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تاثیر مداخالت ارگونومی بر میزان مواجهه با خطر پست کاری پرستاران

مقاله پژوهشی

حرکات اصالحی منتخب و مداخالت ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آنها
راضیه کریمیان ،*1نادر رهنما ،1مریم کریمیان ،2اعظم جان بزرگی

3

 -1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2دانشگاه فسا ،فسا ،ایران.
 -3دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1393/07/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/03/03 :

چکیده
زمینه و هدف :در نگرش ارگونومیک جهت کاهش اختالالت عضالنی -اسکلتی در محیط کار میبایست تمام مواردي که در وقوع آسیبها نقش دارند ،مورد ارزیابی
قرار گیرند .این نگرش میتواند زمینهساز دستیابی به راهحل بهینه جهت حذف یا کاهش شیوع اختالالت عضالنی-اسکلتی در محیط کار شود .هدف از تحقیق
حاضر ارزیابی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت عضالنی -اسکلتی پرستاران به روش  QECو بررسی تأثیر  8هفته حرکات اصالحی منتخب و مداخالت ارگونومی
شغلی بر میزان مواجهه آنها بود.
مواد و روشها :به منظور ارزیابی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت عضالنی -اسکلتی پرستاران از پرسشنامه نوردیک و روش ارزیابی سریع مواجهه ( )QECدر 6
وظیفه کاري پرستاران استفاده شد.
نتایج 85/7% :از پرستاران ،کار در محیط شغلی را عامل اصلی ایجاد اختالالت عضالنی -اسکلتی گزارش کردند و  %89از وظایف مورد مطالعه پرستاران در سطح
باال یا خیلی باالي ریسک قرار داشتند .همچنین تفاوت معنیداري در تکنیکهاي مختلف مشاهده شد ( ،)P<0.05به طوري که جابهجا کردن بیمار ()87/7%
بیشترین امتیاز ریسک را به خود اختصاص داد و پس از آن دارو دادن ( ،)66/2%رگگیري ( ،)65/1%پانسمان کردن ( ،)64/5%شرکت در ویزیت بیماران ()59/9%
و گزارشنویسی ( )51/1%در مراتب بعدي ریسک قرار گرفتند .پس از  8هفته تمرینات اصالحی و مداخالت ارگونومی در میزان خطر ابتال به اختالالت عضالنی–
اسکلتی کاهش معنیداري مشاهده شد (.)P<0.05
نتیجهگیری :باال بودن سطح ریسک خطر ،نشانه آسیبزا بودن شرایط و محیط کار در بیمارستان بود که اصالح تکنیک جابهجا کردن بیماران و بهبود شرایط
بلند کردن بیماران و اصالح سایر تکنیک هاي مراقبتی و همچنین حرکات اصالحی منتخب موجب کاهش سطح ریسک خطر شد.
کلمات کلیدی :اختالالت عضالنی – اسکلتی مرتبط با کار ،QEC ،ارگونومی شغلی ،تمرینات اصالحی

مقدمه
در یک قرن گذشتتتته پیشتتترفت دانش و تکنولويي بشتتتري
موجب ر شد گ سترده اقت صادي در اکثر ک شورهاي صنعتی شده
ا ست .شواهد ب سیاري به ویژه از ک شورهاي درحال ر شد صنعتی
نشان داده است که عدم تناسب بین تکنولويي و استفاده کننده
در محیط کار حوادث نا شی از کار را سبب شده ا ست ( ،)1که با
توجه به گستردگی بسیار زیاد اختالالت عضالنی – اسکلتی
*نویسنده مسئول :راضیه کریمیان ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ،دانشگاه اصفهان،
اصفهان ،ایران .تلفن03137932197 :
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مرتبط با کار و این که بخش بزرگی از پرداخت غرامت به نیروي
کار آ سیب دیده مربوط به آن ا ست ،م سأله پی شگیري و کنترل
این اختالالت اهم یت فوق ال عادهاي یاف ته و تو جه بستتت یاري از
محققان و مؤستتستتات تحقیقاتی را به خود جلب نموده استتت .به
گونهاي که انجمن بهدا شت و ایمنی شغلی اظهار میدارد ا صوالً
هدف ارگونومی پیشگیري از این نوع عوارض ناشی از کار است و
ستتازمان بهداشتتت جهانی دههي  2000را دههي پیشتتگیري از
اختالالت عضتتالنی -استتکلتی اعالم میکند و اداره بهداشتتت و
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Ovake Working Posture Analysing System
Rapid Entire Body Assessment

1

مواد و روشها
افراد مورد مطالعه :جامعه آماري در این تحقیق عبارت است
از کل پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان ( =650تعداد) که از بین
آنها نمونه آماري انتخاد شد .تعداد  29نفر از پرستاران که داراي
اختالالت در نواحی گردن (11نفر) ،شانه ( 13نفر) ،کمر ( 16نفر)
و مچ دست ( 11نفر) بودند (تعدادي از آنها داراي چند اختالل
عضالنی -اسکلتی بودند) ،به عنوان نمونههاي آماري تحقیق حاضر
در نظر گرفته شدند.
جمع آوری دادهها :پس از انجام هماهنگیهاي الزم با
مدیریت اداري و پژوهشی بیمارستان ،یکی از محققین جهت
عکسبرداري از افراد در حین کار به منظور شناسایی میزان

Rapid Upper Limb Assessment
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ایمنی انگلیس کنترل و پیشتتتگیري از اختالالت عضتتتالنی –
استتتکلتی مرتبط با کار را یکی از اولو یت هاي خود در بهبود
بهداشت حرفهاي شاغالن میداند (.)2
ریستتتک فاکتورهایی که ستتتبب بروز اختالالت عضتتتالنی –
اسکلتی یا پیشرفت آنها میگردند عبارتند از اعمال نیروي زیاد،
تکرار حر کت ،اع مال نیرو در مدت ز مان طوالنی ،بل ند کردن
مداوم بار یا بلند کردن بار ستتنگین ،هل دادن ،کشتتیدن و حمل
بارهاي سنگین ،و ضعیت بدنی ثابت یا نامنا سب ،ف شار تما سی،
ارتعاش کل بدن یا موضعی ،دماي پایین و روشنایی نامناسب که
به وضتتتعیت نامطلود بدن منجر میشتتتود ( .)3در بین عوامل و
ریستتک فاکتورهاي اختالالت عضتتالنی – استتکلتی ناشتتی از کار
پو سچر نامطلود از جمله مهمترین آنها مح سود می شود (.)4
از آنجا که پو سچر نامنا سب هنگام کار یکی از مهمترین ری سک
فاکتورهاي اختالالت استتکلتی -عضتتالنی استتت ،در بستتیاري از
شیوههاي ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی ،آنالیز
پو سچر به عنوان محور و مبناي ارزیابی در نظر گرفته شده ا ست.
روش هاي  2REBA ،1OWAS ،QECو  3RULAاز جم له این
روشها ه ستند .در بی شتر روشهاي فوق ارزیابی بدن به کمک
عکس برداري یا فیلم برداري انجام میشتتود .روش  QECبا یک
چنین نگرشتتی امکان ارزیابی مواجههي فرد با طیفی از ریستتک
فاکتورهاي اختالالت عضالنی -اسکلتی را فراهم میآورد (.)4
افزایش روزانه حوادث و بیماريهاي حرفهاي ری شه در فقدان
توجه به ارگونومی محل کار دارد .یکی از اهداف مهم ارگونومی و
فرایند ارگونومیکی طراحی شیوه کار و فعالیتهاي افراد به نحوي
که در دامنه تواناییها و محدودیتهاي آنها قرار گیرد ،میبا شد
(.)1
حرفهي پرستتتتاري به عنوان یک شتتتغل خطرزا در ارتباط با
اختالالت عضالنی – اسکلتی مرتبط با کار شناخته شده است که
ری سک فاکتورهاي شغلی آنها منح صر به فرد ه ستند (.)5-7
ندا شتن شناخت کافی از و ضعیتهاي کاري ا ستاندارد و عدم به
کارگیري صحیح ع ضالت در حاالت مختلف ن ش سته ،ای ستاده،
خمیده ،حمل کردن ،بلند کردن اشتتیا و همچنین محروم بودن
از تمرینات بدنی که جنبه پی شگیري و ا صالحی دارد هر یک به

نوبه خود میتواند بر ساختار ع ضالنی – ا سکلتی بدن پر ستاران
اثرات منفی به جا گذارده و موجب نقص یا نقایص در اندام آنها
شتتود؛ لذا استتتراتژيهاي مداخلهاي به طراحیهاي ویژهاي براي
رستتتیدگی به این ریستتتک فاکتورها نیاز دارند و بی توجهی و یا
غفلت در این زمینهي مهم میتواند عوارض غیرقابل جبرانی در
روند ستتالمتی و بهداشتتت پرستتتاران به بار آورد ( .)8به همین
دلیل هدف حرکات اصالحی که شاخهاي از تربیت بدنی محسود
می شود شناسایی و پیشگیري از اختالالتی است که عمدتاً ناشی
از فقر حرکت ،عادات غلط در طرز نگهداري بدن و ضعف عضالت
می باشتتتد .بنابراین بازنگري همه جانبهاي در زمینه محیط هاي
کاري ،ابزار و لوازم کار ،موقعیتهاي شغلی و شرایط احراز شغل
و ستتایر مواردي که پرستتتاران در حین کار با آن مواجه هستتتند
بیش از هر زمان دیگري مشتتهود و نمایان استتت؛ لذا ضتترورت
ایجاد مینماید که با انجام تحقیقاتی وضتتتعیتهاي محیطهاي
کاري در بیمار ستانهاي مختلف مورد برر سی و تجزیه و تحلیل
قرار گیرد .از آنجایی که زمینه چنین تحقیقاتی در ک شورهاي در
حال توستتعه و ایران اند میباشتتد؛ لذا هدف از تحقیق حاضتتر
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت عضتتتالنی -استتتکلتی
پرستاران به روش  QECو بررسی تأثیر  8هفته حرکات اصالحی
منتخب و مداخالت ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آنها بود.
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ابزار تحقیق :از پرسشنامه نوردیک به منظور شناسایی افراد
داراي اختالالت عضالنی -اسکلتی و همچنین براي ارزیابی سطوح
مواجهه با خطر اختالالت عضالنی  -اسکلتی در  6وظیفه کاري
پرستاران عکسبرداري و از روش  QECاستفاده شد .این
پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است :الف) پرسشنامه عمومی
و د) پرسشنامه اختصاصی .هدف از پرسشنامه عمومی بررسی
کلی بوده و در آن عالئم اختالالت در کل بدن مطرح میشود .در
پرسشنامه اختصاصی به تجزیه و تحلیل عمیق عالئم در نواحی
خاصی از بدن مانند کمر ،گردن ،شانهها و دست و مچ دست
پرداخته میشود QEC.روشی است که براي گسترهي وسیعی از
مشاغل ،وظایف و شرایط قابل کاربرد است .در این روش پوسچر
و حرکتهاي تکراري کمر ،شانه/بازو ،مچ دست/دست و گردن
مورد ارزیابی قرار میگیرد .همچنین اطالعاتی در زمینهي مدت
زمان انجام کار ،حداکثر وزن بار ،اعمال نیرو به وسیله دست،
ارتعاش ،نیاز دیداري وظیفه و سرانجام دریافت و قضاوت کارگر
(واکنشهاي ذهنی) نسبت به کارگر داوري میشود .امتیازهاي
باالتر نشان دهندهي مواجههي بیشتر با ریسک فاکتورهاي
آسیبهاي عضالنی -اسکلتی است .روند امتیازگذاري در این روش
در گذشته فرضیهاي بوده و لذا اعتبار سازي این روش طی دو
مرحله توسط دیوید و همکاران در سال  2008مورد آزمون قرار
گرفته و توسعه یافته است ()11؛ لذا محقق با حضور در محل کار
آزمودنیها و عکسبرداري از پوسچرهاي کاري و توسط
پرسشهاي شفاهی از خود آزمودنیها به انجام این روش به
شیوهاي که توضیح داده شد اقدام نموده است .به طور کلی هدف
از به کارگیري این روش بدین منظور بوده است که پوسچرهاي
نامناسب در نواحی کمر ،شانه ،گردن و مچ دست با در نظرگرفتن
ریسک فاکتورهایی چون نیرو ،تکرار ،نیاز دیداري ،بدن را تا چه
حد در معرض خطر ابتال به آسیبهاي عضالنی-اسکلتی در محیط
کار قرار میدهد و پس از شناسایی این ریسک فاکتورها اقدامات
الزم را جهت کاهش ریسک خطر و در نتیجه کاهش اختالالت
عضالنی  -اسکلتی اعمال نمود (شکل  1و .)2
برنامه تمرینات اصالحی :برنامه تمرینی ویژه به مدت 8
هفته ،هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت  45تا  90دقیقه،
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شکل  :1تکنیک مراقبتی رگ گیري

شکل  :2تکنیک مراقبتی گزارش نویسی

طراحی و توسط نمونهها زیر نظر مربی متخصص اجرا گردید.
انتخاد تمرینات و نحوهي اجراي آنها از ساده به مشکل بود .کلیه
تمرینات با توجه عارضهي مورد نظر و اصول علمی حاکم بر تمرین
شامل شدت تمرین ،افزایش تدریجی ،مدت ،اصل اضافه بار و
الگوي حرکتی درگیر در تمرین طراحی شد .چهارچود کلی
برنامهي تمرین شامل مراحل گرم کردن و انجام نرمشهاي سبک
بین  5تا  10دقیقه ،تمرینات کششی ویژه  15تا  20دقیقه،
تمرینات مقاومتی ویژه  15تا  20دقیقه و بازگشت به حالت اولیه
 5تا  10دقیقه بود .مدت زمان تمرین هر جلسه با توجه به برنامهي
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مواجهه با خطر در بیمارستان و انجام مداخالت ارگونومیکی و
حرکات اصالحی در سالن ورزشی این بیمارستان مستقر گردید.

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 2تابستان 1394
راضیه کریمیان و همکاران

مداخالت ارگونومیکی :به منظور کاهش میزان مواجهه با
خطر ،مداخالت ارگونومی نیز به مدت  8هفته اعمال گردید .این
مداخالت بر اساس آیین نامههاي حفاظتی و بهداشت وزارت کار
با شرایط وضعیت بدن ،قدرت ماهیچهاي و حرکات بدن انتخاد
گردیدند؛ به طوري که از تنشهاي غیر الزم یا بیش از حد بر روي
عضالت ،مفاصل ،رباطها ،دستگاه تنفسی و قلبی و عروقی اجتناد
گردد .مداخالت اعمال شده به صورت کتابچه ارگونومی در جابه
جایی بار و همچنین بروشورهایی در خصوص حرکات بدنی در
اختیار آزمودنیها قرار داده شد (.)9

تجزیه و تحلیل دادهها :دادهها توسط نرم افزار  SPSSنسخه
 15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .براي توصیف مشخصات
آماري از آماره هاي توصیفی و براي تعیین تفاوت آماري از آزمون
 Wilcoxonاستفاده شد P < 0.05 .به عنوان سطح معنی داري
آماري تعیین گردید.

نتایج
نتایج این تحقیق نشتان داد که  85/7%از پرستتاران ،کار در
محیط شغلی را عامل ا صلی ایجاد اختالالت ع ضالنی -ا سکلتی
گزارش کردند و  %89از وظایف مورد مطالعه پر ستاران در سطح
باال یا خیلی باالي ریسک قرار داشتند.
همچنین تفتتاوت معنی داري در تکنیتتکهتتاي مراقبتی
پرستتتتاران مشتتتاهده شتتتد ( ،)P<0.05به طوري که با توجه به
امتیازات مکت سبه  QECاز  6تکنیک مورد برر سی در پر ستاران
جا به جا کردن بیمار ( )87/7%بی شترین امتیاز ری سک را به خود
اختصتتتتاص داد و پس از آن دارو دادن ( ،)66/2%رگ¬گیري
( ،)65/1%پانستتمان کردن ( ، ،)64/5%شتترکت در ویزیت بیماران
( )59/9%و گزارش نوی سی ( )51/1%در مراتب بعدي ری سک قرار
گرفتند (جدول  1و نمودار .)1

جدول  :1اطالعات مربوط به روش  QECیا سطوح مواجهه با عوامل خطرزاي اختالالت عضالنی – اسکلتی در بین  6تکلیف پرستاران
ریسک

سطح

فراوانی

درصد

نوع وظیفه

پایین

1

0

0

-

متوسط

2

18

11

گزارش نویسی

باال

3

127

72

شرکت در ویزیت ،پانسمان کردن ،رگ گیري،دارو دادن

خیلی باال

4

29

17

جابه جا کردن بیمار
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تمرینی متغیر بود .محل اجراي تمرینات ،سالن سر پوشیدهي
بیمارستان بود .انتخاد تمرینات و نحوهي اجراي آنها از ساده به
مشکل بود؛ به این معنی که در جلسات اولیه حرکات از شدت،
تعداد ،تکرا ر و زمان کمتري برخوردار بود و در جلسات بعدي به
تدریج شدت تمرینات افزایش پیدا میکرد و مشکل تر میشد.
برنامهي تمرینی ویژه ناحیه گردن در تحقیق حاضر از نوع تمرینات
ایزومتریک بود .برنامهي تمرینی ویژه ناحیه کمر از تمرینات
فلکشنی با تأکید بر تقویت عضالت ناحیهي شکم و اکستنسورهاي
پشت بود و برنامهي تمرینی ویژه شانه بر تقویت عضالت و انعطاف
پذیري تأکید داشت .براي ناحیهي دست نیز تمرینات مقاومتی و
انعطاف پذیري در نظر گرفته شد.
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جابه جا کردن بیمار

تکایف کاری
نمودار  :1امتیازات مکتسبه  QECاز  6تکنیک مورد بررسی در پرستاران

در خصوص  QECجابه جا کردن بیمار بین قبل و بعد از 8
هفته حرکات اصالحی و مداخالت ارگونومی تفاوت معنی داري
مشاهده شد ( ،)Z= -4.714 ،P< 0.05به طوري که میزان ریسک
بعد از تمرینات اصالحی و مداخالت ارگونومی  %69/3گزارش شد.
در ارتباط با  QECدارو دادن بین قبل و بعد از  8هفته حرکات
اصالحی و مداخالت ارگونومی تفاوت معنی داري مشاهده شد

( ،)Z= -4.713 ،P< 0.05به طوري که میزان ریسک بعد از
تمرینات اصالحی و مداخالت ارگونومی  49/2%گزارش شد.
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نمودار  QEC :2جابه جا کردن بیمار پیش و پس از مداخله
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20
10
0
پس از مداخله

پیش از مداخله

نمودار  QEC :3دارو دادن پیش و پس از مداخله

در خصوص  QECرگ گیري تفاوت معنی داري بین قبل و
بعد از  8هفته حرکات اصالحی و مداخالت ارگونومی مشاهده شد
( ،)Z= -4.690 ،P< 0.05به طوري که میزان ریسک بعد از
تمرینات اصالحی و مداخالت ارگونومی 52/3%گزارش شد.
تفاوت معنی داري در  QECپانسمان کردن بین قبل و بعد از 8
هفته حرکات اصالحی و مداخالت ارگونومی مشاهده شد ( <P

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 5:44 +0430 on Tuesday June 19th 2018

90

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 2تابستان 1394
راضیه کریمیان و همکاران

70

70

60

60

50

50

40

امتیاز QEC

امتیاز QEC

40

30

30

20

20

10

10

0
پس از مداخله

0

پیش از مداخله

پس از مداخله
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نمودار  QEC :6شرکت در ویزیت بیماران پیش و پس از مداخله

70

60

60

50

50

امتیاز QEC

امتیاز QEC

40

40

30

30

20

20

پس از مداخله

10

10

0

0
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نمودار  QEC :5پانسمان کردن پیش و پس از مداخله

پس از مداخله

پیش از مداخله

نمودار  QEC :7گزارش نویسی پیش و پس از مداخله

بحث و نتیجهگیری
در خصوص  QECشرکت در ویزیت بیماران بین قبل و بعد از 8
هفته حرکات اصالحی و مداخالت ارگونومی تفاوت معنی داري
مشاهده شد ( ،)Z= -4.695 ،P< 0.05به طوریکه میزان ریسک بعد
از تمرینات و مداخالت ارگونومی 49/6%گزارش شد.
در ارتباط با  QECگزارش نویسی تفاوت معنی داري بین قبل و
بعد از  8هفته حرکات اصالحی و مداخالت ارگونومی مشاهده شد

هدف از تحقیق حاضتتتر ارز یابی ارگونوم یک خطر ابتال به
اختالالت ع ضالنی -ا سکلتی پر ستاران به روش  QECو برر سی
تأثیر  8هفته حرکات اصتتتالحی منتخب و مداخالت ارگونومی
شغلی بر میزان مواجهه آنها بود .حدود  85/7%از پرستاران ،کار
در محیط شغلی را عامل اصلی ایجاد اختالالت عضالنی -اسکلتی
گزارش کردند و  %89از وظایف مورد مطالعه پر ستاران در سطح
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 ،(Z= -4.71 ،0.05به طوري که میزان ریسک بعد از تمرینات
اصالحی و مداخالت ارگونومی  %51گزارش شد.

( ،)Z= -4.709 ،P< 0.05به طوري که میزان ریسک بعد از
تمرینات اصالحی و مداخالت ارگونومی  %38گزارش شد.
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باال یا خیلی باالي ری سک قرار دا شتند .کریمیان و برگمن نیز در
تحقیق خود به تأثیر عوامل شغلی در بروز ناهنجاريهاي وضعیت
بدنی و نیز دردهاي مفصلی و عضالنی – اسکلتی اشاره داشتهاند
( .)11 ،10حرفهي پرستاري به عنوان یک شغل خطرزا در ارتباط
با اختالالت عضالنی – اسکلتی مرتبط با کار شناخته شده است
که ری سک فاکتورهاي شغلی آن ها منح صر به فرد ه ستند (،5
.)6
در این مطالعه با تو جه به امت یازات مکتستتت به  QECاز 6
تکنیک مورد بررسی در پرستاران جا به جا کردن بیمار ()87/7%
بیشترین امتیاز ریسک را به خود اختصاص داد که از نظر ارزیابی،
اقدامهاي اصالحی میبایست بی درنگ اعمال شود .عامل مساعد
کننده ا صلی ری سک مربوط به ماهیت کار پر ستاري به خ صوص
انجام فعالیتهاي همراه با جابه جا کردن بیمار و تغییر وضتتعیت
میباشد ،زیرا مستلزم حرکات ناگهانی ،خم شدن ،چرخیدن ،بلند
کردن و وضتتعیتهاي غیر طبیعی استتت که به صتتورت مداوم،
تکراري و در تمام طول زندگی حرفهاي پرستاران میباشد (،6 ،5
 13 ،12و  )14که با یافتههاي این تحقیق همخوانی دارد .در این
مطالعه در ستتایر تکنیکهاي مورد مشتتاهده مثل دارو دادن ،رگ
گیري ،پانستتتمان کردن ،گزارش نویستتتی و شتتترکت در ویزیت
بیماران QECهاي به د ست آمده در سطح متو سط و باال بودند
که نشتتانگر نیاز به حرکات اصتتالحی و مداخلهاي میباشتتد؛ این
یافته با نتایج هیگارتی ( ،)15همخوانی دارد.
در این تحقیق مشاهده شد که هشت هفته تمرینات اصالحی
و مداخالت ارگونومی موجب کاهش معنی داري در سطح ریسک
خطر در  6تکلیف کاري پرستاران میشود ،که با نتایج سایر

مطالعات همخوانی دارد .به نظر میرسد راهکارهاي پیشگیري از
بروز چنین مشکالتی به شکل آموزش اصول مکانیک صحیح بدن،
آموزش مکانیک صحیح بدن در حین تکنیکهاي انجام کار ،تغییر
در فشار فیزیکی شغل با توجه به فرآیند ارگونومیک و انجام
حرکات اصالحی میباشد ( 6 ،5و .)16
به طور خالصه میتوان نتیجه گرفت که باال بودن سطح
ریسک خطر نشانه آسیب زا بودن شرایط و محیط کار در
بیمارستان بود که اصالح تکنیک جا به جا کردن بیماران و بهبود
شرایط بلند کردن بیماران و اصالح سایر تکنیکهاي مراقبتی و
همچنین حرکات اصالحی منتخب موجب کاهش سطح ریسک
خطر شد؛ در واقع هیچ پرستاري به طور کامل از خطر صدمه
مصون نیست ( .)18 ،17با توجه به باال بودن سطح ریسک خطر
در بیمارستان ،امروزه توجه زیادي به علم ارگونومی در کشورهاي
توسعه یافته میشود ولی متأسفانه این تحقیقات در کشورهاي در
حال توسعه و از جمله ایران اند میباشد .عالوه بر عوامل
ارگونومیک و استانداردهایی که براي پیشگیري از مخاطرات شغلی
باید در ساخت وسایل و تجهیزات مورد استفاده مدنظر قرار بگیرد،
با پرداختن به فعالیتهاي ورزشی و توجه ویژه به تمرینات
اصالحی با رعایت اصول علمی تمرین میتوان از وقوع اختالالت
عضالنی – اسکلتی مرتبط با کار تا حد زیادي پیشگیري کرد ()19
و زمینهي افزایش بهره وري و کاهش غیبت پرستاران از کار را
فراهم نمود.
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Abstract
Background & Objective: In order to reduce work-related musculoskeletal disorders in ergonomic approach, all
effective factors in occurrence of disorders, should be evaluated. This approach can provide an optimal solution for the
omission or reduction of work-related musculoskeletal disorders. The aim of the present study is ergonomic evaluation
of nurses’ risk of suffering from musculoskeletal disorders with Quick Exposure Check (QEC) and the effect of 8-week
selected corrective exercises and ergonomic occupational interventions on their exposure rate.
Materials & Methods: For ergonomic evaluation of nurses’ risk of suffering from musculoskeletal disorders, Nordic
questionnaire and Quick Exposure Check of the factor risk were applied for 6 tasks of nurses.
Results: 85.7% of nurses reported occupation as the major factor for musculoskeletal disorders and 89% of nurses’ tasks
studied were in high or very high risk. There was a significant difference in care techniques used by nurses (P<0.05).
Moving up patients (87.7%) had the highest risk and giving drugs (66.2%), determining the vein (65.1%), dressing a
wound, participation in visiting patients (59.9%), and reporting (51.1%) were in the following risk orders. After 8 week
corrective exercises and ergonomic interventions there was a significant reduction in the risk rate of suffering from
musculoskeletal disorders in 6 tasks by nurses (P<0.05 ).
Conclusions: The results show that high risk level was a sign for susceptible conditions and workplaces in the hospital
and corrective technique of moving up patients and improved conditions for moving up patients, improved other care
techniques and selected corrective exercises reduced the risk level.
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