
Journal of North Khorasan University of Medical Sciencesمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

:79Spring2014;6(1)-7171-79:)1(6؛1393بهار 

بررسی بیماریهاي مرتبط با کار در کارکنان یکی از بیمارستانهاي شهر تهران 

5، علی اکبر کریمی زارچی4غالمحسین پورتقی،3نسبهرمز سنائی،3رضا توکلی،*2حجت رشیدي جهان،1محمد سالم

، تهران، ایران)عج(...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا،مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت1
، تهران، ایران)عج(...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا،مربی گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت2
، تهران، ایران)عج(...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا،استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت3
، تهران، ایران)عج(...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا،استادیار مرکز تحقیقات بهداشت4
، تهران، ایران)عج(...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا،استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژي دانشکده بهداشت5
، تهران، ایران)عج...(گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا:نویسنده مسئول*

hojatr73@gmail.com: پست الکترونیک
16/6/92:پذیرش12/4/92:اصالح4/3/92:وصول

چکیده 
با گسترش تکنولوژي و به علت در معرض قرار گرفتن پرسنل شاغل با عوامل زیان آور مختلف فیزیکی، شیمیایی، : زمینه و هدف

قرار گرفته و امکان بروز بیماري هاي مختلف شغلی که ناشی ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی در محیط کار، سالمتی افراد در معرض خطر 
مطالعه حاضر با هدف تعیین بیماریهاي مرتبط با کار در کارکنان یکی از بیمارستانهاي .از وجود این عوامل می باشد افزایش یافته است

.انجام شده است1388شهر تهران در سال 
هکیازکارکناننفر233یهاي مرتبط با کار بر رويمیزان بروز بیماری باشد که در طی آننوع توصیفی ماین مطالعه از:روش کارمواد و 

. مورد مطالعه قرار گرفتبیمارستان شهر تهران
براي جمع آوري داده ها از اطالعات موجود در پرونده کارکنان، چک لیست بیماریهاي ناشی از کار و معاینه توسط پزشک متخصص طب 

.از دیدگاه آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS16با استفاده از نرم افزار اطالعات به دست آمده.کار استفاده شد
سال، 30- 39اختالالت اسکلتی عضالنی بودند و این اختالالت در گروه سنی درصد از کارکنان داراي7/62نتایج نشان داد که : یافته ها

درصد بود که گروه سنی 18فراوانی اختالالت روحی و روانی ناشی از کار . راد با سابقه کار باالتر از ده سال بیشتر بودپیراپزشکان و افزنان،
سال به باال داراي 40درصد نیز در گروه سنی 1/24بیماریهاي پوستی مرتبط با کار با شیوع .سال داراي بیشترین فراوانی بود29کمتر از 

.بیشترین فراوانی بود
اسکلتی عضالنی که ناشی از سنگینی کار و عدم رعایت اختالتبا توجه به باال بودن فراوانی بیماریهاي مرتبط با کار به ویژه :نتیجه گیري

پیشنهاد می گردد براي کاهش شیوع این اختالالت، اصول ارگونومیکی و نامناسب بودن ابزار و تجهیزات در محیط بیمارستانی می باشد، 
.آموزشی و بهسازي محیط متناسب با نوع فعالیت کارکنان انجام شودمداخالت

عوامل زیان آوربیماریهاي مرتبط با کار، اختالالت اسکلتی عضالنی، پرسنل درمانی، : هاي کلیديواژه
مقدمه

مواجهه با بیماریهاي شغلی و مرتبط با کار امروزه از 
بالغ اهمیت زیادي برخوردار شده است زیرا اکثر افراد

نزدیک به نیمی از اوقات بیداري خود را در محیطهاي 
گذرانند و در نتیجه تحت تاثیر عوامل مختلفی کاري می

در کلیه . گیرندکه در محیط کارشان وجود دارد قرار می

محیط هاي کاري چندین عامل مهم زیان آور و خطرناك 
ســالمتی افـــراد را بـــــه مخاطره می اندازد که شامل 
عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی 

در حقیقت این عوامل می توانند با . و روانی می باشند
تاثیر بر روي سالمتی شاغلین باعث ایجاد بیماري و ناتوانی 

مواجهه با عوامل بیماریزا در محیط کار . 1در آنها شوند 

پژوهشیمقاله
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مانند می تواند آسیب هاي ناشی از کار و بیماریهایی
سرطان، عوارض شنوایی، مشکالت تنفسی، اختالالت 
اسکلتی، عضالنی، بیماریهاي قلبی، عروقی، مشکالت تولید 
مثلی، نوروتوکسیک، عوارض پوستی و مشکالت روانی 

میر هاي ناشی از کار در حدود مرگ و. 2ایجاد نماید
را شامل می گردد درصد از کل مرگهاي ساالنه جهان 5/1

40حال توسعه حدود سهم کشورهاي درین مقدارکه از ا
درصد بیش از میزان گزارش شده براي کشورهاي پیشرفته 

بیماریهاي شغلی و مرتبط با کار عالوه بر . 3است 
خسارتهاي آشکار از طریق حذف نیروي کار، ایجاد 
معلولیت و ایجاد هزینه هاي درمانی خسارت زیادي به 

این خطرات . ارد می کنندتوسعه اقتصادي و اجتماعی و
درکارکنان بخش سالمت از اهمیت باالتري برخوردار بوده 
و این افراد عالوه بر دشواریهاي معمول در سایر محیطهاي 

در . کاري، از انواع آلرژي ها و استرسها نیز رنج می برند
مقایسه با بخش هاي دیگر مانند کشاورزي و صنایع که 

برخوردار شده اند، کارکنان امروزه از وضعیت ایمنی بهتري
بخش سالمت در معرض ریسک هاي جدي قرار دارند 

4 .در تحقیق خود ] 5[و همکاران1چیالدر همین راستا
در پرسنل بیمارستانی در برزیل بیشترین آسیبهاي شغلی 
را مربوط به اختالالت اسکلتی عضالنی به ویژه درد کمر و 

الیتهاي سنگین و گردن در پرستاران به علت انجام فع
در ] 6[یکائیل و همکارانمتکراري گزارش نمودند، 

مقایسه اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران 
بیمارستانی و پرستاران خانگی نتیجه گیري نمودند که 
میزان این اختالالت در پرستاران خانگی به علت سنگینی 

، صدف و کار بیشتر از پرستاران بیمارستانی می باشد
در تحقیق خود در بیمارستانی در راولپندي ] 7[ناتهمی

پاکستان نتیجه گرفتند که آسیبهاي عصبی روانی در زنان 
در مقایسه با سایر آسیبهاي شغلی بیشتر از مردان در 

گزارش ] 8[3و ویتمنتاس2روتا،بیمارستان می باشد
درصد از پرستاران در کشور لیتوانی در طی 43نمودند که 

ر عوارش پوستی شده اند که علت اصلی آنها کار خود دچا

1  -Cheila
2- Ruta
3-Vidmantas

استفاده از انواع شوینده ها ضد عفونی کننده ها و 
.دستکشهاي التکس بوده است

عوامل مختلفی از جمله شغل و استرس هاي شغلی، 
جنسیت، وضعیت فیزیکی بدن، نحوه انجام فعالیت هاي 
روزانه در ایجاد دردهاي مفصلی با منشاء فیزیکی موثر می 

بی توجهی به فشارهاي کاري و استرسهاي موجود . شندبا
در پرسنل واحدهاي درمانی می تواند تبعات و هزینه هاي 
درمانی باالیی را به سیستم بهداشت و درمان سازمانها و 

از این رو یکی از نگرانیها و ]. 9[کشور تحمیل نماید 
دغدغه هاي همیشگی و اصلی بخش سالمت جامعه براي 

بخش شناخت بهترین راه و نحوه اجراي کارکنان این
برنامه هاي ایمنی و پیشگیري از بروز بیماریهاي محیط 

توجه به سالمت جسمی و روحی کارکنان . کار می باشد
در یک سازمان ضروري است و این امر با ایفاي نقش ها و 

مستقیم و همسو "ماموریت هاي محوله رابطه اي کامال
یروهاي درمانی به دلیل وجود این موضوع بویژه درن. دارد

استرس به میزان باالتر و گزارش تحقیقات انجام شده در 
داخل و خارج مبنی بر آسیب پذیري باالي این نیروها در 

بنابراین . مقایسه با سایر سازمانها، اهمیت بیشتري می یابد
اهمیت دادن به سالمت کارکنان و فراهم کردن بستري که 

داشته باشد از نان را در پیارتقاي سطح سالمت کارک
. بهداشت و درمان سازمان می باشدوظائف اصلی و مهم

این تالشها با انجام معاینات دوره اي و سایر اقدامات 
ارزشمند، سالمت و شادابی کارکنان را افزایش داده و مانع 
از تحمیل شرایط سخت و از کارافتادگی زودرس در 

تالشها انجام طرح یکی از اجزاي این. کارکنان می شود
هاي تحقیقاتی در خصوص شناسایی عوامل خطر و ارائه 
راهکارهاي کاربردي براي برطرف کردن موانع و اجراي 

. سیاستهاي تامین و ارتقاي سالمت کارکنان می باشد
با توجه به اینکه پرسنل درمانی در بیمارستانها در معرض 

یزیکی و عوامل مختلف زیان آور شغلی به ویژه عوامل ف
شیمیایی و ارگونومیکی ناشی از سنگینی کار می باشند 
احتمال ایجاد بیماریهاي مرتبط با کار در آنها بسیار زیاد 

این مطالعه با هدف تعیین این بیماریها در پرسنل . است
درمانی در یکی از بیمارستانهاي شهر تهران انجام شده 

. است
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روش کار 
قطعی است که بر روي م-این مطالعه از نوع توصیفی

علوم دانشگاه هاي کارکنان رسمی بیمارستان یکی از 
انجام شده و در طی 1388در شهر تهران در سال پزشکی 

آن به صورت سرشماري کلیه پرونده هاي قابل دسترس 
نفر 111نفر مرد و 122(نفر 233کادر درمانی به تعداد 

ري داده ها ابزار جمع آو. مورد بررسی قرار گرفته است) زن
شامل اطالعات موجود در پرونده پرسنل، پرسشنامه 

براي اعتبار محتواي . مربوط به بیماریهاي ناشی از کار بود
پرسشنامه ها از کارشناسان متخصص در زمینه هاي 
آموزش بهداشت، بهداشت حرفه اي و متخصص طب کار 

پایایی چک لیست و پرسشنامه تهیه استفاده شد اعتبار و
Contentترتیب با روش هاي اعتبار محتوا شده به

validityهمسانی درونی مورد ارزیابی وبعد از اصالح و و
بعد از انجام . اضافه کردن نظرات مورد استفاده قرار گرفت

هماهنگی هاي الزم با مسئولین مربوطه در دانشگاه و 
شناسایی و توجیه همکاران پرسشگر، مطابق با برنامه 

ي مربوط به شکل حضوري به نمونه هايتنظیمی و فرمها
مراجعه و نسبت به جمعشاغل در مراکز تابعه دانشگاه

براي تأیید صحت اطالعات . آوري داده ها اقدام گردید
مربوط به نوع بیماري ناشی از کار اظهار شده، نمونه ها 
جهت معاینه به متخصص طب کار معرفی شدند و افرادي 

ه قبل از بکارگیري در این مرکز داراي بیماري بودند از ک
تحقیق خارج شدند و همچنین افرادي که بیماري آنان 
مربوط به کار تشخیص داده نشد به تشخیص پزشک 

ضمنا به منظور . متخصص طب کار از مطالعه خارج شدند
رعایت اخالق در تحقیق، اطالعات پرسنلی و بررسی 

مل به صورت محرمانه انجام گرفت بیماري افراد به طور کا
و در نهایت داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار 

SPSS16 و آزمون هاي آمار توصیفی و تحلیلی مانند
توزیع فراوانی، تست فیشر و کاي دو مورد تجزیه و تحلیل 

.قرار گرفت
یافته ها

با کار در بیشترین میزان ابتال به بیماریهاي مرتبط 
به ترتیب میزان ابتال مربوط به د مطالعهبیمارستان مور

اختالالت اسکلتی عضالنی، روحی روانی، پوستی و عفونی 
.مشاهده می گردد1می باشد که اطالعات آن در نمودار 
داراي بیشترین 30-39بر اساس نتایج تحقیق گروه سنی 
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اسکلتی عضالنی ابتالء به اختالالت) درصد65(فراوانی 
بیشتر ) درصد 2/71(همچنین از نظر جنس، زنان . بودند

به این بیماري مبتال شده اند و با آزمون آماري دو دامنه 
فیشر مشخص شد بین جنس و بیماري اسکلتی عضالنی 

براساس نتایج ). p>05/0(رابطه معنی داري وجود دارد 
دیگر بیشتراز گروه هاي ) درصد69(این تحقیق پزشکان 

جدول (در پرسنل بیمارستان به این عوارض مبتال شده اند 
که آزمون کاي اسکوآر رابطه معنی داري را بین شغل و ) 1

همچنین ). p>05/0(بیماري اسکلتی عضالنی نشان داد 
بیشتر از کارکنان سال10بیش ازکارکنان داراي سابقه کار

7/59درصد در برابر1/64(سال 10با سابقه کار کمتر از 
آزمون. به بیماري اسکلتی عضالنی مبتال بوده اند) درصد

دقیق فیشر نشان داد که ارتباط  بین سابقه کار و بیماري 
کارکنان که ). 1جدول(اسکلتی عضالنی معنی دار نیست 

سال می باشند داراي بیشترین 30دارایسن کمتر از 
از نظر اختالالت روحی روانی بودند و) درصد1/24(فراوانی

به ) درصد1/17دربرابر9/18(جنس، مردان بیش از زنان 
این بیماریها مبتال بودند و آزمون آماري مربع کاي تفاوت 
معنی داري را بین جنس و اختالالت روانی نشان داد 

)05/0<p .( از نظر شغلی، بیشترین درصد اختالالت روحی
و روانی مربوط به پرستاران و کمترین آن مربوط به 

بود و از نظر سابقه کار ) درصد3/3در برابر 7/20(زشکان پ
درصد 7/24بیشترین درصد اختالل روحی روانی با فراونی 

مربوط به گروه با سابقه کار کمتر از ده سال  بود 

کارکنان یکی از بیمارستانهاي شهر تهرانتوزیع  فراوانی مطلق ونسبی بیماري اسکلتی عضالنی در : 1جدول 
اي سن، جنس، شغل و سابقه کاربرحسب متغیره

بیماري اسکلتی عضالنی
متغیر

جمعندارددارد

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد
29≤17)6/58(12)4/41(29)100(
39-3076)65(41)35(117)100(

)100(87)1/39(34)9/60(53≤40سن
)100(233)3/37(87)7/62(146جمع
)100(122)1/45(55)9/54(67مرد

)100(111)8/28(32)2/71(79زنجنس
)100(233)3/37(78)7/62(146جمع

)100(30)60(18)40(12پزشک
)100(145)2/35(51)8/64(94پرستار

)100(58)31(18)69(40پیراپزشکشغل
)100(233)3/37(87)7/62(146جمع

10≤46)7/59(31)3/40(77)100(
)100(156)9/35(56)1/64(100<10سابقه کار

)100(233)3/37(87)7/62(146جمع
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سال داراي بیشترین 30کارکنان کمتر از ). 2جدول(
ظر بیماریهاي پوستی بودند و از ن) درصد31(فراوانی 

4/16درصد در برابر 27(جنس، زنان بیش از مردان 
آزمون کاي ). 3جدول(به این بیماریها مبتال بودند ) درصد
پوستی نشان ط معنی داري را بین جنس و بیماريدوارتبا

از نظر شغلی، بیشترین درصد بیماري ). p>05/0(داد 

پوستی مربوط به پزشکان و کمترین آن مربوط به
بود و از نظر ) درصد2/17درصد در برابر 40(پیراپزشکان 

4/22سابقه کار بیشترین درصد بیماري پوستی با فراونی 
. بیش از ده سال بوددرصد مربوط به گروه با سابقه کار 

معنی داري را بین ارتباطیدقیق فیشرآزمون آماري
).3جدول(سابقه کار و بیماري پوستی نشان نداد 

کارکنان یکی از بیمارستانهاي شهر تهرانتوزیع فراوانی مطلق ونسبی اختالل روحی روانی در : 2جدول 
برحسب متغیرهاي سن، جنس، شغل و سابقه کار

اختالل روحی روانی 
نوع متغیر

جمعندارددارد

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

29≤7)1/24(22)9/75(29)100(
39-3025)4/21(92)6/78(117)100(

)100(87)5/88(77)5/11(10≤40سن
)100(233)82(191)18(42جمع
)100(122)1/81(99)9/18(23مرد

)100(111)9/82(92)1/17(19زنجنس
)100(233)82(191)18(42جمع

)100(30)7/96(29)3/3(1پزشک
)100(145)3/79(115)7/20(30پرستار

)100(58)81(47)19(11پیراپزشکشغل
)100(233)82(191)18(42جمع

10≤19)7/24(58)3/75(77)100(
)100(156)3/85(133)7/14(23<10سابقه کار

)100(233)82(191)18(42جمع
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بحث
درصد از کارکنان دچار 7/62نتایج مطالعه نشان داد که 

اختالالت اسکلتی عضالنی بودند که بیشترین فراوانی این 
و ) درصد65(سال 30-39اختالالت متعلق به گروه سنی 
بوده ) درصد6/58(سال 30کمترین آن در گروه سنی زیر

نتایج مطالعه نشان می دهد که کارکنان در دهه دوم . است
دمتی در مراکز درمانی با مشکالت جدي مربوط به خ

اختالالت اسکلتی عضالنی مواجه می شوند که برنامه 
ریزي براي پیشگیري و یا کاهش شیوع این اختالالت 

مطالعات انجام شده در داخل . ضروري به نظر می رسد
بهرامی و همکاران در بررسی کشور از جمله مطالعه 
سنل درمانی بیمارستانهاي پر اختالالت اسکلتی عضالنی

بیشترین فراوانی این اختالالت نشان می دهد که کاشان 
و کمترین آن) 2/91(سال 30- 39مربوط به گروه سنی 

بوده که تقریبا با )درصد7/78(سال 30در گروه سنی زیر

نتایج حاضر همخوانی دارد که به نظر می رسد علت اصلی 
این گروه سنی می باشد ولی آن بیشتر بودن تعداد افراد در

ه در مطالعه حاضر میزان شیوع اختالالت مشاهده شد
. 10بوده است بهرامی و همکارانکمتر از مطالعه

در بررسی شیوع همچنین مطالعه رحیمی و همکاران
دردهاي ستون فقرات در پرستاران شاغل در بیمارستان 
هاي شهر همدان، بیشترین شیوع درد هاي ستون فقرات

سال گزارش 22- 33در صد در گروه سنی 4/69را با 
بیشترین شیوع اختالل اسکلتی عضالنی . 11کرده است 

سال توسط 45در صد در گروه سنی باالي 3/66را با 
مطالعات انجام . استبند پی و همکاران ارائه شدهمحسنی

شده در داخل و خارج کشور نیز مؤید این نکته است که 
درمانی باید از این نظر مورد توجه بیشتري کارکنان مراکز

.12قرار گیرند 

کارکنان یکی از بیمارستانهاي شهر تهرانتوزیع فراوانی مطلق ونسبی بیماري پوستی در : 3جدول 
برحسب متغیرهاي سن، جنس، شغل و سابقه کار

بیماري پوستی
ع متغیرنو

جمعندارددارد

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد
29≤9)31(20)69(29)100(
39-3020)1/17(97)9/82(117)100(

)100(87)9/75(66)1/24(21≤40سن
)100(233)5/78(183)5/21(50جمع
)100(122)6/83(102)4/16(20مرد

)100(111)73(81)27(30زنجنس
)100(233)5/78(183)5/21(50جمع

)100(30)60(18)40(12پزشک
)100(145)7/80(117)3/19(28پرستار

)100(58)8/82(48)2/17(10پیراپزشکشغل
)100(233)5/78(183)5/21(50جمع

10≤15)5/19(62)5/80(77)100(
)100(156)6/77(121)4/22(35<10سابقه کار

)100(233)5/78(183)5/21(50جمع
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در مطالعه حاضر بیشترین فراوانی نسبی اختالالت اسکلتی 
براي درصد متعلق به زنان است که 2/71عضالنی با 

کاستن از این اختالالت و شکایات، ضمن افزایش آگاهی 
مدیران، نوبت کار و اعضاي خانواده آنها، اتخاذ تدابیر

آموزش روشهاي ارگونومی، اصالحی و پیشگیرانه از جمله
همچنین اصالح وضعیتهاي کاري و بکار گیري وسایل 

نتایج . توصیه می شودکمکی به منظور درمان کارکنان زن 
ایران از جمله مطالعه حاضر نسبت به برخی مطالعات در

شیوع بیشتر اختالالت منشاوي و همکاران از مطالعات 
نی را نشان می دهد که ممکن است تعداد اسکلتی عضال

بسیار زیاد مراجعه کننده و سنگینی بیش از حد بار کاري 
مطالعه منشاوي و همکاران نشان می دهد . علت آن باشد

درصد شیوع گردن درد مربوط به زنان دندانپزشک 20که 
غنجال در مطالعه خود توزیع رسته اي دردهاي . بوده است

ی در بین کارکنان زن شاغل نظامی مفصلی با منشا فیزیک
.13درصد گزارش نموده است 40و غیر نظامی را 

عضالنی در - همچنین بیشترین شیوع اختالل اسکلتی
درصد متعلق به گروه با 1/64مطالعه حاضر با فراوانی 

این مطالعه با . سال تعلق داشت10سابقه کار بیش از 
رحیمیلعات هاي انجام شده داخلی از جمله مطابررسی
11 ،محسنی بند پی12 ،دهقان منشاوي13 ،

، و بهرامی و 15، رمضانی پور14عزالدین اردکانی
مشکالت ارتباط معنی داري را بین که 10همکاران
همخوانی عضالنی و سابقه کار به دست آورده اند -اسکلتی

دارد که علت آن در واقع مربوط به این مطلب است که 
ا شروع اختالالت اسکلتی عضالنی به صورت تدریجی عموم

در مطالعه . بوده و با افزایش سابقه کار بروز می نمایند
عضالنی با -حاضر بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی

درصد متعلق به پیراپزشکان بوده و پرستاران 69فراوانی 
درصد به عنوان دومین شغل درگیر با این مشکل 8/64با 

و همکاران 1لیاین بررسی با مطالعه. تمطرح شده اس
16 که ابتال به بیماري اسکلتی عضالنی درپرستاران را

درصد گزارش نموده مطابقت داشته که علت آن 70حدود 
می تواند بار کاري زیاد در این بیمارستان باشد ولی با 

عضالنی - چوبینه و همکاران که اختالالت اسکلتیمطالعه
درصد گزارش نموده است 4/84را شایع در پرستاران

1- lee

مطابقت ندارد که به نظر می رسد به علت کمتر تر بودن 
.17نسبت پرستاران به بیماران در مطالعه حاضر باشد

درصد از کارکنان از18نتایج مطالعه نشان داد که
معاونتبه گزارش . اختالالت روحی روانی رنج می بردند

شیوع وزشپزشکیدرمانوآمبهداشت،وزارتسالمت
20سال در ایران بیش از 15اختالالت روانی افراد باالي 

. درصد است که باالتر از نتایج مطالعه حاضر می باشد
بیشترین فراوانی این اختالالت متعلق به گروه سنی کمتر 

در حالی که در. درصد بوده است1/24سال با 29از 
ضعیت بررسی ومطالعه صابریان و همکاران با عنوان 

، سالمت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
درصد 3/29بیشترین شیوع اختالل روحی روانی را 

. 18سال گزارش کرده اند 40-49درگروه سنی
همچنین خیر آبادي و همکاران بیشترین شیوع این 

سال به باال 46براي گروه سنیدرصد 57اختالل را 
مطالعه گلیان تهرانی و ولی در . 19گزارش نموده اند 

همکاران که روي ماماهاي شاغل در تهران انجام دادند 
) درصد9/55(، داراي بیشترین درصد 31- 40گروه سنی 

اختالل روحی روانی بودند که با نتایج مطالعه حاضر 
همخوانی ندارد که به نظر می رسد علت آن باالتر بودن 

ن در این سابقه کار و زمان بیشتري براي در معرض بود
از نظر جنس، بیشترین فراوانی .20گروه سنی است

درصد متعلق 9/18اختالل روحی روانی در این مطالعه با 
دنیادرشدهانجاممطالعاتازبا بسیاريکهبه مردان بوده

همخوانی ندارد و الزم است مطالعه کاملتري براي یافتن 
از جمله مطالعه دربسیاریازمطالعات.علت آن به عمل آید
درکلینیک پرستاري 321و الن2اي که توسط روبین

آمریکا انجام شده است و یا مطالعه صابریان و همکاران در 
بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان دانشگاه علوم 

ها بهزندرروانیاختالالتپزشکی سمنان انجام شده،
که 18می باشدمردانازشایعترايمالحظهطورقابل

ممکن است مربوط به تفاوتهاي برخورد با پرسنل زن در 
همچنین در مطالعه حاضر، بیشترین . محیط کار باشد

درصد متعلق به 7/24شیوع اختالل روحی روانی با 
در همین . سال است10کارکنان با سابقه کار کمتر از 

2- Robynn
3 -Ellen
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در مطالعه خود با عنوان 18صابریان و همکاران رابطه 
یت سالمت روانی کارکنان دانشگاه علوم بررسی وضع

کارکنان با سابقه کار کمتر این میزان را در پزشکی سمنان
گزارش نموده اند، همچنین درصد 2/75سال، 10از 

خاقانی زاده و همکاران در مطالعه خود این میزان را در 
سال شاغل در 10پرستاران با سابقه کار کمتر از 

ته به دانشگاه علوم پزشکی بیمارستانهاي آموزشی وابس
درصد گزارش نموده اند که با یافته هاي این 2/53تهران 

تحقیق همخوانی ندارد و عواملی از قبیل رضایت از کار و 
میزان حقوق دریافتی می تواند در این مورد موثر باشد

22 .29با توجه به نتایج این مطالعه، گروه سنی کمتر از
یشترین فراوانی بیمارهاي پوستی درصد داراي ب31سال با

در همین خصوص صادقیان و همکاران در مطالعه . بود
شیوع درماتیت دست و برخی از با عنوان 23خود 

بیشترین عوامل موثر آن در پرسنل پرستاري و مامایی،
3/61فراوانی درماتیت دست را در پرسنل پرستاري با

ي عبدلی سال و همچنین آقا36- 40درصد در گروه سنی
در مطالعه خود حساسیت به التکس در پرسنل بهداشنی 

31-40درصد در گروه سنی6/71درمانی اراك با فراوانی 
گزارش کرده اند که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد که 
می تواند به علت نوع و زمان استفاده از دستکش و انجام 

مطالعه نشان نتایج . 24معاینات دوره اي بیماریابی باشد 
درصد مردان مبتال به 4/16درصد زنان و 27داد که 

پورپاك و همکاران در مطالعه خود . بیماري پوستی بودند
درصد و 7/33میزان شیوع درماتیت پوستی در مردان را 

درصد اعالم نموده اند که با نتایج مطالعه 3/66در زنان 
مخوانیحاضر از نظر باالتر بودن این بیماري در زنان ه

دارد ولی درصدهاي گزارش شده بیشتر از مطالعه حاضر

در حالی که نتایج مطالعه صادقیان و 25می باشد 
ارتباط معنی داري بین بیماریهاي پوستی 23همکاران 

و جنس گزارش نکرده و فراوانی بیماري پوستی را در هر 
دو جنس یکسان دانسته اند که با نتایج این پژوهش 

.نداردهمخوانی
نتیجه گیري

، کارکنان با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه
اسکلتی بیشتر در معرض ابتال به بیماریهاي بیمارستانی 

هاي بهداشتی ناشی از سنگینی کار در محیطعضالنی
درمانی می باشد که به ویژه ممکن است باعث ایجاد درد 

ین با توجه به نوع بنابرا. در ناحیه کمر و گردن افراد گردد
سازي محیط کار به فعالیت در بخشهاي درمانی، انجام به

ویژه طراحی ارگونویک و استفاده از ابزار مناسب براي 
جابجایی بیماران و همچنین مداخالت آموزشی براي 

ضمنا . پیشگیري از این اختالالت ضروري به نظر می رسد
عدم با توجه اینکه یکی از محدودیتهاي این مطالعه

بررسی دقیق در جزئیات مشاغل درمانی از جنبه هاي 
ارگونومیکی بوده است پیشنهاد می گردد در مطالعات 
آینده برنامه ارزیابی وظایف کاري به منظور یافتن دقیق 
مواردي که مستقیما باعث کمر درد می گردند به منظور 

. ارائه راه حلهاي فنی و ارگونومیکی به عمل آید
انیو قدردتشکر

می باشد 1082این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 
که هزینه انجام آن توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

ضمنا از . پرداخت گردیده است) عج(پزشکی بقیه اهللا
مدیریت و کارکنان بیمارستان تخصصی بقیه اهللا 

تهران که در انجام این تحقیق همکاري بسیار )عج(االعظم
نه اي داشته اند تقدیر و تشکر به عمل می خوب و مسئوال
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Abstract
Background & objectives: The use of technology has increased
occupational diseases. People in work zone may be exposure to
various harmful agents such as physical, chemical, ergonomic,
biological and psychological agents. These factors can lead to
many of occupational and work related diseases. This study
aimed to determine the work related diseases among staff of a
hospital in Tehran.
Material & Methods:This descriptive cross-sectional study was
conducted on 233 hospital`s staff. Job records and the check list
of work related diseases were used to collect data. Descriptive
and analytical statistics using SPSS version 16 were applied for
analysis.
Results:The results showed that 62.7 % of workers had
musculoskeletal disorders. These disorders were more reported
among people aged 30 to 39, females, paramedics and people
with more than 10 years of work history.  Prevalence of mental
disorders was 18% and working age group of less than 29 years
had the highest frequency among them. Skin diseases related to
work with a prevalence rate about 24.1% among people aged
more than 40 years was considerable.
Conclusion:Work-related diseases in hospital are common
especially musculoskeletal that caused by ergonomic agents.
Regarding to high prevalence of work related diseases especially
musculoskeletal disorders, among participants, applying
educational interventions adjusted to job type of personnel could
be a practical suggestion.
Key words: Work related disease, musculoskeletal disorders,
hospital`s staff, harmful agents

*Corresponding Author:
School of Health, Baqiyatallah
University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
Email: hojatr73@gmail.com

Submitted:25 May 2013
Revised:3 July 2013
Accepted:7 Sep 2013

Original Article

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
71

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.71
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-319-en.html
http://www.tcpdf.org

