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چکیده
مقدمه :اختالالت اســکلتی عضالنی از مشــکالت بهداشــتی مهم در پرســتاران اســت .ازجمله دالیل مهم آن وظیفه
جابجایــی بیمــار میباشــد .روشهــای مختلفــی بــرای ارزیابی شــیوههای حمل بیمار پرســتاران ،ایجاد شــده اســت.
یکــی از کاربردیتریــن ایــن روشهــا روش  (Direct Nurse Observation Instrument) DINOمیباشــد.
ايــن مطالعــه باهــدف ارزيابــي کارآمــدی روش  DINOجهــت بــرآورد ریســک ابتال به اختــاالت اســكلتي عضالني
ن انجام شد.
ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاري بیمارستا 
روش کار :ايــن مطالعــه بهصــورت مقطعــی در بیــن  250نفــر از پرســنل پرســتار شــاغل در بیمارســتانهای
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ســال  1394انجــام گردیــده اســت .دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامه نورديــك و چــک لیســت شــاخص DINOگــردآوری گردیــد .روایــی و پایایــی چکلیســت DINO
بررســی و تائیــد شــد .از آمــار توصیفــی جهــت توصیــف متغیرهــا و آزمونهــای  tمســتقل ،کای دو و رگرســیون
لجســتیک جهــت تجزیهوتحلیــل دادههــا اســتفاده شــد.
یافته هــا :ارزیابــی بــه کمــک ابــزار DINOنشــان داد کــه میانگیــن امتیــاز نهایــی بهدس ـتآمده برابــر بــا 1/8
 9/73 ±میباشــد کــه نشــاندهنده ایمــن نبــودن روشهــای استفادهشــده توســط پرســتاران جهــت جابجایــی
بیمــاران میباشــد .نتایــج آنالیــز آمــاری نشــان داد کــه وقــوع عالئــم اســکلتی عضالنــی در کارکنــان پرســتاری
موردمطالعــه بــا امتیــاز نهایــی شــاخص  DINOدارای ارتبــاط معنــادار آمــاری اســت(.)P > 0/001
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه ،روش ارزيابــي  DINOابــزاري مناســب جهــت بــرآورد ريســك
ابتــا بــه اختــاالت اســكلتي عضالني ناشــي از جابجايي بيمار در کارکنان پرســتاري میباشــد .از ایــن روش میتوان
در ارزیابــی برنامههــای آموزشــی حمــل بیمــار و همچنیــن بــرآورد تکنیــک کار پرســتار بهعنــوان روشــی بــرای
اندازهگیــری کیفیــت ارائــه خدمــات اســتفاده نمــود.

مقدمه
اختالالت اســکلتی عضالنی یکی از عوامل شــایع آســیبهای شــغلی و
ناتوانی در کشــورهای درحالتوســعه و شــایعترین علت ناتوانی مرتبط
بــاکار و درنتیجــه تحمیــل هزینههــای مالــی و درمانــی اســت [.]2 ,1
اخـــتالالت اســـكلتي عضـــاني يكـــي از مشـــكالت اصلي سالمت در
کارکنــان خدمــات درمانــی و يكـــي از عوامــل مهــم ناتوانــي در حرفه
پرســتاري بـــه شـــمار میرود [.]3
پرســتاران بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین بخــش از کارکنــان
بخــش درمــان را بــه خــود اختصــاص دادهانــد دارای شــغلی بــا
نیازمندیهــای فیزیکــی بــاال شــناخته شــدهاند و بــه همیــن علــت در
معــرض خطــر ابتال به اختالالت اســکلتی عضالنی با کار میباشــند [,4
 .]5مطالعات گوناگون نشــان دادهاند كه پرســتاران بيمارســتاني بيشتر

از ســاير کارکنــان بخــش درمــان تحــت تأثیــر Work-( WMSD
 )related Musculoskeletal Disordersقــرار میگیرنــد [-6
.]8
تقریبـاً % 30از افــرادي كــه در بخــش درمــان مشــغول بــكار هســتند
كار خــود را از نظــر فيزيكــي پراســترس میداننــد ،درحالیکــه بيــش
از %60دســتياران پرســتاري ايــن احســاس را در مــورد شغلشــان
دارنــد [ .]9اگرچــه  WMSDsاز نــوع اختــاالت چند علتي میباشــد
كه میتواند شــامل عوامــل فيزيكي ،ســازماني ،روانشــناختی و فردي
باشــند [ ،]10امــا مطالعــات اخیــر گــزارش کردهانــد كــه حمــل

بيمــار (شــامل حرکــت دادن بیمــار یــا تغییــر وضعیــت بیمــار)،
وضعیــت بدنــی ایســتا ،وظایــف یکنواخــت و خســتهکننده و فشــار
زمانــی عوامــل خطــر اصلــي MSDsمیباشــند [.]12 ,11
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بــا توجــه بــه اظهــارات پرســتاران ،حمــل بیمــار بهعنــوان يكــي از
وظايــف بــا نیازمندیهــای فيزيكــي بــاال در کارکنــان بخــش درمــان
بــوده و پراســترسترین بخــش کاری آنهــا محســوب میشــود [-13
 .]15ادعــا شــده كــه بيــش از  50درصــد  MSDsروی داده در ســال
 2008در آمريــكا مربــوط بــه آســیبهای ناشــي از حمــل بيمــار
بــوده اســت [ .]16حمــل بيمــار مســتلزم مجموع ـهای از حــركات و
حاالت بدني اســت كه باعث وارد شــدن نيروي زيادی بر ســتون فقرات
هنــگام جابجا كردن يا تغيير حالت بدنــي بيمار میگردد [ .]17اعتقاد
بــر ایــن اســت کــه یکــی از راههــای پیشــگیری از چنیــن عوارضــی،
اســتفاده از روشهــای ایمــن در جابجایــی میباشــد کــه بــار وارده
بر سیســتم اســکلتی عضالنی را حیــن جابجایی بیمــار کاهش میدهد
[.]18
بررســی تکنیکهــای مــورد اســتفاده پرســتاران در جابجایــی
بیمــار و همچنیــن ارزيابــي عوامــل خطــر ایجادکننــده آســیبهای
اســکلتی عضالنــی میتوانــد مبنــاي مناســبي بــراي طراحــي و اجراي
برنامههــای مداخلــهای ارگونوميــك و بهبــود شــرايط كاري
پرســتاران باشــد [.]20 ,19
ازجملــه روشهــای ارزیابــی نحــوه جابجایــی بیمــار بهوســیله
پرســتاران ،روش شــاخص  DINOمیباشــد کــه توســط موسســه
بهداشــت حرفــهای و ایمنــی  Hellenicدر ســال  2004در ســوئد
ارائهشــده اســت [ DINO .]18مخفــف "Direct Nurse
 "Observation Instrumentبــه معنــی" ابــزار مشــاهده
مســتقیم پرســتار" بــوده کــه جهــت ارزیابــی روش کار پرســتاران در
طــی جابجایــی بیمــار اســتفاده میشــود .شــامل یــک چکلیســت
بــا  16ســؤال میباشــد کــه هــر ســؤال دارای یــک امتیــاز اســت و
امتیــاز نهایــی از مجمــوع ایــن امتیازهــا بــه دســت میآیــد .ایــن
روش بــرای شناســایی و ارزیابــی تکنیــک کاری کــه بهصــورت
ناایمــن انجــام میشــود ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
روش DINOاز روش Pateتوســعه دادهشــده اســت؛ روش  pateدر
ســال  2000توســط ژلبــرگ و همــکاران [ ]21ایجــاد شــده و روایی و
پایایــی آن مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت .در ایــن روش ابتــدا نحــوه
جابجایــی بیمــار توســط پرســتار ،بهوســیله دوربیــن فیلمبــرداری
ضبــط شــده و موردبررســی قــرار میگیــرد .روش ذکــر شــده دارای
 24ســؤال میباشــد .روش DINOمحدودیتهــای روش Pate
مثــل اســتفاده از دوربیــن فیلمبــرداری و حجــم بــاالی ســؤال (24
ســؤال) را ندارد و بهآسانی توسط کارشــناس در محل تکمیل میشود.
این روش عالوه بر ســهولت اســتفاده و اقتصادی بــودن آن دربرگیرنده
آنالیز پوســچر پرســتار در فعالیتهایی مانند حرکت دادن و بلند کردن
بیمــار همــراه بــا حفــظ ایمنــی و کرامــت وی اســت .ارزیابــی بــا ایــن
روش نیــاز بــه وســایل و تجهیــزات خاصــی نداشــته بنابرایــن در هــر
دو حیطــه درمانــی و آموزشــی کاربــرد دارد .از ایــن روش میتــوان

حبیبی و همکاران
در ارزیابــی برنامههــای آموزشــی حمــل بیمــار ،بــرآورد میــزان
انطبــاق بــا روشهــای آمــوزش دادهشــده بــه پرســتار در جابجایــی
بیمــار و همچنیــن بــرآورد تکنیــک کار پرســتار بهعنــوان روشــی
بــرای اندازهگیــری کیفیــت ارائــه خدمــات اســتفاده نمــود [,18
.]22
ايــن مطالعــه باهــدف ارزيابــي کارآمــدی روش  DINOجهــت
برآورد ریســک ابتال بــه اختالالت اســكلتي عضالني ناشــی از جابجایی
بیمــار در کارکنــان پرســتاري بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه
علــوم پزشــكي اصفهــان انجــام گردیــد.
روش کار
مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعــات مقطعــی میباشــد کــه در ســال
 1394در  5بیمارســتان وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــكي
اصفهــان انجــام شــده اســت .جمعيــت مــورد مطالعــه شــامل250
نفــر از کارکنــان پرســتاري (اعــم از پرســتار و کمــک بهيــار) دارای
وظيفــه جابجايــي بيمــار بــوده کــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
تصادفــی طبقــهای تسهیمبهنســبت انتخــاب شــدند ،بطوریکــه
در آن هــر بیمارســتان بهعنــوان یــک طبقــه در نظــر گرفتــه شــد.
معیــار ورود بــه مطالعــه داشــتن ســابقه كار بيــش از يــك ســال
و معیــار خــروج داشــتن ســابقه بیماریهــا و حــوادث مؤثــر بــر
دســتگاه اســكلتي عضالني بــود .همچنین هــر یک از نمونههــا نیز قبل
از شــرکت در مطالعه فرم رضایتمندی از شــرکت در مطالعه را تکمیل
کردنــد و جهــت رعايــت اصــول اخالقــي بــه واحدهــاي پژوهــش
اطمينــان داده شــد که پرسـشنامهها بینام و اطالعات افــراد محرمانه
بــوده و نتايــج تنهــا بهصــورت كلــي گــزارش خواهــد شــد.
ابــزار گــردآوري دادههــا شــامل پرسشــنامه اســتاندارد نورديــک
جهــت تعييــن شــيوع اختــاالت اســكلتي عضالنــي در افــراد مــورد
مطالعــه [ ]23بود ،ويرايش فارســي اين پرسشــنامه در مطالعه چوبينه
و همــكاران اعتبــار ســنجي و روایــی و پایایــی آن تائیــد شــده اســت
[ ]24ایــن پرســشنامه اطالعــات دموگرافیــک و شــيوع اختــاالت
اســكلتي عضالنــي را مــورد ســنجش قــرار میدهــد.
همچنیــن چکلیســت  DINOکــه شــامل ســه فــاز میباشــد:
فــاز آمادگــی ،فــاز عملکــرد و فــاز نتایــج کــه مجموعــاً دارای 16
آیتــم (ســؤال) میباشــد معیــار مشــاهده اســت و بــه وســیله
کارشــناس مشــاهدهگر تکمیــل گردیــد .بخــش اول و ســوم
چکلیســت DINOبــا مقیــاس بلــه و خیــر میباشــد (بلــه دارای
امتیــاز  1و خیــر دارای امتیــاز  0میباشــد) .امــا آیتمهــای بخــش
دوم کــه مربــوط بــه فــاز عملکــرد میباشــد دارای  5نقطــه مقیــاس
از  0تــا  4میباشــند (امتیــاز مقیــاس صفــر برابــر  ،0امتیــاز مقیــاس
یــک برابــر  ،0/25امتیــاز مقیــاس دو برابــر  ،0/5امتیــاز مقیــاس
ســه برابــر0/75و امتیــاز مقیــاس چهــار برابــر 1در نظــر گرفتــه
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میشــود) .نتایــج نهایــی DINOاز حاصــل جمــع امتیــازات
ســه فــاز مذکــور بــه دســت میآیــد .امتیــاز نهایــی عــددی بیــن
صفــر تــا  16میباشــد کــه در آن بهتریــن امتیــاز (عــدد  )16بــه
معنــای انجــام کار حمــل بیمــار بــا تکنیــک ایمــن توســط پرســتار
میباشــد [ .]22 ,18بــراي تعييــن روايــي چکلیســت DINO
از دو روش روايــي صــوری ( )Face validityو روایــی محتوايــي
( )content-related validityاســتفاده شــد .ابتــدا پرسشــنامه بــه
فارســی ترجمــه شــد و فــرم ترجمهشــده در اختيــار يكــي از اســاتيد
زبــان انگليســي کــه از نســخه اصلــی (انگلیســی) پرسشــنامه آگاهــی
نداشــت قــرار داده شــد تــا بــا اســتفاده از روش ترجمــه معكــوس،
آنهــا را بــه انگليســي برگــردان نمايــد .ســپس نســخه انگلیســی
ویرایــش فارســی پرســشنامه بــا نســخه اصلــی آن مقایســه و
اصالحــات جزئــی اعمــال شــد و فــرم نهایی پرسشــنامه تهیــه گردید و
درنهایــت روایی صوری و محتوایی چکلیســت  DINOتوســط  3نفر
از متخصصیــن رشــته بهداشــت حرفـهای بررســی و مــورد تائیــد قــرار
گرفــت.
بــرای بررســی پایایــی بیــن مشــاهدهگران (Inter observer
 )reliabilityدر  10درصــد نمونههــا ( 25نفــر) چکلیســت
 DINOبهطــور جداگانــه توســط دو مشــاهدهگر بهصــورت
همزمــان تکمیــل شــد و نتایــج بهدســتآمده از طریــق درصــد
توافــق ضریــب کاپــا مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .مقــدار شــاخص
کاپــا بیــن صفــر تــا یــک میباشــد و هرچــه بــه یــک نزدیکتــر
باشــد نشــاندهنده توافــق بیشــتر اســت .ضریــب کمتــر از 0/4
نشــاندهنده توافــق ضعیــف ،بیــن  0/4تــا  0/75توافــق خــوب
و ضریــب بــاالی  0/75نیــز توافــق عالــی را بیــان مینمایــد .طبــق
نتایــج بهدســتآمده میــزان توافــق بیــن مشــاهدهگران در تمامــی
ســؤاالت چکلیســت در ناحیــه عالــی (بــاالی  )0/75قــرار داشــت.
تجزیهوتحلیــل دادههــای مطالعــه بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS
نســخه  19انجــام گرفــت و مقــدار  Pکمتــر از  0/05بهعنــوان
ســطح معنــاداری در نظــر گرفتــه شــد .از آمــار توصيفــي جهــت
توصيــف متغيرهــا اســتفاده شــد .جهــت تجزیهوتحلیــل دادههــا از
آزمونهــای تــي مســتقل ،کای دو و رگرســيون لجســتیک اســتفاده
شــد.
یافتهها
بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده ،میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
نمونههــای تحقیــق  34/56 ± 6/36ســال میباشــد کــه 80/8
درصــد آنهــا را زنــان و  19/2درصــد را مــردان تشــکیل داده بودنــد.
از میــان ایــن افــراد  70/4درصــد متأهــل و  29/6درصــد مجــرد
بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار ســابقه کار برابــر 10/3 ± 6/17
ســال بــود .شــغل  84/8درصــد از شــرکتکنندگان پرســتار و 15/2
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درصــد آنهــا کمــک بهیــار بودنــد .و  84درصــد نمونههــا شــیفت
کار بودنــد .همچنیــن جــدول  1در خصــوص مقایســه میانگیــن
متغیرهــای دموگرافیــک بیــن پرســتاران داراي عالئــم و پرســتاران
بــدون عالئم اختالالت اســکلتی عضالنی میباشــد .آنالیز آماری نشــان
داد کــه اختــاف میانگیــن ســنی و ســابقه کار در هــر دو گــروه
ازنظــر آمــاري معنــیدار میباشــد بهعبارتدیگــر شــیوع عالئــم
اختالالت اســکلتی عضالنی با افزایش متغیر دموگرافیک ســن و سابقه
کار افزایــش یافتــه اســت ( .)P > 0/001امــا بیــن ایــن اختــاالت
و ســایر متغیرهــای دموگرافیــک نمونهها ارتبــاط آماری معنــادار نبود
(.)P < 0/05
یافتههــای حاصــل از پرسشــنامه نوردیــک نشــان داد کــه 87/6
درصــد از افــراد موردمطالعــه در طــی  12مــاه گذشــته در یــک یــا
چنــد ناحیــه از اندامهــای دســتگاه اســکلتی عضالنــی خــود دچــار
اختــال بودهاند .میزان شــیوع ایــن اختالالت در هر یــک از اندامها در
شــکل شــماره 1بیانشــده اســت.
نتایــج حاصــل از چکلیســت  DINOنشــان داد کــه میانگیــن
امتیــاز نهایــی برابــر  9/73بــا انحــراف معیــار  1/8بــود .کمتریــن
امتیــاز برابــر  7و بیشــترین امتیــاز  14/5بــود .بــا توجــه بــه اینکــه
امتیازبنــدی شــاخص  DINOبیــن عــدد صفــر تــا عــدد 16
میباشــد ،در ارزیابــی حمــل بیمــار هیچیــک از نمونههــا امتیــاز
پایینتــر از  7و همچنیــن امتیــاز باالتــر از  14/5یافــت نشــد .در

جدولهــای شــماره  2تا  4نتایج بررســی تکنیکهــای جابجایی بیمار
پرســتاران با چکلیست  DINOدر سه فاز آن نمایش دادهشده است.
در فــاز اول چکلیســت  DINOیعنــی فــاز آمادگــی کــه 43/8
درصــد امتیــاز نهایــی شــاخص  DINOرا شــامل میشــود  7آیتــم
موجــود میباشــد .و پاســخها بهصــورت بلــه و خیــر میباشــد.
نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه تنهــا در  7/2درصــد از حمــل بیمارهای
صــورت گرفتهشــده بیمــاران تشــویق بــه همــکاری نمیشــوند ،در
 101مــورد از مشــاهدات صــورت گرفتــه ( 40/4درصــد) فضــای
کافــی بــرای حمــل بیمــار وجــود نداشــت .در  12/4درصــد مــوارد
ویلچــر در محــل موجــود نبــود .همچنیــن ارتفــاع تختهــا در 88/8
درصــد مشــاهدات بــرای حمــل بیمــار مناســب نبــود .در  85/6درصد
حملهــای بیمــار وســایل کمکــی حمــل بیمــار وجــود نداشــت و در
 90درصــد مــوارد از ایــن وســایل بهدرســتی اســتفاده نمیشــد .و
درنهایــت در  16درصــد از مشــاهدات تعــداد پرســتاران کافــی نبــود.
در فــاز دوم (فــاز عملکــرد) ســؤاالت در ارتبــاط بــا چگونگــی عملکرد
پرســتار در حفظ تعــادل بیمار ،همکاری وی ،کاهــش حرکات اضافی و
میــزان بــار و فشــار وارده بــر پشــت و شــانه پرســتار در طــی جابجایی
بیمــار اســت .ایــن فــاز  37/5درصــد از امتیــاز نهایــی شــاخص
 DINOرا دارا میباشــد.
نتایــج حاصــل از بررســی فــاز ســوم چکلیســت (فــاز نتایــج)
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کــه  19/7درصــد امتیــاز نهایــی شــاخص  DINOرا دارا میباشــد
نشــان داد کــه تنهــا در  7/6درصــد مــوارد روش انتخابشــده حمــل
توســط پرســتار باعــث درد بــرای بیمــار شــده اســت .همچنیــن در
 3/6درصــد مــوارد روش مــورد اســتفاده باعــث ایجــاد تــرس یــا عــدم
اطمینــان در بیمــاران گردیــده اســت و درنهایــت در  59/6درصــد از
حملهــا ،بیمــار در انتهــای جابجایــی در وضعیــت مناســب قــرار
نگرفتــه بودنــد.
در بررســي ارتبــاط بيــن شــاخص  DINOو میــزان شــیوع اختالالت
اســکلتی عضالنی ،نتایج حاصل از پردازش رگرســیون لجســتیک نشان
داد کــه بــا تعدیــل اثــر متغیرهــای مخــدوش گر ســن و ســابقه کار(بر
اســاس خروجــی جــدول شــماره  ،)1امتیــاز نهایــی چکلیســت
 DINOارتبــاط معنــاداری بــا میــزان شــیوع ایــن اختــاالت دارد
( P > 0/001و = - 0/533ضریــب رگرســیونی) بطوریکــه شــانس

ابتــا به اختالالت اســکلتی عضالنی با افزایــش امتیاز  DINOکاهش
مییافــت ( = 0/587نســبت شــانس).
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شکل  .1توزيع درصد ناراحتیهای اسکلتي عضالني طي  ۱۲ماه گذشته

جدول  :1مقایسه متغیرهاي دموگرافیک بین پرستاران داراي عالئم اختالالت و بدون عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی در یک سال گذشته ()n = 250
متغیرهاي دموگرافیک

عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی

P Value

دارد

ندارد

سن ،انحراف معیار  ±میانگین

35/3 ± 6/14

29/7 ±5 /82

0/0001

سابقه کار ،انحراف معیار  ±میانگین

10/88 ± 6/08

6/16 ± 5/12

0/000

قد ،انحراف معیار  ±میانگین

164/65 ± 7/1

164/87 ± 7/2

0/875

وزن ،انحراف معیار  ±میانگین

65/56 ± 10/84

65/77 ± 10/29

0/920

شاخص توده بدنی ،انحراف معیار  ±میانگین

19/88 ± 2/46

19/86 ± 2/85

0/973

جنس% ،

0/3182

مرد

83/3

16/7

زن

88/6

11/4

شغل% ،

0/704

پرستار

87/3

12/7

بهیار

89/5

10/5

شیفت کار% ،
عادی
نوبتکار
 1آزمون  tمستقل  2آزمون کای دو.

0/651
90/8

9/2

86/6

13/4
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جدول  :2توزیع نتایج فاز آمادگی چکلیست )n = 250( DINO
ردیف

آیتم

خیر

بله

تعداد درصد تعداد درصد
1

آيا بيمار تشويق به همكاري میشود؟

232

92/8

18

7/2

2

آيا فضاي كافي براي جابجایی بيمار در نظر گرفتهشده است؟

149

59/6

101

40/4

3

ويلچر و ساير وسايل و تجهيزاتي كه براي جابجایی بيمار به كار میرود در محل وجود داشته و به طریق
صحيح مهار شدهاند؟

219

87/6

31

12/4

4

آيا ارتفاع تخت /ترالي مناسب است؟

28

11/2

222

88/8

5

آيا از وسايل كمكي براي جابجایی بيمار استفاده میشود؟

36

14/4

214

85/6

6

آيا از وسايل كمكي در جابجایی بهدرستی استفاده میشود؟

25

10

225

90

7

آيا پرستار به تعداد كافي وجود دارد؟

210

84

40

16

جدول  :3توزیع نتایج فاز عملکرد چکلیست )n = 250( DINO
نتایج

آیتمهای فاز عملکرد
ردیف

آیتم

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

8

برقراري تعادل مناسب

0/509

0/50

0/241

0

1

9

وجود همكاري مناسب

0/760

0/75

0/236

0

1

10

كاهش حركات اضافي در جابجایی بيمار

0/475

0/50

0/240

0

1

11

حجم بار بر روي پشت و شانه چقدر است؟

0/478

0/50

0/237

0

1

12

تا چه حد تعامل و ارتباط با بيمار برقرار میشود؟

0/811

0/75

0/189

0

1

13

آيا بيمار بهطور داوطلبانه و بر اساس توانائي خود در جابجاییاش همكاري
مینماید؟

0/823

0/75

0/200

0

1

جدول :4توزیع نتایج فاز نتایج چکلیست)n = 250( DINO
ردیف

آیتم

خیر
تعداد

درصد

تعداد

درصد

14

آيا روش انتخابشده حمل بيمار توسط پرستار باعث درد برای بیمار شده است؟

231

92/4

19

7/6

15

آيا روش انتخابشده حمل بيمار توسط پرستار باعث ایجاد ترس و یا عدم اطمینان در
بیمار شده است؟

241

96/4

9

3/6

16

آیا بیمار در انتهای جابجایی در وضعیت مناسب قرار میگیرد؟

101

40/4

149

59/6

بحث
مطالعــات گوناگــون نشــان دادهانــد كــه کارکنــان پرســتاري بيشــتر
از ســاير کارکنــان بخــش درمــان تحــت تأثیــر اختــاالت اســكلتي
عضالنــي قــرار میگیرنــد [ .]12بررســي شــيوع اختــاالت اســكلتي
عضالني در جمعيت موردمطالعه نشــان داد كه کمردرد بیشترین میزان
شــیوع ( 75/6درصــد) را داشــت .در مطالعه عابدینــی و همكاران []25
کــه در ســال  91در بیــن پرســتاران شــهر شــیراز انجــام گردیــد نیــز

60

بله

كمــردرد شــایعترین ناراحتــي ( 71/5درصــد) در بيــن پرســتاران
گــزارش شــد .بــه نظــر میرســد ایــن مســئله بــه ایــن دلیــل اســت
کــه کارکنــان پرســتاري داراي وظايــف جابجايــي بيمــار بيشــتر ســر
پــا میایســتند.
بررســی روایــی و پایایــی چکلیســت  DINOدر مطالعــه حاضــر
نشــان داد کــه ایــن پرسشــنامه دارای روایــی و پایایــی باالیی در کشــور
ایــران اســت .روایــی و پایایــی روش  DINOدر مطالعــه  Johnssonو
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همــکاران در ســال  2004حیــن حمــل بیمــاران در بیمارســتانی در
کشــور ســوئد بررســی و مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت [.]18
میانگیــن امتیــاز نهایــی شــاخص  DINOدر مطالعــه حاضــر برابــر
بــا  9/73بــه دســت آمــد کــه نشــاندهنده ایمــن نبــودن روشهــای
استفادهشــده پرســتاران بــرای حمــل بیمــار میباشــد .در مطالعــه
 Cotrimدر کشــور پرتغــال میانگیــن ایــن شــاخص برابــر  11/28بــه
دســت آمــد ( .)22از علــل اختــاف میانگینهــا در دو مطالعــه مذکــور
میتــوان بــه کمبــود یــا عــدم وجــود وســیلههای کمکــی در جابجایــی
بیمــار در بیمارســتانهای مــورد مطالعــه اشــاره نمــود کــه باعــث
کاهــش میانگیــن کل امتیــاز شــاخص گردیــده اســت.
در مطالعــه حاضــر همبســتگی باالیــی بیــن شــاخص  DINOو میزان
شــیوع اختالالت اســکلتی عضالنی به دست آمد که نشاندهنده مناسب
بودن این شــاخص برای ارزیابی ریســک ابتال به این اختالالت میباشــد.
درنهایــت میتــوان گفــت کــه نتايــج بهدســتآمده بيانگــر ايــن
موضــوع اســت كــه عــدم رعايــت معيارهايــي ماننــد فضــاي كافــي و
تنظیمپذیــری وســايلي ماننــد تخــت و صندلــي بيمــار ،اســتفاده از
تجهيــزات باالبر و ســاير ابزارهاي كمكي ،آمــوزش مهارتهای جابجايي
بيمار ،پوسچر صحيح و غيره میتواند ازجمله عوامل تأثیرگذار در کاهش
شــيوع اختــاالت اســکلتی عضالنی باشــند كــه بايســتي در برنامههای
كاهــش خطر ابتال به ايــن اختالالت موردتوجه قــرار گيرند.
بــا توجــه بــه عــدم دســتيابي محققيــن بــه مطالعــه مشــابه در ايــن
زمينــه ،شــايد ايــن مطالعــه اوليــن مطالعـهای باشــد كــه بــه ارزيابــي
خطــر جابجايــي بيمــار بــر اســاس شــاخص  DINOو ارتبــاط آن
بــا شــيوع اختالالت اســكلتي عضالنــي در داخل كشــور پرداخته اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه ايــن شــاخص بــر اســاس چکلیســت توســط
مشــاهدهگر تكميــل میگــردد ،لــذا بــروز خطــاي مشــاهدهگر محتمــل
اســت .بنابرايــن ،بــه نظــر میرســد بــا مطالعــات بيشــتر و جامعتــر
بــا اســتفاده از افــراد مجــرب درزمینــه شــاخص  DINOمیتــوان بــه
نتايــج متقــن و محکمتــری دســتیافت.
نتیجهگیری
نتایــج بهدســتآمده از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه روش DINO
ابــزاري مناســب و همچنیــن شــیوهای مفیــد جهــت تشــخیص و
ارزیابــی ریســک اختــاالت اســکلتی عضالنی ناشــی از جابجایــی بیمار
در میــان کارکنــان پرســتاري اســت .از ایــن تکنیــک میتــوان در
ارزیابــی میــزان خطــر ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی در حمل
دســتی بیماران اســتفاده کــرد .بعالوه ،نتایــج این مطالعه نشــان داد که
 DINOابزار کارآمدي برای شناســایی روشهای ناایمن در حین حمل
بیمــار میباشــد و بــرای برنامهریزی اقدامــات پیشــگیرانه جهت کاهش
ریســک اختالالت اســکلتی عضالنی ناشــی از کار در سیســتم بهداشتی
مفید میباشد.
سپاسگزاری
ايــن مطالعــه بهوســیله دانشــگاه علــوم پزشــكي اصفهــان در قالــب
طــرح پایاننامــه كارشناســي ارشــد بــه شــماره  394254حمايــت
مالــي شــده اســت .نويســندگان مقالــه مراتــب تقديــر و تشــكر خــود
را از همــه روســاي بیمارســتانها ،سرپرســتاران و همچنيــن کارکنــان
پرســتاري كــه در ايــن تحقيــق شــركت نمودنــد ،اعــام مینماینــد.
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are the major health problems in nurses. One
of the main reasons is patient transfer. The work technique of nursing personnel during
patient transfers has been evaluated using different methods. One of the most useful ones
is Direct Nurse Observation Instrument (DINO). The purpose of the present study was
to assess the musculoskeletal disorders risk related to patient transfer in nursing personnel
using the DINO method.
Methods: This cross-sectional study was carried out among 250 nurses working in affiliated
hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran in 2015. Data were
collected by Nordic questioners and DINO index check list. The validity and reliability of
DINO checklist were reviewed and approved. For data analysis, independent t-test, chisquared test and logistic regression were used.
Results: The average result of DINO checklist was 9.73 points (SD = 1.8), which can
suggest that the way in which the technical transfer was carried out might not have been
the safest. The results showed that the occurrence of musculoskeletal disorders in nursing
staff was significantly associated with final scoring of the DINO index (P < 0.001).
Conclusions: According to the findings, DINO was an appropriate tool to assess
musculoskeletal disorders risk due to patient handling in the nursing personnel. This
method can be used in the evaluation of patient transfer educational programs and also to
identify and assess an unsafe work techniques used by nurses.

