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آموزشي سيرجان و بافت در سال 0931
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چکیده
مقدمه :مخاطرات شغلي يكي از مهمترين مشكالت كشورهای در حال توسعه است .در اين میان بیمارستانها از پرمخاطرهترين
مراكز ارائه خدمات سالمت و پرستاری از جمله شغلهای پر تنش به شمار ميرود .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان
مخاطرات شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران انجام شد.
روشها :اين مطالعه مقطعي در سه بیمارستان غیر آموزشي سیرجان و بافت در سال  2931انجام گرفت .حجم نمونه  111نفر
بود كه به روش طبقهای  -تصادفي انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود و دادهها با استفاده از آمار توصیفي و
آزمون مجذور كای و آزمون دقیق فیشر در نرم افزار  SPSSنسخه  23تحلیل گرديد.
نتایج :فراواني نسبي آگاهي از اقدامات ايمني ، %38/1رعايت اقدامات ايمني  %88/1و درک كاركنان از ايمني وسايل و
تجهیزات  %33/1بود .فراواني آسیبهای جسمي و رواني پرستاران به ترتیب  %31/1و  %88/8بود و هیچيک از پرستاران مورد
تهاجم فیزيكي قرار نگرفته بودند .بین جنس ،تحصیالت ،سابقه كار و بیمارستان ،با فراواني عوارض جسمي در پرسنل و بین
فراواني آگاهي با نوع استخدام رابطه معنيدار پیدا شد .آگاهي پرستاران در بخش اورژانس نسبت به بخشهای ديگر كمتر بوده و
بیشترين عوارض رواني در پرسنل بخش )%211( CCUو اورژانس ( )%39/2ايجاد شده بود.
بحث و نتیجهگیری :نتايج بیانگر وجود آسیبهای جسمي و رواني در تعداد زيادی از پرسنل ميباشد .لذا به مديران توصیه
ميشود با هزينه كردن بودجه مناسب جهت فراهم نمودن تجهیزات الزم ،نسبت به كاهش مخاطرات شغلي پرستاران اقدام
نمايند.
واژگان کلیدی :مخاطرات شغلي ،بیمارستان ،پرستار.
مقدمه

ناايمن ،شرايط ناايمن و يا تركیبي از اين دو رخ

امروزه انسانها بیش از گذشته در معرض سوانح

ميدهد (.)2

و حوادث قرار دارند ( .)1حادثه واقعهاي برنامهريزي

بر اساس آمــارهاي موجـود ،حـوادث ناشـي از كـار

نشده و خسارتزا است كه انجام و يا تداوم يك

بهعنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان و دومین

فعالیت را مختل ساخته و همواره در اثر اقدامات

عامل مرگ و میر در ايران ،بعد از تصادفات رانندگي

 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
 -3کارشناس ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
نویسندهی مسؤول :طاهره شریفی
آدرس :کرمان ،بزرگراه هفت باغ علوی ،پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی
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محمود نکویی مقدم ،1محمدرضا امیراسماعیلی ،2فاطمه میرشاهی ،3ندا سفیدبر ،3طاهره شریفی ،4راحیل

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

اجتماعي و اقتصادي در جوامع صنعتي و در حال

ناخال

داخلي كشورهاست ( .)7 ،13براساس نتـايج

توسعه مي باشد( .)5 ،6طبق اعالم سازمان بین المللي

پژوهشهاي بهعمـل آمـده هزينـههـاي غیـر مسـتقیم

كار ،در دنیا در هر  15ثانیه يك نفر در اثر حوادث و

حوادث شغلي حدودا  36برابـر هزينـههـاي مسـتقیم

بیماريهاي مرتبط با كار جان خود را از دست

است ( .)14اگرچه موسسات بیمه تا حدودي هزينـه-

ميدهد ( .)4 ،7اين درحالي است كه میزان حوادث

هاي مستقیم و مشهود ناشـي از حـوادث و سـوانح را

ناشي از كار دركشورهاي درحال توسعه باالتر از

جبران ميكنند ،لیكن هزينههاي غیرمستقیم و نامشهود

كشورهاي توسعه يافته ميباشد (.)8

سوانح نظیر وقت تلف شـده يـا تقلیـل رانـدمان فـرد

در دهههاي اخیر ،كشور ايران نیز رشـد فزاينـدهاي در

جراحت ديده يا كـاهش بـازدهي كاركنـان در نتیجـه

مسیر توسعه داشته كه يكي از آثـار سـو آن افـزايش

تضعیف روحیه ،ناديده گرفته ميشود (.)7

چشمگیر تعداد و تنوع حوادث شغلي بوده است (.)9

در همه محیطهاي كاري احتمال وقوع حوادث وجود

بر اساس آمارهـاي منتشـره توسـط سـازمان پزشـكي

دارد ( )15و از ايــن حی ـ

بیمارستان،اصــليتــرين و

قانوني ،عليرغم اينكه تعداد تلفات ناشـي از حـوادث

پرمخاطرهترين مركز ارائه خدمات بهداشتي درماني در

شغلي در سال  139۱در مقايسـه بـا ده سـال گذشـته

نظامهاي سالمت بهشمار مـيرود ( .)16اصـوال تمـام

بیشتر بوده ،در سال  1391نیز اين روند بـا رشـد19/1

حرفههايي كه با سالمتي و جان انسـانهـا سـر وكـار

درصدي ادامه يافته است(. )1۱بنابراين حوادث شغلي

دارند همواره پرتنش بوده و سالمتي جسمي و روانـي

به عنوان يك مشكل رو به رشد در بهداشت عمـومي

شاغلین حرفههاي مذكور را تهديد ميكننـد .از جملـه

ايران و جهان مطرح ميباشد(.)1،1۱

اين شغلهاي پر تنش ،پرستاري است ( .)17به طوري

بطور كلي حوادث را مي توان از ديدگاههـاي انسـاني،

كه به اعتقاد  Gallant-Romanپرستاري بهعنوان يك

اجتمــاعي و اقتصــادي مــورد بررســي قــرار داد (.)11

شغل خطرناک محسوب ميشـود و خطـرات موجـود

حوادث ناشي از كار عالوه بر اين كـه تـثثیرات منفـي

در اين شغل  4برابر سـاير مشـاغل اسـت ( .)18اهـم

در خور توجهي برمیزان تولیدات و اقتصـاد كشـورها

خطراتي كه پرستاران را تهديد ميكند شامل خطـرات

ميگذارد ( ،)12ضايعات انساني فراواني نیز بـا خـود

بیولوژيكي ناشي از تماس با عوامل عفـوني ،خطـرات

به همراه دارد كـه سـنجش تمـامي ابعـاد هزينـههـاي

تماس با مواد شـیمیايي ،خطـرات فیزيكـي ،خطـرات

انساني مثل درد و رنج و غصه قربانیان و اطرافیان آنها

ايمني و ارگونومیكي ،مـورد حملـه و ضـرب و شـتم

ممكن نیسـت و هزينـههـاي ناشـي از عـدم سـالمت

قرار گرفتن و تاثیرات منفي عوامل روانـي -اجتمـاعي

محیط و نیروي كار به راحتي قابل لمس نمـي باشـد،

و ســازماني مــيباشــد ( .)16شــكي نیســت كــه ايــن

ملـي قابـل

فرسـودگي

ولي میـزان تـثثیر آن بـر درآمـد ناخـال

مخاطرات ميتوانند در دراز مدت موجـ

احتساب است .بنا بر اعالم سازمان بـین المللـي كـار،

شغلي شده و بـر روند فعــالیت حرفهاي اين قشر

حوادث شغلي عظـیمتـرين خسـارتهـاي انسـاني و

زحمتكش اثرات سوئي بر جاي گذارند (.)17

اقتصادي را بهوجـود مـيآورد بـهطـوري كـه هزينـه
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( )3 ،4و يكي از مهمترين عوامل خطر بهداشتي،

متوسط حوادث و بیماريهاي ناشي از كار  %4تولیـد
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مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

گوارش ،اورژانس و سرطان را بهعنـوان پرخطرتـرين

داشته است ( Benavides .)22و همكـاران در سـال

بخشها گزارش نمود و نشان داد كه فراواني اسـتفاده

 2۱۱7دريافتنــد آگــاهي انــدک نســبت بــه خطــرات،

از وســايل حفــایتي در دانشــجويان پرســتاري تحــت

تجربه كاري كـم و طـول مـدت اشـتغال بـا فراوانـي

مطالعه مطلوب نميباشد ( Yang.)1و همكـاران نیـز

آسی

شغلي كاركنان ،ارتبا معنـيدار دارد ( .)23در

در پژوهش خود در سال  ،2۱۱4بخشهاي اورژانـس

مطالعه مصد راد در بیمارستانهاي اصفهان ،فراوانـي

و سرپايي را خطرناکترين بخـشهـا معرفـي كردنـد

آسی

شـغلي پرسـتاران در محـیط كـار در حـد كـم

( .)19امـــا در مطالعـــه صـــورت گرفتـــه توســـط

ارزيابي شده است (.)24

 Rodríguez-Acostaدر ســــال  2۱۱7در كشــــور

جويــاني و همكــاران در ســال  1388رابطــه آمــاري

آمريكــا ،از میــان بخــشهــاي مختلــف بیمارســتاني،

معنيداري بین جنسیت ،نوبت كاري ،پست سـازماني

بیشترين احتمال آسی

شـغلي مربـو بـه پرسـتاران

و سابقه خدمت بـا وقـوع برخـي از حـوادث شـغلي

شــاغل در بخــشهــاي روانــي و فــرورفتن سرســوزن

يافتند ( .)25همچنین در مطالعه رفعتي و همكاران در

سرنگ ،شايعترين علـت آسـی هـاي شـغلي در ايـن

سال  1388نشان داده شد تهاجم علیه پرسـتاران مـرد

گروه ( )%15گزارش شده و در بهیـاران ،بلنـد كـردن

بـــیش از پرســـتاران زن رخ داده اســـت و فراوانـــي

بیماران ،شايعترين علـت آسـی هـاي شـغلي ()%21

پرستاراني كه در طول دوره كاري خود ،مورد تهـاجم

بوده است .در میان كاركنان نیز پرسـنل جـوان و كـم

فیزيكي و كالمي قرار گرفته بودند را  %72/5گـزارش

سابقه در مواجهه با حـوادث شـغلي ريسـك بـاالتري

نمود (.)26

دارند (.)2۱

مطالعه محمدفام و همكاران از معـدود پـژوهشهـاي

 Bodenو همكارانش در سال  2۱12در مطالعه خـود

انجام شده در زمینه هزينـه انسـاني مخـاطرات شـغلي

بر روي پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارسـتانهـاي

بوده است .او در سه سال بررسي خود به ايـن نتیجـه

ماساچوست آسی هاي شغلي را بـه دو دسـته شـامل

دست يافت كه حوادث شغلي منجر به فوت در استان

"منجر بـه غیبـت از كـار" و "بـدون غیبـت از كـار"

تهران بیش از  7552سال زندگي اسـت و  3656سـال

تقسیم نمودند و پايینترين نرخ آسی هـاي شـغلي را

مشاركت اقتصادي را از بین برده و هزينـه انسـاني آن

در پرسنل بخشهاي كودكان و نوزادان و بخـشهـاي

بیش از  777میلیارد ريال بوده است (. )7

غیر بستري و بیشترين فراواني آسی هاي گـروه اول

همان طور كه گفته شـد ،بـا وجـود رشـد روزافـزون

(منجر به غیبـت از كـار) را در پرسـتاران اتـا عمـل

حوادث شغلي و ضايعات انساني و اقتصادي ناشي از

مشاهده نمودند .در گروه دوم (بـدون غیبـت از كـار)

آن و از ســويي ضــرورت انجــام پــژوهش پیرامــون

رايجترين آسی ها در پرستاران و بهیـاران مربـو بـه

آسی هـاي شـغلي ) (Occupational Injuriesبـه

صدمات ايجاد شده توسط اشیا نوک تیـز بـود (.)21

منظور پیشگیري مبتني بر شواهد علمي ( ،)27مطالعـه

در خصوص اثر آموزش ايمني بـر حـوادث ناشـي از

در اين زمینه به يك اولويت تبديل شـده اسـت (.)28

كار در كاركنان ،مطالعه  Dongو همكـاران نشـان داد

گر چه پژوهشهاي زيـادي در ايـن زمینـه بـه انجـام
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آقاجــانلو در پژوهشــي در ســال  1386بخــشهــاي

كه آموزش ايمني در كاهش تعداد حوادث نقش مثبت

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

آموزشي صورت گرفته ( ،)1 ،19 ،24 ،25 ،29 ،3۱لذا

 %۱/7در نظر گرفتـه شـد .تعـداد نمونـه ،متناسـ

بـا

پــژوهش پیرامــون ايــن موضــوع در بیمارســتانهــاي

جمعیت پرستاران در هر يك از بیمارستان هـا ،شـامل

غیرآموزشـي ضـروري بـهنظـر مـيرسـید .لـذا ايـن

 11۱نفر ( )%55از بیمارستان دكتر غرضـي سـیرجان،

بررسـي انـواع و میـزان مخـاطرات

 2۱نفر ( )%1۱از بیمارستان امام رضـا (ع) سـیرجان و

شغلي و عوامـل مـوثر بـر آن در پرسـتاران شـاغل در

 7۱نفر ( )%35از بیمارستان خاتم االنبیا بافت انتخاب

بیمارستانهاي غیر آموزشي سیرجان و بافت در استان

شدند .نمونهگیري از بخشهاي مختلف هر بیمارستان

كرمان انجام شد .امید اسـت يافتـههـاي ايـن مطالعـه،

به روش تصادفي انجام گرديد.

برنامهريزان بهداشتي را قادر سازد كه منابع را به نحـو

پس از دريافت معرفي نامه از دانشگاه علـوم پزشـكي

توزيع نمـوده و میـزان پیشـرفت برنامـههـاي

كرمان و موافقت الزم براي انجام پژوهش از مـديريت

پیشگیري از حوادث شـغلي را بـه صـورت علمـي و

بیمارستانها ،پژوهشـگران بـا مراجعـه بـه واحـدهاي

مؤثر ارزيابي كنند.

پــژوهش و اطمینــان دادن در مــورد محرمانــه مانــدن

رسیده اما اكثر قري

پژوهش با هـد

متناس

رضـايت شـفاهي آنـان ،دادههـا را

اطالعات و كسـ
مواد و روشها

جمعآوري كردند.

ايــن مطالعــه مقطعــي در بیمارســتانهــاي شــهرهاي

ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه پژوهشگرساخته بـود

سیرجان و بافت استان كرمان در سال  139۱و بنـا بـه

كه با اسـتفاده از منـابع موجـود ،مشـورت بـا اسـاتید

ســفارش مســلولین دانشــكدههــاي پزشــكي ايــن

مربوطه و استفاده از مقاالت مـرتبط بـا موضـوع و در

شهرستانها انجام گرفته است .در شهرستان بافت يك

راسـتاي اهــدا

پــژوهش تهیـه گرديــد .روايــي ايــن

بیمارســتان آموزشــي (كاشــاني) و يــك بیمارســتان

پرسشنامه به تايیـد  1۱نفـر از اسـاتید دانشـكدههـاي

غیرآموزشي (خاتم االنبیـا ) و در شهرسـتان سـیرجان

مديريت و اطالع رساني ،بهداشت و پرستاري رسید و

سه بیمارستان غیرآموزشي (دكتر غرضي ،امام رضا(ع)

پايايي ثبات دروني پرسشنامه با محاسبه ضري

آلفاي

و آمادگاه ناوگان جنـوب ارتـش) وجـود دارد كـه دو

كرونباخ  ۱/68بهدست آمد .پرسشنامه پژوهش مشتمل

بیمارستان اول فعالتـر هسـتند .از آنجـا كـه موضـوع

بر دو قسمت بود )1 :اطالعات دموگرافیـك شـامل 8

در بیمارستانهاي آموزشي كشور انجام

سوال در مورد سن ،جنس ،وضعیت تاهـل ،وضـعیت

شده است ،لذا براي بررسي ايـن موضـوع در شـرايط

تحصیلي ،سابقه خدمت ،نوع اسـتخدام ،نـام بخـش و

متفاوت ،از میان اين پـنج بیمارسـتان ،سـه بیمارسـتان

نام بیمارستان محل خـدمت )2 ،سـؤاالت مربـو بـه

غیر آموزشي انتخاب شدند.

فراواني مخاطرات شغلي پرستاران (شـامل  24سـؤال)

جامعه پژوهش شامل كلیـه پرسـتاران شـاغل در سـه

كه سؤاالت  1-1۱آن مربـو بـه مؤلفـه آسـی هـاي

بیمارستان مذكور بود.حجم نمونه با استفاده از فرمـول

جسمي ،سؤاالت  11-15مربو به مؤلفه آسـی هـاي

تعیین حجم نمونه جهت برآورد نسبت  2۱۱محاسـبه

روانــي ،ســؤاالت  16-2۱مــرتبط بــا مؤلفــه رعايــت

گرديد .در اين فرمول فراواني آسـی هـاي وارده بـه

اقدامات حفایتي ،سـوال  21و  22مربـو بـه مؤلفـه

پژوهش اغل
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به اتفا آنها در بیمارسـتانهـاي

پرستاران ( %5۱ )pو حداكثر خطاي برآورد شـده ()d

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

آگاهي از اقدامات حفایتي و سؤاالت 23و 24مربـو
به مؤلفه ادراک كاركنان از ايمني وسـايل و تجهیـزات

محمود نکویی مقدم و همکاران
جدول :1توزیع فراوانی اطالعات دموگرافیک پرستاران مورد مطالعه

متغیر

ابعاد

فراوانی

زن

222

23/3

مرد

22

04/2

مجرد

00

22/2

متاهل

222

22/3

دیپلم

20

22/2

کاردانی

2

3 /2

کارشناس

222

20/0

>2

23

23/2

سابقه خدمت

2-3

20

22/2

(سال)

24-24

22

32/2

براي ملمـوستـر شـدن نتـايج تحقیـق ،در مقیـاس 4

<24

22

2 /2

داخلی

04

24/2

درجهاي لیكرت ،گزينه هرگز بـه عنـوان خیـر و سـه

زنان

23

22/2

گزينه ديگر (كم ،متوسط ،زياد) بهعنوان بلـي در نظـر

اطفال

24

24/2

اورژانس

30

22/2

ICU

32

22/2

جسـمي و روحـي در افـراد

جراحی

04

24/2

تحت مطالعه نیز بر اساس پاسخ مثبت آنان به حـداقل

CCU

2

3 /2

بودند .پاسخ سؤاالت بر اساس مقیاس چهار درجـهاي
لیكرت (هرگز ،كم ،متوسط ،زياد) تنظیم و از صفر تـا
 3امتیاز دهي شد .جمع امتیازات براي هر فرد محاسبه
گرديــد و درصــد امتیــاز نیــز از طريــق تقســیم امتیــاز

جنسیت

وضعیت تاهل

دريافتي به حداكثر امتیاز ممكن بهدست آمـد .دادههـا
پس از جمـعآوري وارد رايانـه شـده و بـا نـرم افـزار

تحصیالت

 SPSSنسخه  19و با استفاده از آمار توصیفي ،آزمون
مجذور كاي و آزمـون دقیـق فیشـر تجزيـه و تحلیـل
گرديد.
سؤاالت پرسشنامه در جـدول  2نشـان داده شـدهانـد.

گرفته شد .همچنین مالک آگاهي پرسنل ،پاسـخ بلـي
آنان به حداقل يك سوال پرسشـنامه در حیطـه مـورد
نظر بوده و داشتن آسی

يــك ســوال از ســؤاالت  1تــا  15پرسشــنامه (در
خصوص داشتن آسی

جسمي يا رواني طي يك سال

گذشته) بـود .رعايـت اقـدامات حفـایتي بـر اسـاس
حداقل پاسخ درست بـه يكـي از سـؤاالت  16تـا 2۱
پرسشنامه بود .همچنین مالک ادراک كاركنان از ايمني
وسايل و تجهیزات ،پاسـخ بلـي بـه حـداقل يكـي از
سؤاالت  23و 24پرسشنامه بوده است.
نتایج

در مجموع  199نفر وارد مطالعه شدند .اطالعات

بخش محل
خدمت

فراواني پاسخهـا بـه تفكیـك سـؤاالت پرسشـنامه در
جدول  2آمده است .فراواني نسبي آگاهي از اقـدامات
حفایتي  ،%98/5فراواني رعايت آن  %86/۱و فراوانـي
ايمني وسايل و تجهیزات  %99/5بود .فراوانـي نسـبي
آســی هــاي جســمي وارده بــه پرســتاران  %95/۱و
آسی هاي روانـي  %88/6بـوده اسـت و هـی يـك از
پرستاران از سوي بیماران يا همراهانشان مورد تهـاجم
فیزيكي قرار نگرفته بودند.

دموگرافیك پرستاران در جدول  1آمده است.
جدول  :2توزیع فراوانی نسبی پاسخ پرستاران مورد مطالعه به سؤاالت پرسشنامه مخاطرات شغلی پرستاران.
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تعداد

درصد

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران
مؤلفهها

محمود نکویی مقدم و همکاران

 -2به عارضه اسکلتی عضالنی در رابطه با کار مبتال شدهاید؟

24/2

23/3

-2در حین انجام کار با پاشیدن خون به دست و صورت مواجهه شدهاید؟

32/4

22/3

 -3دچار بیماری عفونی ناشی از کار شدهاید؟

22/4

22/4

-0در هنگام انجام کار با وسایل تیز و برنده دچار آسیب شدهاید؟

22/2

20/0

-2دچار عوارض ناشی از تماس با محلولهای شیمیایی شدهاید؟

03/2

22/3

-2بهخاطر جابجایی بیماران دچار آسیب جسمی شدهاید؟

24/2

23/2

-2بهعلت عوارض ناشی از شغل و شرایط کاری نیاز به استراحت پیدا کردهاید؟

22/2

03/2

-2به علت عوارض ناشی از شغل و شرایط کاری ناچار به استفاده از داروهای مختلف شدهاید؟

23/0

22/2

-3دچار حساسیتهای ناشی از استفاده از ابزار و مواد مرتبط با کار (الکل ،دستکش التکس و )...شدهاید؟

22/2

22/0

-24دچار عارضه تنفسی شدهاید؟

32/4

0 /3

-22از طرف بیمار و همراهان آنها مورد تهدید و حمله کالمی و فیزیکی قرار گرفتهاید؟

22/2

22/2

-22دچار افسردگی ناشی از کار شدهاید؟

22/2

22/0

-23دچار اختالالت خواب و کابوس ناشی از کار شده اید؟

22/4

22/3

-20دچار بیخوابیهای ناشی از کار شدهاید؟

22/4

22/4

-22شرایط کاری موجب بدخلقی شما در اجتماع یا خانواده شده است؟

02/3

22/2

-22در محیط کار بدون روپوش اقدامات درمانی انجام دادهاید؟

32/2

20/2

-22قبل و بعد از هر اقدامی برای بیمار دستهای خود را می شوئید؟

23/2

24/2

-22سرسوزنها و وسایل تیز را در جعبه مخصوص میاندازید؟

22/4

32/2

-23برای حفاظت از چشم در مواقع لزوم از عینک استفاده میکنید؟

23/2

24/0

-24در صورت مواجهه با بیماران مختلف و انجام اقدامات مخصوص برای آنها دستکش خود را تعویض میکنید؟

23/4

22/3

آگاهی از

-22استفاده از ماسک را برای انجام کار ضروری میدانید؟

32/4

3 /4

اقدامات حفاظتی

-22استفاده از دستکش را برای انجام کار ضروری میدانید؟

32/2

2 /2

-23جعبه مخصوص وسایل تیز و برنده از ایمنی الزم برخوردار میباشد؟

33/4

2 /4

-20تاریخ انقضای جعبه وسایل تیز و برنده بهدرستی تعیین میشود؟

33/2

4 /2

آسیبهای
جسمی در سال
گذشته

آسیبهای روانی
در سال گذشته

رعایت اقدامات
حفاظتی

درک ایمنی
وسایل و تجهیزات

سؤاالت

معنيداري نداشتند.

جــدول شــماره  3توزيــع فراوانــي نســبي آگــاهي از

اختال

اقــدامات حفــایتي و رعايــت آن و ايمنــي وســايل و

در افراد متاهـل فراوانـي آگـاهي و رعايـت اقـدامات

تجهیزات در بیمارستانهـاي تحـت مطالعـه را نشـان

حفایتي بیشتر از مجردين بود .اما درک ايمني وسايل

ميدهد .يافتهها حاكي از آن است كه فراوانـي آگـاهي

و تجهیزات مورد استفاده آنان كمتر بود كـه اخـتال

از اقــدامات حفــایتي در دو جــنس برابــر و فراوانــي

آماري معنيداري بـین آنـان وجـود نداشـت .از نظـر

رعايــت آن در زنــان بیشــتر اســت .فراوانــي ادراک از

تحصیالت ،كارشناسان آگاهي از اقـدامات حفـایتي و

ايمني وسايل و تجهیزات در زنان نیز كمتـر از مـردان

درک ايمني وسايل و تجهیزات كمتري نسبت به ساير

است كه از نظر آماري اين سه متغیر در زنان و مردان

مقاطع تحصیلي داشتند ،اما كمتـرين فراوانـي رعايـت
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بله

خیر

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

اقـــدامات حفـــایتي مربـــو بـــه پرســـنل ديپلمـــه

داخلي و بخش  CCUوجـود داشـت .بـین فراوانـي

بود .بین آگـاهي از اقـدامات حفـایتي ،درک ايمنـي

آگاهي اقدامات حفایتي و رعايت اقـدامات حفـایتي

وسايل و تجهیـزات و رعايـت اقـدامات حفـایتي در

ودرک ايمنــي وســايل وتجهیــزات بــا بخــشهــاي

مقاطع تحصیلي مختلف اختال

معنـيداري مشـاهده

بیمارستاني ارتبا معنيداري وجود نداشت.

كمترين فراواني آگاهي از اقدامات حفایتي مربو بـه

آگاهي از اقـدامات حفـایتي ودرک ايمنـي وسـايل و

پرســنل بــا ســابقه كــاري بــیش از  2۱ســال اســت و

تجهیــزات در بیمارســتان امــام رضــا(ع) و كمتــرين

بیشترين فراواني رعايت اقدامات حفایتي در افراد بـا

فراواني رعايت اقدامات حفایتي دربیمارستان غرضـي

سابقه كاري بین  5تا  9سال اسـت .گـروههـاي داراي

وجود داشت (جدول  .)3اما فراواني آگـاهي ،درک و

ســوابق كــاري مختلــف از نظــر فراوانــي آگــاهي از

رعايت اقدامات حفایتي در سـه بیمارسـتان اخـتال

اقدامات حفایتي و رعايت رعايت اقدامات حفـایتي،

معنيداري نداشت.

آماري معنيداري نداشتند .در بین گروههـاي

جدول شماره  4فراواني نسبي آسی هـاي جسـمي و

اختال

مختلف استخدامي ،كمترين فراواني ايمني و آگاهي از

رواني در پرسنل بیمارستانهاي تحت مطالعه را نشـان

اقدامات حفایتي در پرسنل طرحي و بیشترين فراواني

ميدهد .بر اساس نتايج ذكر شده در جـدول ،پرسـنل

رعايت در پرسنل پیماني بود كه بین فراواني آگاهي از

ديپلمه و افراد با سابقه كار بیشتر از  2۱سال ،بـیش از

اقدامات حفایتي با نوع اسـتخدام ارتبـا معنـيداري

ساير گروهها دچار آسی هاي رواني و جسمي شدند.

مشاهده شد.

در بــین گــروههــاي مختلــف اســتخدامي ،بیشــترين

در بخشهاي بیمارسـتاني ،پرسـنل اورژانـس و ICU

عوارض رواني و جسمي مربو به پرسنل قـراردادي

كمتــرين آگــاهي از اقــدامات حفــایتي را داشــتند.

و شركتي (در جدول تحت عنوان سـاير مـوارد) بـود.

همچنین درک ايمني وسايل و تجهیزات مورد استفاده

در میان بخشهاي بیمارستاني ،بیشـترين آسـی هـاي

در اورژانــس كمتــرين فراوانــي را نســبت بــه ســاير

رواني در پرسنل بخش CCUوجود داشت.

بخشها دارند .كمتـرين و بیشـترين فراوانـي رعايـت
اقدامات حفـایتي نیـز بـه ترتیـ

در پرسـنل بخـش
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نشد.

در ســه بیمارســتان تحــت مطالعــه ،كمتــرين فراوانــي

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

جدول  :3فراواني نسبي آگاهي از اقدامات حفایتي و رعايت آن و ادراک كاركنان از ايمني وسايل و تجهیزات
آگاهی از اقدامات
ابعاد

متغیر

حفاظتی
عدم
آگاهی

نتیجه

درک ایمنی وسایل و
تجهیزات

آزمونχ2

آگاهی

† )(p.value

نتیجه
آزمونχ2

2 /2

32/3

4

244

4

244

2 /3

32/2

4

244

4

244

حفاظتی
عدم
رعایت

آزمونχ2

رعایت

زن

2 /2

32/2

مرد

2 /2

32/2

وضعیت

مجرد

0 /2

32/2

تاهل

متاهل

2 /3

32/2

دیپلم

4

244

کاردانی

4

244

کارشناس

3

32

2 /2

>2

3 /0

32/2

4

244

2-3

2 /3

32/2

3 /2

32/3

24-24

2 /3

32/2

4

244

<24

3 /2

34/3

4

244

32/0

رسمی

2 /2

32/0

4

244

30/3

22/2

نوع

پیمانی

4

244

2 /3

32/2

23/2

22/2

استخدام

طرحی

22/2

23/3

2 /2

30/2

00/0

22/2

4

244

4

244

24

24

2 /2

32/2

2 /2

32/2

02/2

22/2

زنان

4

244

4

244

33/2

24/3

اطفال

4

244

4

244

32

22

اورژانس

2 /3

30/2

2 /3

32/2

32/3

20/2

ICU

2 /3

32/2

4

244

22/2

20/3

جراحی

2 /2

32/2

4

244

32/2

22/2

CCU

4

244

4

244

20/3

22/2

دکتر غرضی

2 /2

32/2

4/43

33/2

32/2

22/3

امام رضا(ع)

2 /3

30/2

2 /3

30/2

24/2

23/2

خاتم االنبیاء

2 /3

32/2

4

244

22/2

22/0

جنسیت

تحصیالت

سابقه
خدمت
(سال)

سایر موارد
داخلی

بخش محل
خدمت

بیمارستان

*اختال

4/32

4/22

4/23

4/00

4/42

*

4/23

4/23

33/3

22/2

32/2

22/2

03/2

22/2

33/2

22/3

24

24

20/3

22/2

32/2

33/3

22/2

32/2

20/0

22/2

22/2

04

24
23/2

4/23

4/22

4/32

4/23

4/42

4/23

4/22

† )(p.value

4/22

4/32

4/22

4/22

4/22

4/02

4/22

معنيدار

†در مواقع الزم از  Fisher’s Exact Testاستفاده شد
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نداشته

داشته

† )(p.value

رعایت اقدامات

نتیجه

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

جدول -4فراوانی آسیبهای جسمی و روانی در پرستاران بیمارستانهای منتخب
سیرجان و بافت در سال 1931
متغیر

ابعاد

آسیب روانی

نتیجه آزمونχ2
† )(p.value

آسیب جسمی

22/2

22/3

22

22

22/0

23/2

22/2

23/0

22/2

20/3

22/2

22/2
02/2

داشته

نداشته

زن

22/2

22/3

مرد

23/2

22/3

وضعیت

مجرد

20/2

22/3

تأهل

متاهل

22

23

دیپلم

244

4

کاردانی

22/0

22/2

کارشناسی

22/2

20/3

22/2

>2

23/2

22/3

23/2

24/2

2-3

23/2

24/0

23/2

24/0

24-24

32

4 /2

22

22

<24

244

4

20/2

02/2

رسمی

22/2

22/0

20/0

22/2

نوع

پیمانی

22/3

20/2

22/0

22/2

استخدام

طرحی

22/2

22/2

23/3

22/2

سایر موارد

22/3

22/2

30/0

2 /2

داخلی

22/2

22/2

22/2

22/2

زنان

32/3

2 /2

23/2

34/0

اطفال

34

24

34

24

اورژانس

30/2

2 /3

22/2

23/2

ICU

22/2

20/3

24

24

جراحی

22/3

22/2

22/2

22/2

CCU

244

4

22/2

02/3

دکتر غرضی

23

22

24/2

23/0

امام رضا(ع)

23/2

24/2

22/3

22/2

خاتم االنبیاء

22/0

22/2

34

24

جنسیت

تحصیالت

سابقه
خدمت
(سال)

بخش محل
خدمت

بیمارستان

*اختال

4/22

4/22

4/22

4/42

4/23

4/23

4/03

† )(p.value

>4/42

*
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داشته

نداشته

نتیجه آزمونχ2

4/42

>4/42

4/42

*

*

4/22

4/23

4/42

*

معنيدار

†در مواقع الزم از  Fisher’s Exact Testاستفاده شد
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محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

در پژوهش حاضر انواع و فراواني مخاطرات شغلي و

حفــایتي كمتــر پرســنل ايــن بخــش ( )%94/1نســبت

عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شاغل در

بهساير بخشها ميتوانـد تـوجیهي بـراي درک پـايین

بیمارستانهاي سیرجان و بافت در استان كرمان

ايمني وسايل و تجهیزات اين بخش باشد.

بررسي گرديد .نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهند

طبق جدول شماره  ،3با وجود بیشـتر بـودن فراوانـي

كه الگوي رخداد حوادث در جامعه تحت مطالعه از

آگــاهي از اقــدامات حفــایتي و رعايــت اقــدامات

زواياي مختلف از جمله سن ،جنس  ،نوع حادثه و

حفــــایتي پرســــنل متاهــــل تحــــت مطالعــــه،

غیره با ديگر مطالعات انجام شده در كشور تقريبا

آسی هاي رواني در آنان بیشتر از پرسنل مجرد اسـت

همخواني دارند.

كه اين يافته با ساير مطالعات مطابقـت دارد ( .)3۱در

بر اساس يافتههاي پژوهش ،كمترين فراوانـي رعايـت

پژوهشهاي انجام شده توسط بختیاري و همكـاران و

اقدامات حفایتي مربو به پرسنل ديپلمـه بـوده و در

خسروي و همكاران نیز بین وضـعیت تاهـل و میـزان

نتیجه بیشترين آسی هاي جسمي و رواني نیز در اين

آسی ها و حوادث شغلي ارتبا

معنيداري مشـاهده

گروه وجود دارد كه ميتواند بهعلت ماهیت متفـاوت

شده اسـت ،بـهطـوري كـه وقـوع حـوادث در میـان

كار آنـان نسـبت بـه سـاير پرسـنل باشـد كـه اغلـ

متثهلین بیشتر بوده است (.)31 ،32

فعالیتهاي آنان بهصورت فیزيكي و سنگین ميباشد.

همچنین نتايج اين بررسي نشان داد كه در هی كـدام

در مطالعه حاضر بین فراواني عوارض جسمي با سـطح

از بیمارستانها ،پرستاران از سوي بیماران و همراهـان

تحصیالت ارتبا معنيداري وجـود داشـت .مصـد

آنان مورد تهاجم قرار نگرفتهانـد ،امـا طبـق پـژوهش

راد نیز در مطالعه خود بـه ارتبـا معكـوس فراوانـي

انجام شده توسط رفعتي و همكاران در بیمارستانهاي

تحصیالت با عوارض رواني و جسمي پي بـرد (.)24

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابـل در سـال 1388

در مطالعه آقاجانلو نیز اين ارتبا وجـود داشـت ،امـا

فراوانــي خشــونت علیــه پرســتاران بــهويــژه توســط

اين ارتبا مثبـت بـود يعنـي بـا افـزايش تحصـیالت

همراهان بیمار باال ( )%21/3بوده است ( )26كـه ايـن

فراواني آسی هاي جسمي نیز افزايش مييافت (.)1

تفاوت ميتواند بهدلیل اختال

بر اساس يافتههاي ايـن مطالعـه ،از ديـدگاه كاركنـان،

تحت مطالعه در دو پژوهش ،تفاوت در حجـم كـار و

وســايل و تجهیــزات در بخــشهــاي زنــان ،اطفــال،

كثرت مراجعه بیماران ،نوع بیماري افراد پذيرش شده

جراحـــــي CCU ،و  ICUاز ايمنـــــي يكســـــاني

و يا عوامل ديگر باشد.

برخوردارند .اما وسايل و تجهیزات مـورد اسـتفاده در

بر اساس نتايج ،بیشترين عوارض رواني در پرسـتاران

اورژانس كمترين ايمني ( )%97/1را در بین بخشهاي

بخش CCUبهدلیل حساسیت باالي كـار و وضـعیت

بیمارســتاني دارنــد .پركــار بــودن ،اســتفاده زيــاد از

حاد بیماران آن مشاهده گرديد .پرستاران بخش اطفال

تجهیزات ،حجم باالي بیماران و فقـدان فرصـت الزم

بیشترين عوارض جسمي را تجربه كرده بودند.

براي چك نمودن ايمني وسايل توسط پرسنل بخش و

در مطالعه حاضـر بیشـترين عـوارض روانـي پـس از

تاسیسات ،انجام پروسـیجرها (تزريقـات ،رگگیـري،

بخش ، CCUدر پرسنل اورژانس( )%94/1ايجاد شده
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بحث

بخیه ،گاواژ ،ساكشن و )...همچنین آگاهي از اقدامات

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

اكثر مواجهـههـا و آسـی هـا در بخـشهـاي زنـان و

استخدام رابطه معنيداري وجـود دارد .بـهطـوري كـه

اورژانس اتفا افتاده بـود ( .)33مصـد رادBoden ،

آگاهي در پرستاران طرحي كمترين میزان را بـه خـود

و همكاران و  Rodríguez-Acostaو همكـاران نیـز

اختصاص داده است كه ميتواند بهدلیل تجربـه انـدک

شغلي را در پرسنل بخشهاي مراقبت

در محیط كار و سابقه كم آنـان باشـد .مصـد راد در

ويژه ،بخشهاي رواني ،اورژانس و اتا عمل گزارش

پژوهش خود در سه بیمارسـتان آموزشـي اصـفهان و

نمودهاند كه تا حدود زيادي بـا مطالعـه مـا هـمراسـتا

 Benavidesو همكاران در اسپانیا نشان دادند كه بین

مــيباشــد ( Yang .)2۱ ،21 ،24و همكــاران نیـــز

فراوانــي آگــاهي از اقــدامات حفــایتي و فراوانــي

بخشهاي اورژانس و سرپايي را پرخطرترين بخشها

آسی هاي شغلي پرستاران ارتبا معكـوس دارد (،24

معرفـي كردنـد ( .)19بنـابراين بخـش محـل خــدمت

 )23كه تا حدودي با مطالعه ما همراستا ميباشد.

ميتواند عامل خطري براي آسی هاي جسمي باشند.

پــژوهش حاضــر حــاكي از آن اســت كــه بیشــترين

جســمي بــهطــور

آسی هاي رواني در پرسـنل بیمارسـتان امـام رضـاي

معنيداري در مردان بیشتر از خانمها بـود و مـيتـوان

سیرجان مشاهده شد كه ميتواند بهدلیل آگاهي انـدک

گفــت از ايــن نظــر بــا مطالعــاتي چــون جويــاني و

پرسنل در زمینه حوادث شغلي و ايمني كم تجهیـزات

همكاران ،مصد راد ،رفعتي و همكاران و بختیـاري و

و وســايل مــورد اســتفاده در ايــن بیمارســتان باشــد.

همكاران همراستا ميباشد (.)24-26 ،31

پژوهش آيتالهي و همكاران در بیمارسـتان صـدوقي

مطالعه حاضر همچنین نشان داد كه با افـزايش سـابقه

يزد نشـان داد كـه  %3۱/3از افـراد تحـت مطالعـه بـا

كار پرسنل ،فراواني عوارض جسمي كاهش مييابد و

استفاده از يكي از اقدامات حفایتي از خطر پیشگیري

بین آنها ارتبا معنيدار وجود دارد و از ايـن نظـر بـا

كردهانـد ( ،)34در صـورتي كـه در مطالعـه مـا 86/۱

پـــژوهش آقاجـــانلو و همكـــاران و  Benavidesو

درصد افراد از اقدامات محافظتي استفاده كرده بودنـد.

همكاران همراستا است (.)1،23

طبــق مطالعــه مصــد راد ،بهــرهگیــري از وســايل و

در اين مطالعه آزمونهاي آماري ارتبا معنـيداري را

تجهیزات ايمنـي نقـش قابـل مالحظـهاي در افـزايش

بین آسی هاي جسمي بـا نـوع بیمارسـتان نشـان داد.

بهــرهوري نیــروي انســاني ســازمان دارد ( .)24طــي

بهطوري كه عـوارض جسـمي در پرسـنل بیمارسـتان

پژوهش حاضر نیز عدم استفاده از وسايل و تجهیزات

غرضي كمترين و در بیمارستان خاتماالنبیا بیشـترين

ايمني باع

پرستاران و غیبت كاركنـان

میزان را به خـود اختصـاص داده بـود .ايـن موضـوع

شده كه ميتواند در نهايت منجر به كـاهش اثربخشـي

ميتواند بهدلیل وجود كمترين میزان رعايت اقـدامات

و كارايي و بهرهوري سازمان گردد.

حفایتي در بیمارستان غرضي و بیشترين میـزان درک

بهطور كلي در سه بیمارستان تحـت مطالعـه فراوانـي

ايمني وسايل و تجهیزات در بیمارسـتان خـاتماالنبیـا

رعايـت اقـدامات حفـایتي در سـطح متوسـطي قــرار

باشد.

داشت كه ميتوان علت آن را وجود تجهیزات ايمن و

بیشترين آسی

در مطالعــه حاضــر فراوانــي آســی

افزايش آسی

ايمني باالي وسايل و تجهیزات ذكر كرد .برخال
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است كه در مطالعه  Osbornو همكاران ( )1999نیز

همچنین نتايج نشان داد كه بین میـزان آگـاهي و نـوع

محمود نکویی مقدم و همکاران

مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

در مطالعه آقاجانلو فراواني استفاده از وسايل حفایت
فردي و رعايت اقدامات ايمني چندان مناس

نبود (.)1

حرفهاي دربیمارستانهاي كشور با انجام پژوهشهـاي
آتي بهتر نشان داده شود.

از جمله كاستيهاي پژوهش حاضر ميتوان بـه عـدم
بــه مخــاطرات شــغلي و فراوانــي عــوارض روانــي و

نتايج مطالعه حاكي از عدم آگاهي و وجود عوارض

جسماني موجـود در آنـان اشـاره نمـود .همچنـین از

جسمي و رواني در بیش از نیمي از پرسنل تحت

محدوديتهاي ديگر مطالعه ،عـدم اطمینـان كـافي از

مطالعه ميباشند .لذا به مديران توصیه ميشود با

ذكر كلیه حوادث رخ داده توسط افراد تحـت مطالعـه

تخصی

نسبت به آموزش و افزايش

ميباشد كه ميتواند به كمشماري منجر گردد.

آگاهي پرسنل و فراهم نمودن تجهیزات الزم و با

بودجه مناس

با توجه به باال بودن فراواني عوارض جسمي و رواني

تدوين دستورالعملهاي مناس

در پرستاران تحت مطالعه ،طراحي و ارايه برنامههـاي

آنها و ملزم كردن گزارش به موقع حوادث ،نسبت به

ايمني مبتني بر مديريت راهبردي به منظـور مـديريت

كاهش آنها اقدام نمايند .همچنین ،الزم است دفاتري

بلندمدت حوادث شغلي در كشـور بـه همـراه انجـام

براي ثبت دقیق آسی هاي شغلي در نظر گرفته شود

بـراي

و حداقل بهصورت ماهانه مورد بررسي قرار گیرند.

كاهش اين نوع حـوادث در سـطح ملـي و در نتیجـه

بدين ترتی

تا حد زيادي ميتوان از وقوع بسیاري از

كنتــرل هزينــههــاي هنگفــت ناشــي از آن در ايــران

حوادث شغلي مورد بررسي در اين پژوهش پیشگیري

مطالعات جامع حوادث و ارايـه مـدلي مناسـ

ضروري بهنظر ميرسد .در نهايت جهت پیشـگیري از

و نظارت بر اجراي

كرد.

وقوع حوادث شغلي در سطح كالن نیز ،بايد همكاري
و تعامل همه جانبهاي بین سیاستگزاران ايـن حـوزه

تشکر و قدردانی

در سطح ملي و كلیه افراد ذينفع ايجاد شود.

بدينوسیله از كلیه كادر پرستاري زحمتكش

امیــد اســت بــا در نظــر گــرفتن نتــايج ايــن مطالعــه ،

بیمارستانهاي مورد مطالعه و همه عزيزاني كه ما را

پژوهش پیرامون حوادث شغلي بهصورت فراگیرتـر و

در جمعآوري اطالعات و انجام اين پژوهش ياري

منسجمتر توسط مسلولین مد نظر قـرار گیـرد و نقـا

رساندند ،تشكر و قدرداني ميشود.

ضعف و قـوت اجـراي دسـتورالعملهـاي بهداشـت
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The Rate of Occupational Hazards and its Effective Factors in Nurses of
Non Educational Hospital of Sirjan and Baft in 2011

Mahmood Nekooi Moghadam1, Mohamad Reza Amiresmaili2, Fatemeh Mirshahi3, Neda Sefidbor3,
Tahere Sharifi4, Rahil Ghorbani4, Mina Namdari4

Abstract
Background: Occupational hazards are one of the most important issues in developing countries.
Meanwhile, hospitals are the most risky health provision centers, and nursing is one of the stressful
jobs. Therefore, the present study aimed to study occupational hazards and their influential factors
among nurses.
Methods: This cross-sectional study was carried out in Sirjan and Baft hospitals in 2011. Two
hundred nurses were included in this study using stratified random sampling. A questionnaire was
used for data collection. Data analysis was conducted through SPSS 19 software and using chi-square
test, Fisher’s Exact test and descriptive statistics.
Results: The frequency of awareness and observing safety measures were respectively 98.5% and
86.0%. The Staff perception of safety was 99.5%. The rates of incurred physical and mental injuries
to nurses were respectively 95.0% and 88.6%. The rate of physical invasion to the personnel was
zero. There was a significant relationship between somatic injuries and variables of gender, education,
working years and hospital. Also, a significant relationship was observed between the rate of
awareness and type of employment. The awareness of nurses in emergency wards was less than others
and the most mental injuries were seen among nurses working in CCU (100%) and emergency wards
(94.1%).
Conclusion: The results of the present study indicate psychosomatic injuries in a high number of the
personnel. Therefore, it is recommended to spend a proper budget to provide the required equipment,
in order to decrease occupational hazards to nurses.
Keywords: Occupational hazards, Hospital, Nurse
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