورد مــد نظــر قــرار
گیــرد .نتایــج بیانگــر آن میباشــد کــه عــدم رعایــت معیارهایــی
ماننــد شــرایط محیــط کار (روشــنایی ،گرمــا و رطوبــت) ،عوامــل
فیزیکــی مرتبــط بــا محیــط کار (فضــای کافــی و قابــل تنظیــم
وجــود تختهــای اســتاندارد و ارگونومیــک و ،)...اســتفاده از
تجهیــزات باالبــر و تجهیــزات کمکــی در جابجایــی بیمــاران،
آمــوزش مهارتهــای جابجایــی بیمــار ،پوســچر صحیــح و غیــره
میتوانــد از جملــه عوامــل مؤثــر در شــیوع اختــاالت اســکلتی
عضالنــی باشــند کــه بایــد در برنامــه ریزیهــای مدیریتــی کاهــش
ریســک اختــاالت اســکلتی عضالنــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
بهتریــن راه کار جهــت کنتــرل ریســک فاکتورهــای اختــاالت
اســکلتی – عضالنــی و کاهــش بیماریهــای ناشــی از آن،
رویکردهــای کنترلــی مهندســی و کنتــر لــی مدیریتــی میباشــند
[ .]21کنترلــی مهندســی اولیــن رویکــرد مداخلــهای بــرای
کاهــش ریســک فاکتورهــای ایجــاد کننــده ناراحتیهــای اســکلت
عضالنــی بــوده کــه از جملــه روشهــای آن میتــوان بــه طراحــیشــغل ،طــرح بنــدی محــل کار و طراحــی ابزارهــای مناســب بــرای
انجــام کار اشــاره نمــود [ ]21در رابطــه بــا کنترلــی مهندســی
مطالعــات فراوانــی درســطح بیــن المللــی انجــام پذیرفتــه اســت
در مطاالعــه ای کــه بــا هــدف میــزان تأثیــر اســتفاده از تجهیــزات
مکانیکــی حمــل بیمــار بــرروی کاهــش اختــاالت اســکلتی
عضالانــی انجــام شــد نتایــج حاکــی از آن بــود کــه شــیوع عالیــم
آســیبها ،آســیبهای بــا روز کاری از دســت رفتــه و میــزان
روزهــای از دســت رفتــه کاری پــس از بــکار گیــری تجهیــزات
کاهــش معنــی داری نســبت بــه قبــل دارد [.]22
کنترلــی مدیریتــی دومیــن خــط دفاعــی بــرای کاهــش مواجهــه بــا
ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی عضالنــی میباشــد کــه
از آن میتــوان بــه صــورت مکملــی در کنــار کنترلــی مهندســی
اســتفاده نمــود .از جملــه روشهــای موجــود در کنترلــی مدیریتــی
میتــوان بــه آمــوزش شــاغلین ،چرخــش شــغل و مدیریــت
زمــان مواجهــه اشــاره نمــود کــه اســتفاده از روشهــای آمــوزش
در کنــار کنترلــی مهندســی ،یکــی از مهمتریــن رویکردهــای
مداخلــهای بــرای کاهــش مواجهــه افــراد بــا ریســک فاکتورهــای
ایجادکننــده اختــاالت اســکلتی عضالنــی میباشــد [ .]22مطالعــه
 Lagerstrmو همکارانــش بــا هــدف ارزیابــی تأثیــر بــه کارگیــری
برنامــه آموزشــی در زمینــه تکنیکهــای حمــل بیمــار ،تمرینــات
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یافتههــا بــا نتایــج حاصــل از مطالعــه  Smithو همــکاران کــه بــر
روی  1163پرســتار (میــزان شــیوع= 85/5درصــد) در ژاپــن صــورت
گرفتــه ،نزدیــک میباشــد [ .]19شــیوع یــک ســاله اختــاالت
اســکلتی -عضالنــی در مطالعــه شــریف نیــا و همــکاران کــه بــرروی
جامعــه پرســتاری بیمارســتا ن هــای شــهر آمــل در ســال 1388
صــورت گرفتــه  81درصــد گــزارش شــده اســت [ .]20شــیوع
اختــاالت اســکلتی -عضالنــی در مطالعــه چوبینــه و همــکاران کــه بر
روی جامعــه پرســتاری شــهر شــیراز در ســال  1383-1384صــورت
گرفتــه اســت 84/4 ،درصــد گــزارش شــده اســت [ .]1کــه نشــان
دهنــده هــم خوانــی ایــن مطالعــه بــا مطالعــات مشــابه میباشــد.
بررســی توزیــع افــراد مــورد مطالعــه در ســطوح مختلــف خطــر
شــاخص  PTAIنشــان داد کــه بیــش از  85درصــد از افــراد مــورد
مطالعــه در ســطوح دو و ســه شــاخص  PTAIقــرار گرفتهانــد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه دســتورالعمل شــاخص  PTAIبایســتی
اقدامــات و راه کارهــای ارگونومیــک بــرای کاهــش و یــا حــذف
خطــر اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــکار گرفتــه شــود.
توزیــع شــاخص  PTAIبــر حســب شــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی نشــان داد کــه بــا افزایــش ســطح شــاخص  ،PTAIمیــزان
شــیوع اختــات اســکلتی-عضالنی نیــز افزایــش یافتــه اســت .ایــن
یافتــه بیــان گــر آن اســت ســطح ریســک شــاخص  PTAIبــا
شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی دارای ارتبــاط آمــاری معنــی
دار بــوده اســت .بــا دســت یابــی بــه نتایــج مثبــت و معنــی دار در
ســطح ریســک بــه دســت آمــده از شــاخص  PTAIو میــزان شــیوع
اختــاالت اســکلتی-عضالنی در جامعــه مــورد مطالعــه ،شــاخص
 PTAIمیتوانــد بــه عنــوان ابــزار و روش مناســب بــرای تعییــن و
ارزیابــی ریســک اختــاالت اســکلتی-عضالنی بــه کار گرفتــه شــود
اختــاالت اســکلتی-عضالنی از انــواع اختــاالت چنــد علتــی بــوده
کــه در بــروز آنهــا عواملــی نظیــر عوامــل فیزیکــی ،ســازمانی ،روان
شــناختی و فــردی دخیــل میباشــند نتایــج حاصــل از تجزیــه و
تحلیــل آنالیــز رگرســیون لجســتیک دادههــا نشــان داد تنهــا متغیــر
شــاخص  PTAIبــا شــیوع اختــاالت اســکلتی–عضالنی معنــی دار
میباشــد ( .)P<0/05شــانس ابتــا در بخشهایــی کــه در ســطوح
 2و  3شــاخص  PTAIقــرار گرفتــه بودنــد بــه ترتیــب  3/42و 4/77
بــار بیشــتر از بخشهایــی بودهانــد کــه در ســطح  1شــاخص PTAI
قــرار گرفتــه بودنــد .نتایــج مطالعــه مشــابه نتایــج مطالعــه چوبینــه و
همــکاران میباشــد کــه در ســال  1390در بیمارســتانهای شــهر
شــیراز بــا روشهــای  PTAIو  MAPOانجــام گرفتــه اســت نتایــج
حاکــی از آن بــود کــه بیشــتر بخشهــای مــورد مطالعــه در ســطوح
 2و  3شــاخص  PTAIو ( MAPOنواحــی زرد و قرمــز) قرارگرفتــه
بودهانــد [ .]19در مطالعــه دیگــر کــه توســط صارمــی و خیاطــی
در ســال  1390در یکــی از بیمارســتانهای شــهر تهــران بــه روش
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غالمی و همکاران
عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمــار در پرســنل-اختــاالت اســکلتی
.پرســتاری مــد نظــر قــرار گیــرد
سپاسگزاری
نویســندگان مقالــه مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از ریاســت
 مدیریــت محتــرم، معاونــت محتــرم آموزشــی،محتــرم بیمارســتان
 سرپرســتاران و همچنیــن پرســنل،وکارکنــان بهداشــت حرفــهای
 اعــام،پرســتاری کــه در ایــن تحقیــق همــکاری نمودهانــد
.مینماینــد

95  تابستان،2  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
تناســب فیزیکــی و مدیریــت اســترس بــر شــیوع اختــاالت
 مولفــان بــه، عضالنــی در کادر پرســتاری انجــام شــد-اســکلتی
ایــن نتیجــه دســت یافتهانــد کــه بــه کار گیــری تکنیکهــای
جدیــد حمــل بیمــار توســط پرســتاران منجــر بــه کاهــش عالیــم
.]23[ مربــوط بــه درد ناحیــه کمــر و لگــن گردیــده اســت
نتیجه گیری
 م یتوانــدPTAI  روش ارزیابــی،بــا توجــه بــه یافته هــای مطالعــه
بــه عنــوان شــیو هــای مفیــد جهــت تشــخیص و ارزیابــی خطــر
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Abstract
Introduction: Nursing in hospitals, because of the nature of the work, is a job in which workrelated musculoskeletal disorders are highly prevalent. The main cause of musculoskeletal
disorder amongst nursing staff is the movement of patients. The aim of this study was to
evaluate the risk of musculoskeletal disorders caused by movement of patients in nursing
staff of a hospital affiliated with the Allah University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 325 nurses from 30 wards of
Baqiyatallah hospital during summer 2015. Data were collected using demographic and
Body map Musculoskeletal Disorders Questionnaires and PTAI index checklist. Statistical
analysis was performed using the SPSS software version 16.
Results: Some musculoskeletal symptoms had been experienced during the last 12
months by %78.3 of the nursing personnel. The results indicated that PTAI index score
was significantly associated with musculoskeletal disorders occurrence (P < 0.05)
Conclusions: According to the findings, PTAI is an appropriate tool for musculoskeletal
disorders risk identification and assessment due to patient handling in nursing personnel.

