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اعضای کمیته علمی دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی

اعضای کمیته علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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سمیرا محمدی )دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت(
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پیام وزیر بهداشت در خصوص همایش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امــروزه بــا تغییــر در ســبک زندگــی و پدیدآمــدن مســائل نویــن در عرصه هــای گوناگــون حیــات، از 
تغییــرات جمعیتــی، تفــاوت الگــوی ابتــال بــه بیماری هــا، تحــوالت زیســت محیطــی تــا پیچیدگی های 
شهرنشــینی و تداخــالت فرهنگــی و اجتماعــی و نیــز نقش فنــاوری در زندگی، بشــر در سراســر گیتی، 
بــا گســتره عمیقــی از مســائل نوپدیــد و بازپدیــد مواجــه اســت کــه ســالمت و رفــاه فــرد، خانــواده و 

جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.
در ایــن شــرایط، بهداشــت از جملــه حوزه هــای مــورد توجــه و دارای اهمیــت اســت کــه اقدامــات آن از 
طریــق ایجــاد تغییــرات محســوس در ســبک زندگــی و تامین و تضمیــن ارتقاء ســالمت و رفــاه جوامع، 

می توانــد تاثیــری مســتقیم و مــداوم بــر زندگــی مردم داشــته باشــد.
نکتــه حائــز اهمیــت آن کــه حفاظــت و ارتقــاء ســالمت جوامــع بایــد از طریــق ارائــه ســبک زندگــی 
ســالم، تحقیــق و پژوهــش در مــورد چگونگــی پیشــگیری از بیماری هــا و حــوادث، تشــخیص و کنتــرل 
بیماری هــای عفونــی و نظایــر آن صــورت گیــرد و متخصصــان حــوزه بهداشــت، ســهم قابــل توجهی در 

ایــن عرصــه داشــته و خواهنــد داشــت.
برگــزاری »دهمیــن همایــش دانشــجویی تازه های علوم بهداشــتی کشــور« به یقیــن یکــی از رویدادهای 
مهــم بــرای تســهیل در پیمــودن مســیری طوالنــی اســت کــه الزم اســت بــا تــالش، دانــش و توجــه به 

مســائل کالن کشــور، ادامــه یابد.
امیــدوارم همــه دســت اندرکاران و دانشــجویان عزیــز ایــن حــوزه بــا نــگاه علمــی بــرای پیمــودن راهــی 
کــه آغــاز شــده اســت، کوشــش کننــد و ضمــن ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای و هماهنگی با مســئوالن، 

نقــش علــوم بهداشــتی را در ارتقــاء ســالمت مــردم و جامعــه بیــش از پیــش تبییــن نمایند.
پیروز و موفق باشید.

   دکتر سید حسن هاشمی  
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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پیام دبیران همایش

بــا وجــود پیشــرفت های چشــم گیــر در حــوزه علــوم بهداشــتی و افزایــش قابــل توجــه دانشــجویان در 
کشــور، امــا بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان ایــن حــوزه اعتمــاد بــه نفــس الزم را بــرای انجــام کارهــای 
بــزرگ بــه منظــور اثبــات خــود در محیــط هــای شــغلی اخــذ ننمــوده انــد. هنــوز توانمندی هــای الزم 
ــذا نیــاز  ــد. ل ــزرگ در زندگــی پیــدا نکــرده ان ــاوری و ایجــاد تحــوالت ب ــرای خودب را در دانشــگاه ها ب
اســت برنامــه هــای مدونــی بــرای ایجــاد خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس در ایــن قشــر از دانشــجویان 
تدویــن گــردد. دهمیــن همایــش تــازه هــای علوم بهداشــتی کشــور با شــعار دانشــجوی توانمنــد امروز، 
کارآفریــن توانــای فــردا، بنــا دارد تــا فرصتــی ایجــاد شــود کــه دانشــجویان رشــته های علوم بهداشــتی 
ــه ســمت کارآفرینــی و تبدیــل دانــش کســب  ــه خــود، در جهــت حرکــت ب ــا اعتمــاد بیشــتری ب ب
شــده درجهــت حــل مشــکالت کشــور گام بردارنــد و بتواننــد دانــش بــه روز خــود را در جهــت تولیــد 
و خدمــت در ارتقــائ بهداشــت کشــور ارائــه نماینــد. در همایــش امســال بــرای اولیــن بــار در جهــت 
توانمنــد ســازی دانشــجویان و ارتقــاء دیــدگاه و نگــرش آنــان بــرای کاربــردی نمــودن دانــش خــود، از 
شــرکت های دانــش بنیــان کــه توانســته انــد علــم و تجربیــات خــود را بــه ثــروت و تقویــت بنیان هــای 
بهداشــتی کشــور تبدیــل نماینــد، دعوت بعمــل آورده اســت تــا دانشــجویان بدانند، علمی کــه آموخته 
انــد می توانــد چــه شــگفتی  هایی در ایــن حــوزه بیآفرینــد. امیــد اســت ایــن فراینــد بتوانــد نگــرش 
دانشــجویان و اســاتید بزرگــوار و زحمتکــش را تغییــر داده و از یادگیــری دانشــی کــه کاربــرد نــدارد و 
مشــکلی را حــل نمــی کنــد بــه ســوی دانشــی ســودمند، مبتنــی بــر حــل مســئله و براســاس اصــول 
مهندســی بهداشــت، حرکــت نماینــد. امــروز مشــکالت بهداشــتی کشــور بــا مهندســی همیــن قشــر 
از دانشــجویان بهداشــتی قابــل حــل اســت. برگــزاری ایــن دوره از همایــش کــه باهمــت دانشــجویان  
بســیاری در مقاطــع تحصیلــی گوناگــون انجام شــد نیــز خود نمــادی از توانمند ســازی و اخــذ تجربیات 
و توانمندی هــای الزم در برگــزاری چنیــن مراســمی در ســطح ملــی می باشــد. امســال بیــش از 1000 
مقالــه بــه دبیرخانــه دهمیــن همایــش تــازه هــای علــوم بهداشــتی  ارســال گردیــد کــه اســتقبال بــی 
نظیــری نســبت بــه دوره هــای قبــل بــه چشــم مــی خــورد. ســاخت فیلــم کوتــاه و انیمیشــن نیــز 
بعنــوان رویکــردی دیگــر بــرای تقویــت و توانمنــدی دانشــجویان در ایــن عرصــه، مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. در پایــان الزم می دانیــم از تمامــی کســانی کــه مــا را در برگــزاری ایــن گردهمایــی بــزرگ یاری 
نمودنــد، بســیج محتــرم دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، حمایت های همــه جانبه 
معــاون تحقیقــات و فــن آوری و کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، 
معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی و همفکــری و حمایــت های مســوول محترم دفتــر نمایندگی 

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید بهشــتی، کمــال تشــکر و قدردانــی را عــرض نمایــم.                                 
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مقاالت مهندسی بهداشت حرفه ای
1 ارزیابی شاخص ناتوانی ناشی از درد گردن و پایین کمر دندانپزشکان  

2 مقایسه دو روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )FT-IR( و ماوراءبنفش )UV( در اندازه گیری روغن های معدنی 

3 بررسی رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

4 بررسی کار تیمی در تیم های جراحی بیمارستان های منتخب شهر تهران 

5 بررسی شیوع استرس شغلی در کارکنان اداری نیروگاه در سال 95 

6  )ROSA( ارزیابي اختالالت اسکلتي - عضالني در کارکنان اداری نیروگاه با روش ارزیابي سریع تنش اداري

7 بررسی رابطه بین اختالالت اسکلتی عضالنی، استرس شغلی و خستگی در کارکنان نیروگاه 

8 بررسی تاثیر استرس شغلی بر عملکرد شغلی شاغلین در کارکنان نیروگاه 
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ارزیابی شاخص ناتوانی ناشی از درد گردن و پایین کمر دندانپزشکان 
فاطمه فصیح رامندی1، بیتا روحانی2، فاطمه مهدلو3، فرشاد ندری4 ، حامد ندری5*

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- استادیار بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3-کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز دندانپزشکی 600، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 4- دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5- کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: درد و ناتوانــی بــر عملکــرد، فعالیــت هــای کاری و کیفیــت زندگــی اثــرات نامطلوبــی را بدنبــال دارد. مطالعــه حاضــر با 
هــدف بررســی میــزان شــاخص ناتوانــی درد گــردن و پاییــن کمــر دندانپزشــکان یــک کلینیــک تخصصــی در ســال 95 انجــام پذیرفت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه توصیفــی-  تحلیلــی و از نــوع مقطعــی حاضــر در یکــی از کلینیــک هــای تخصصــی دندانپزشــکی اســتان 
تهــران انجــام شــد. پــس از فراخــوان پژوهشــی تعــداد 80 دندانپزشــک همکاری خــود را برای شــرکت در مطالعــه اعالم کردنــد. در مرحله 
اول بــا اســتفاده از پرسشــنامه نقشــه بــدن افــراد دارای درد گــردن و پاییــن کمــر شناســایی شــدند. در مرحلــه دوم میــزان شــدت درد و 
شــاخص ناتوانــی درد گــردن و پاییــن کمــر بترتیــب بــا اســتفاده مقیــاس آنالوگ بصری و پرســش نامــه شــاخص ناتوانــی Oswestry در 
بیــن افــراد دارای اختــالل اســکلتی عضالنــی در ناحیــه گــردن و پاییــن کمــر مــورد بررســی قــرار گرفت. از نــرم افــزار SPSS نســخه 22 

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده ها اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: شــاخص ناتوانــی درد پایین کمــر بترتیــب در 34/3 و 60 درصــد از دندانپزشــکان مورد مطالعــه بترتیــب دارای مقادیر خفیف 
و متوســط بودنــد.  همچنیــن شــاخص ناتوانــی درد گــردن بترتیــب در 53/5 و 44/2 درصــد افــراد دندانپزشــکان دارای مقادیــر خفیــف و 
متوســط بودنــد. شــدت درد پاییــن کمــر بترتیــب در 22/9 و 40 درصــد از دندانپزشــکان در طبقــه ناتــوان کننــده و شــدیدا ناتــوان کننده 
گــزارش شــد. همچنیــن شــدت درد گــردن بترتیــب در 27/9 و 46/5 درصــد از دندانپزشــکان در طبقــه شــدت درد گــردن متوســط و 

شــدید گــزارش شــد. 

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه بــاال بــودن میــزان شــیوع، شــدت درد و شــاخص ناتوانــی ناشــی از درد گــردن و پایین کمــر در بین 
دندانپزشــکان را نشــان داد. بکارگیــری اقدامــات پیشــگیرانه و اصالحــی از جملــه تدویــن برنامــه هــای ورزشــی و آموزشــی، مدیریت زمان 
کار و اســتراحت و تهیــه تجهیــزات متناســب بــا ابعــاد آنتروپومتــری مــی توانــد در جهــت بهبــود اختالالت اســکلتی عضالنی موثر باشــد. 

واژگان کلیدی: شاخص ناتوانی، درد پایین کمر، درد گردن، شدت درد
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مقایسه دو روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )FT-IR( و 

ماوراءبنفش )UV( در اندازه گیری روغن های معدنی
منصور رضازاده آذری1، آتنا رفیعی پور2، رضوان زنده دل3، الهه توکل4، فائزه عباس گوهری5، محسن عسگری6*

 1 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهد اشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات دانشجویی 

3 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
6 *کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات دانشجویی 

 mohsenasgari@sbmu.ac.ir

چکیده

ــد. در  ــرار می گیرن ــزکاری مــورد اســتفاده ق ــی از مشــتقات نفــت هســتند کــه در فرایندهــای فل ــدف: روغن هــای معدن ــه و ه زمین
ســالهای اخیــر توّجــه بــه کیفیــت تصفیــه روغن هــای معدنــی منجــر بــه تغییراتــی در حــدود مجــاز مواجهــه آن شــده اســت. مطالعــه 
حاضــر بــا هــدف مقایســه دو روش طیف ســنجی مادون قرمــز تبدیــل فوریــه و ماوراءبنفــش در تعییــن مقــدار روغن هــای معدنــی طراحی 

شــده اســت.

مــواد و روش هــا: روغن هــای  معدنــی در دو شــکل نــو و اســتفاده شــده از فراینــد فلــزکاری تهّیــه شــد. پــس از تعییــن دانســیته، دو نوع 
روغــن در غلظت هــای یکســان)دامنه غلظتــی µg/sample 2250-10( بــر روی فیلترهــای استرســلولزی تزریــق شــدند . تتراکلریدکربن 
و پنتــان ســرد به ترتیــب بــه عنــوان حــالل اســتخراج کننــده بــرای FT-IR و UV اســتفاده شــدند. پارامترهــای اعتباربخشــی شــامل 

دقــت، صحــت، حــد تشــخیص و حــد تعییــن کمــی در هــر دو روش بررســی شــد.

یافته هــا: دامنــه غلظتــی قابل تشــخیص در دو روش  FT-IR  و UV بــه یکدیگــر نزدیــک بودنــد. ضریــب تغییــرات درون روز و بــرون روز 
بــرای روغــن نــو در روش هــای FT-IR و UV  به ترتیــب برابــر 5/04، 3/57 و 6/16 و 6/01 و بــرای روغن هــای اســتفاده شــده به ترتیــب 
5/12 و 5/21 و 6/36 و 6/13 درصــد بــه دســت آمــد. درصــد بازیافــت دو روش تفــاوت معنــی داری نداشــت)P=0/461(. حــد تشــخیص 
روغن هــای معدنــی نــو و اســتفاده شــده در روش FT-IR  و UV به ترتیــب برابــر بــا 2/61، 2/22 و7/83، 7/74 و حــد تعییــن کمــی بــه 

ترتیــب 8/2، 7/3 و 25/84 و µg/sample 25/55 به دســت آمــد.

نتیجه گیــری: روش FT-IR در مقایســه بــا روش UV از دقــت باالتــری در تشــخیص روغن هــای معدنــی برخــوردار می باشــد. نتایــج 
آزمون هــای اعتباربخشــی نشــان داد کــه هــر دو شــیوه می تواننــد هماننــد روش هــای NIOSH بــرای اندازه گیــری روغن هــای معدنــی 

ــتفاده شوند. اس

واژه های کلیدی: روغن های معدنی، طیف سنجی، ماوراءبنفش، مادون قرمز تبدیل فوریه، پارامترهای اعتباربخشی
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بررسی رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه در بین دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان
فاطمه قنبری محمد1*، محمدعلی جلیلوند2، محمدعلی حقیقتی آشنی3

1* دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Ftmghanbari95@gmail.com

چکیده: 

زمینــه و هــدف:  عــدم رعایــت نــکات ارگونومــی در بیــن دانشــجویان عــالوه بــر ایــن کــه شــانس ابتــالی آن هــا بــه بیمــاری هــای 
اســکلتی عضالنــی را افزایــش مــی دهــد مــی توانــد کارایــی تحصیلــی را هــم بــا افــت مواجــه کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از رایانه 
بخــش الینفکــی از تحصیــالت دانشــگاهی را تشــکیل مــی دهــد، پژوهــش حاضــر بــه منظور تعییــن میــزان رعایت اصــول ارگونومــی کار 

بــا رایانــه در بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه شــیوه توصیفــی- مقطعــی بــر روی 76 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان که به 
شــیوه نمونــه گیــری تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته ای کــه روایــی آن به شــیوه روایــی محتوا 
بــه تاییــد خبــرگان در موضــوع رســیده بــود و پایایــی آن از طریــق همســانی درونی)آلفــای کرونبــاخ0/894( تاییــد شــده بــود انجام شــد. 
جهــت تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفی)شــاخص هــای فراوانــی و مرکــزی( و آمــار تحلیلــی) آزمونTزوجــی، ANOVA و مجــزورکای 

و...( اســتفاده شــد. و بــه ایــن منظــور از نــرم افــزار SPSS 16 اســتفاده شــد.

ــد میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه 22/6 ســال و 68%آنهــا در مقطــع  ــا:50 درصــد واحــد هــای پژوهــش پســر بودن ــه ه یافت
کارشناســی تحصیــل مــی کردنــد. میانگیــن ســاعات اســتفاده از کامپیوتــر در شــبانه روز در بیــن آنــان 2 ســاعت تعییــن شــد. میانگیــن 
نمــره رعایــت نــکات ارگونومــی در هنــگام کار بــا رایانــه در بیــن دانشــجویان 46% بــه دســت آمــد. 50% هنــگام کار بــا رایانــه روی زمیــن 
مــی نشــینند. 26% روی صندلــی ســایر افــراد هــم بــه صــورت درازکشــیده بــا رایانــه خــود کار مــی کننــد. 40 درصــد دانشــجویان مــورد 
 )P˂0.05(مطالعــه ســابقه کمــردرد در مــاه گذشــته ذکــر کردنــد. بیــن نمــره ارگونومــی و ســابقه کمــر درد رابطه معنــادار مشــاهده شــد

68% دانشــجویان اعــالم کــرده انــد کــه تــا کنــون نرمــش هــای بعــد از انجــام کار بــا رایانــه بــه آن هــا آمــوزش داده نشــده اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نمــره پاییــن دانشــجویان در کار بــا رایانــه و نیــز اســتفاده از روش هــای غیــر ارگونومیــک ماننــد نشســتن 
روی زمیــن یــا درازکشــیده الزم اســت برنامــه هــای آمــوزش مناســب جهــت آشــنایی آنــان بــا ارگونومــی کار بــا رایانــه طراحــی و اجــرا 

گردد.

واژگان کلیدي: ارگونومی، ارگونومی کار با رایانه، ارگونومی دانشجویان
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بررسی کار تیمی در تیم های جراحی بیمارستان های منتخب شهر تهران
رضا کالنتری1، سید ابوالفضل ذاکریان2*، محمدرضا مشکاتی3، احسان گروسی4

1  دانشجوی دوره دکتری تخصصی ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 * دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

3  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی شهر تهران
4  کارشناس ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

zakerian@tums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: کار تیمــی در نظــام ســالمت بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات و ارائــه مراقبــت هــای ایمــن و موثــر اهمیــت دارد و بــه 
عنــوان یــک جنبــه اساســی عملکــرد ایمــن و موثــر در جراحــی شــناخته شــده اســت. هــدف ایــن مطالعــه بررســی کار تیمــی در تیــم 

هــای جراحــی بیمارســتان هــای منتخــب شــهر تهــران مــی باشــد

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی روی 60 تیــم جراحــی شــاغل در بخــش های اتــاق عمل ارتوپــدی دو بیمارســتان شــهر تهران 
انجــام گرفــت. ابــزار گــردآوری داده هــا چــک لیســت ارزیابــی مشــاهده ای کار تیمــی بــرای جراحــی بــود. این چک لیســت ســه زیرگروه 
جراحــی، پرســتاری و هوشــبری را در ســه مرحلــه قبــل، حیــن و بعــد عمــل در پنــج حیطــه رفتــاری مربوط بــه کار تیمــی مــورد ارزیابی 
قــرار مــی دهــد. دو مشــاهده گــر متخصــص داده هــا را ثبــت نمودنــد. از آمــار توصیفــی و همچنیــن آزمــون آنالیــز واریانــس دو طرفــه 

بــرای آنالیــز داده ها اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن امتیــاز کار تیمــی0/51±3/60 از میــزان حداکثــر 6 بــه دســت آمــد کــه نشــان مــی دهــد کار تیمــی در ســطح 
متوســطی قــرار دارد. ازبیــن زیرگــروه هــا، زیرگــروه پرســتاری بــا میانگیــن 0/44±3/78 باالتریــن امتیــاز کار تیمــی را کســب کــرد. بیــن 

.)P-value<0.05( امتیــازات زیرگــروه پرســتاری و دو زیرگــروه دیگــر اختــالف معنــی داری وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: اگرچــه کار تیمــی در تیــم هــای مــورد مطالعــه در ســطح متوســط قــرار داشــت، امــا تناقــض بیــن امتیــازات زیرگــروه 
هــای ســه گانــه بــاال و نگــران کننــده بــود. اســتفاده از راهکارهــای آموزشــی و ایجــاد خــط مــش هــا مــی توانــد در بهبــود کار تیمــی و 

افزایــش کیفیــت رفتارهــا در اتــاق عمــل موثــر باشــد.

واژگان کلیدی: تیم جراحی، کار تیمی، اتاق عمل، عمل جراحی
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بررسی شیوع استرس شغلی در کارکنان اداری نیروگاه در سال 95
سمیه بلقن آبادی1، محمد باقر دلخوش، فاطمه خانزاده2، نجمه مقیمی2، فاطمه غالمی3 *

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 *دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
f.gholami75@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اســترس شــغلی یکــی از پدیــده هــای مهــم در زندگــی اجتماعــی و تهدیــدی جــدی بــرای ســالمتی نیــروی کار در 
جهــان مــی باشــد. نیــروي انســاني مؤثــر، عامــل اصلــي تــداوم، موفقیــت و تحقــق اهــداف ســازمان اســت. در ســازمان، عامــل انســاني در 
معــرض فشــارهاي عصبــي و روانــي گوناگونــي بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای فعالیــت هــا قــرار دارد. در حقیقــت اســترس بــا بســیاري از 
بیمــاري هــاي جســمي و روانــي ارتبــاط داشــته، یــا در ایجــاد، تحــول و گســترش آن نقــش داشــته کــه باعــث کاهــش ســالمت عمومــي 
کارکنــان، نیــروي ابتــکار و خالقیــت و تــالش افــراد و کاهــش بهــره وری و افزایــش تعــداد حــوادث مــي شــود. بــه همیــن دلیــل مطالعــه 
اســترس بــا توجــه بــه گســتردگی صنایــع در کشــور و اهمیــت ایــن موضــوع اولویــت باالیــی دارد. ایــن مطالعــه باهــدف بررســی میــزان 

شــیوع اســترس شــغلی و تعییــن ارتبــاط آن بــا ویژگــی هــای فــردی کارگــران در کارکنــان اداری نیــروگاه انجــام شــده اســت.

مــواد و روشــها: ایــن مطالعــه ی توصیفــی تحلیلــی بصــورت مقطعــی و در ســال 1395 بر روی کلیــه شــاغلین نیروگاهی که تعــداد 55 
 HSE نفــر بودنــد، در اســتان خراســان انجــام شــد. جهــت تعییــن اســترس شــغلی از پرسشــنامه ی اســتاندارد اســترس شــغلی موسســه
انگلســتان اســتفاده گردیــد کــه روایــی و پایایــی آن در مطالعــات مختلفــی انجــام شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بااســتفاده از نرم 

افــزار Spss نســخه 20 و آزمــون هــای آمــاری، تــی تســت، ANOVA ، ضریــب همبســتگی پیرســون، تجزیــه و تحلیل شــد.

ــاداری  ــاط معن ــاری ارتب ــدگان دارای اســترس شــدید داشــتند. از نظــر آم ــا نشــان داد کــه 68% شــرکت کنن ــه ه ــا: یافت ــه ه یافت
بیــن اســترس شــغلی بــا متغیرهــای ورزش، تحصیــالت مرتبــط بــا شــغل و ســابقه ی شــغلی مشــاهده گردیــد) P<0/05( ،بطوریکــه 
افــراد دارای تحصیــالت مرتبــط شــغلی و افــرادی کــه عــادت بــه ورزش کــردن داشــتند، میانگیــن اســترس شــغلی کمتــری داشــتند؛ 
همچنیــن بیــن اســترس شــغلی بــا متغیرهــای ســن، تاهل، ســطح تحصیــالت، مصــرف دخانیــات، بیماریهــای مزمن، شــاخص تــوده ی 
بدنــی ارتبــاط آمــاری معنــاداری دیــده نشــدP>0/05(. همچنیــن افــرادی کــه ســابفه کمتر از 5 ســال داشــتند اســترس شــغلی باالتری 

نســبت بــه دیگــر کارکنــان بــا ســابقه باالتــر داشــتند.

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه یافتــه هــای ایــن پژوهــش و گســتردگی و تنــوع صنایــع ســاختمانی مــی تــوان گفــت کــه لــزوم توجــه بــه 
اســترس شــغلی در ایــن صنایــع ضــروری بنظــر مــی رســد. بــا مدیریــت و کنترل اســترس شــغلی از طریــق شناســایی منابــع آن و حذف 

و کنتــرل ایــن منابــع مــی تــوان بطــور قابــل توجهــی از میــزان اســترس در محیــط های شــغلی کاســت.

HSE واژگان کلیدی: استرس شغلی، نیروگاه، پرسشنامه
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ارزیابي اختالالت اسکلتي - عضالني در کارکنان اداری نیروگاه با روش 

)ROSA( ارزیابي سریع تنش اداري
سمیه بلقن آبادی1،محمد باقر دلخوش1، فاطمه تازیکی2، مهنوش ملکی نژاد3*

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 *دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
mah.m.l.k.1997@gmail.com 

 چکیده 

زمینــه و هــدف:  پرســنل اداری بــرای انجــام کار نیازمنــد اســتفاده از کامپیوتــر در مــدت زمــان طوالنــی در یــک وضعیــت اســتاتیک 
میباشــند. بــه همیــن علــت شــیوع ناراحتیهــای اســکلتی- عضالنــی مرتبــط بــا کار بــا کامپیوتــر در حــال افزایــش میباشــد. ایــن مطالعه 

بــا هــدف ارزیابــی اختــالالت اســکلتی عضالنــی بــا اســتفاده از روش ROSA مــی باشــد.

مــواد و روش هــا:  ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی بــر روی50 نفــر از کارکنــان اداری شــاغل در نیــروگاه در ســال 95 در اســتان 
خراســان انجــام پذیرفــت. بــرای بررســی عوامــل خطــرزای ایجادکننــده ناراحتی های اســکلتی- عضالنــی در مشــاغل اداری از پرسشــنامه 
نوردیــک و از پرسشــنامه ارزیابــي ســریع تنــش اداري )ROSA( بــراي ســنجش ریســک فاکتورهــاي ارگونومــي در ایســتگاه هــاي کار 
پایانــه هــاي تصویــري اســتفاده شــد. بــرای آنالیــز داده هــا از نــرم افــزار Spss نســخه 20 و بــه کمــک آمــاره هــای توصیفــی و آزمــون 

تحلیــل واریانــس یــک طرفــه و مجــذور کای اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ناراحتــی هــای اســکلتی عضالنــی در 12 مــاه گذشــته 69/5 درصــد بــه دســت آمــد و بــر 
اســاس طبقــه بنــدي ســطح ریســک نهایــي بــه روش ROSA، 14 درصــد در ســطح ریســک کــم )امتیــاز کمتــر از 3(، 52 درصــد در 
ناحیــه هشــدار )امتیــاز بیــن 3 تــا 5( و 34 درصــد در ناحیــه ضــرورت انجــام مداخلــه ارگونومــي )امتیــاز بیشــتر از 5( قــرار داشــتند. 
متغیرهــاي شــاخص تــوده بدنــي، ســطح تحصیــالت و ســابقه کار داراي تاثیــر معنادار بــر امتیــاز نهایــي ROSA بودنــد )p<0.05(، بین 

 .)P<0.001( رابطــه معنــادار و مثبــت وجــود داشــت ROSA ناراحتــي اســکلتي- عضالنــي شــرکت کننــدگان بــا امتیــاز نهایــي

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه یکــی از عوامــل شــیوع بــاالی اختــالالت اســکلتی عضالنــی در ایــن 
حی ا نو

ایســتگاه کاری بــوده کــه فاکتورهــای ســن و ســابقه کاری و تعــداد ســاعات اســتفاده از سیســتم هــای کامپیوتــری در افزایــش نمــره 
ــادی داشــت. ROSA تاثیــر زی

واژگان کلیدی: ارگونومي اداري، پرسشنامه نوردیک، روش ارزیابي سریع تنش اداري، ناراحتی اسکلتی عضالنی
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بررسی رابطه بین اختالالت اسکلتی عضالنی، استرس شغلی و خستگی در 

کارکنان نیروگاه
سمیه بلقن آبادی1، محمدباقر دلخوش1، شیما قلعه حسنی2، فریبا دلخانی3 *

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 *دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 delkhani.farimah@gmail.com 

چکیده

 زمینــه و هــدف:  توســعه روزافــزون صنعــت منجــر بــه افزایــش بــروز بیماریهــای اســکلتی- عضالنــی شــده اســت. ایــن اختــالالت بــر 
اثــر عواملــی همچــون نــوع کار، تکــرار کار، شــدت، مــدت زمــان انجــام کار و فاکتورهــای روحــی روانــی تشــدید مــی یابــد. ایــن پژوهــش 

بــا هــدف بررســی نقــش اســترس و خســتگی بــر اختــالالت اســکلتی- عضالنــی انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی همــه کارکنــان بخــش اداری کــه ســابقه بــاالی یــک ســال داشــتند، کــه شــامل 
55 نفــر بودنــد در مطالعــه شــرکت داده شــدند. بــرای بررســی اختــالالت اســکلتی عضالنــی از پرسشــنامه نوردیــک اســتاندارد و جهــت 
محاســبه اســترس شــغلی از پرسشــنامه ی اســتاندارد اســترس شــغلی موسســه HSE انگلســتان اســتفاده گردید که روایی و پایایی آن 
در مطالعــات مختلفــی انجــام شــده اســت و جهــت محاســبه شــدت خســتگی از پرسشــنامه اســتاندارد خســتگی اســتفاده شــد. تجزیه و 
تحلیــل داده هــا بااســتفاده از نــرم افــزار Spss نســخه 20 و آزمــون هــای آمــاری، تی تســت، ANOVA ، ضریب همبســتگی پیرســون، 

تجزیــه و تحلیل شــد.

یافتــه هــا: نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه در افــراد مــورد مطالعــه بیشــترین شــیوع عالئــم طــی 12 مــاه گذشــته مربــوط بــه 
ناحیــه تحتانــی پشــت بــا 71/3درصــد بــوده اســت. بیــن اســترس و ناراحتــی هــای اســکلتی عضالنــی در ناحیــه مچ دســت، کمر، شــانه، 
گــردن رابطــه معنــاداری یافــت گردیــد)p<0.01( ، همچنیــن نتایــج نشــان داد بیــن اســتعمال ســیگار و درد شــانه و درد پــا ارتبــاط 
معنــاداری وجــود دارد)p<0.05(، بیــن ســاعات کاری کارکنــان در مــاه، ســابقه کاری، خســتگی، شــاخص تــوده بدنــی بــا ناراحتــی هــای 

.)p<0.05(اســکلتی عضالنــی رابطــه معنــی داری یافــت گردیــد

نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافتــه هــاي مطالعــه شــیوع اختــالالت اســکلتی–  عضالنــی در کارکنــان قابــل توجــه میباشــد و نتایــج بــه 
دســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اســترس شــغلی، ســابقه کار، شــاخص تــوده بــدن ، تعــداد ســاعات کاری و خســتگی از عوامل 
خطرســاز  مهــم در اختــالالت اســکلتی- عضالنــی اندامهــای فوقانــی اســت، انجــام مداخله هــاي ارگونومیــک در اصالح وضعیتهــاي بدنی 

مرتبــط بــاکار و انجــام حــرکات نرمشــی در فواصــل زمانــی معیــن در بیــن کارکنــان ضروري میباشــد.

واژگان کلیدی: اختالالت اسکلتی- عضالنی، پرسشنامه نوردیک، استرس، خستگی
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بررسی تاثیر استرس شغلی بر عملکرد شغلی شاغلین در کارکنان نیروگاه
سمیه بلقن آبادی1، محمد باقر دلخوش1، زهرا نجفی طرقی2، فاطمه جاللی مهر3 *

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 * دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 delkhani.farimah@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف:  اســترس شــغلی یکــی از پدیــده هــای مهــم در زندگــی اجتماعــی و تهدیــدی جــدی بــرای ســالمتی نیــروی کار در 
جهــان مــی باشــد. نیــروي انســاني مؤثــر، عامــل اصلــي تــداوم، موفقیــت و تحقــق اهــداف ســازمان اســت. در ســازمان، عامــل انســاني در 
معــرض فشــارهاي عصبــي و روانــي گوناگونــي بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای فعالیــت هــا قــرار دارد. در حقیقــت اســترس بــا بســیاري 
از بیمــاري هــاي جســمي و روانــي ارتبــاط داشــته، کــه باعــث کاهــش ســالمت عمومــي کارکنــان، نیــروي ابتــکار و خالقیــت و تــالش 
افــراد و کاهــش بهــره وری و افزایــش تعــداد حــوادث مــي شــود.. بــه همیــن دلیــل مطالعــه اســترس هــم درزمینــه ســالمت کارکنــان و 
بهداشــت روانــي و هــم در بررســي عملکــرد افــراد در ســازمان هــا داراي اهمیــت اســت .در همیــن راســتا، هــدف ایــن پژوهــش بررســي 

تأثیــر اســترس شــغلي بــر ســالمت عمومــي و عملکــرد شــغلي کارکنــان اداری نیــروگاه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک پژوهشــي مقطعــي و از نــوع توصیفــي- تحلیلــی مــی باشــد، جامعــه آمــاري پژوهــش کارکنــان 
اداری نیــروگاه مــي باشــند کــه کلیــه افــراد شــاغل در ایــن واحــد 55 نفــر وارد مطالعــه شــدند. بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات از 
پرسشــنامه اســترس شــغلي ســازمان اجرایی بهداشــت و ایمنی انگلســتان HSE و پرسشــنامه عملکرد شــغلي پاترسون اســتفاده گردید. 
 ANOVA نســخه 20 و آزمــون هــای آمــاری چنــد متغییــره، ضریــب همبســتگی پیرســون و Spss داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار

تجزیــه و تحلیل شــدند.

یافتــه هــا:  نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــره اســترس شــغلی6/14± 74/6انحــراف معیــار در میــان کارکنــان بــود. همچنیــن 
مشــخص شــد کــه بیــن اســترس ناشــي از محیــط کار بــا عملکــرد شــغلي رابطــه منفــي و معنــي داري وجــود دارد، بدیــن معنــي کــه با 

افزایــش اســترس شــغلي عملکــرد شــغلي کاهــش مــي یابــد. 

نتیجــه گیــري:  بــر اســاس نتایــج تحقیــق کــه نشــان دهنــده تأثیــر منفي اســترس بــر عملکرد شــغلي مــی باشــد، اجــراي برنامــه اي 
جامــع در خصــوص مدیریــت اســترس کارکنــان در جهــت کاهــش یــا حــذف اســترس شــغلی و استرســورهای مرتبــط بــا آن در جهــت 

حفــظ ســالمت فــردی و شــغلی کارکنــان نیــروگاه و افزایــش کیفیــت و کمیــت عــرد شــغلی پرســنل امــری ضــروری مــی باشــد.

واژگان کلیدی: کارکنان نیروگاه، استرس شغلی، عملکرد شغلي
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ارزیابی اختالالت اسکلتی-عضالنی دریک شرکت خودروسازی با روش 

)ROSA(ارزیابی سریع تنش اداری
فرهام حاجی قاسمی1، سعید سیاوشی 2

1 دانشجوي کارشناسي مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا...)عج(، تهران، ایران
2* دانشجوي کارشناسي مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا...)عج(، تهران، ایران

Saeedsiavashi72es @gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا عنایــت بــه ایــن کــه بخــش عمــده ای از فعالیــت هــای اداری، در شــرایط نشســته انجــام مــی پذیــرد و از ســویی با 
توجــه بــه رشــد فزاینــده اســتفاده از سیســتم هــای رایانــه ایــی، کار بــا کامپیوتــر و ملزومــان آن روز بــه روز در حــال توســعه مــی باشــد و 
لــذا مشــکالت متناســب بــا آن نیــز در حــال افزایــش اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارزیابــی عوامــل خطــرزای آســیب های اســکلتی - 

عضالنــی بــا اســتفاده از روش ROSA و اجــرای برنامــه مداخلــه ارگونومــی دریــک شــرکت خودروســازی انجــام گرفته اســت.

ارزیابی مشکالت اسکلتی-عضالنی بدلیل افزایش مشکالت ناشی از کار با کامپوتر در جوامع امروزی

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلی100نفــر)32زن و 68مرد(شــرکت کردنــد کــه ایــن تعــداد بــه روش نمونــه بــرداری 
تصادفــی ازبیــن کارکنــان اداری ایــن شــرکت انتخــاب شــده بودند.بــرای ارزیابــی میــزان شــیوع ناراحتــی هــای اســکلتی-عضالنی از 
پرسشــنامه نوردیــک و روش ارزیابــی ســریع تنــش اداری)ROSA( اســتفاده شــد و داده هــا بــا SPSS  نســخه22 مــورد تحلیــل قــرار 

گرفتــه انــد.

یافته ها: با توجه به ارزیابی صورت گرفته 98درصد در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومیکی)امتیاز بیشتر از5( قرار دارند.

)P< 0/001(.رابطه معنادار وجود دارد ROSA بین ناراحتی های اسکلتی-عضالنی و عدد نهایی

نتیجــه گیــری: شــیوه هاي مشــاهده اي گوناگونــي بــراي ارزیابــي مواجهــه شــغلي با ریســک فاکتورهــاي اختــالالت اســکلتي- عضالني 
وجــود دارد ولــی بــا توجــه بــه نتایــج مــی تــوان ایــن روش رابــه عنــوان ابــزاری مفیــد بــرای شناســایی و درجــه بنــدی ریســک ارگونومی 

در محیــط هــای اداری امــروزی بــه شــمارآورد.

واژگان کلیدی: روش ارزیابی سریع تنش اداری)ROSA(، پرسشنامه نوردیک، ارگونومی، شیوه هاي مشاهده اي
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بررسی ظرفیت جذب زئولیت USY جهت به دام انداختن بخارات تولوئن
الهام یحیائی1، حسن اصیلیان مهابادی2 *، علی خوانین3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، بهداشت حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2* دانشیار، بهداشت حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

asilia_h@modares.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف:  انتشــار ترکیبــات آلــی فــرار )VOCs( ماننــد آلــکان هــا، ترکیبــات معطــر یــا هالوژنــه اغلــب از رنــگ هــا، حــالل ها، 
مــواد نگهدارنــده، گاز خروجــی اگــزوز خــودرو و فرآیندهــای صنعتــی هســتند. ایــن ترکیبــات ســرطان زا همچنیــن مــی تواننــد باعــث 
اثــرات گلخانــه ای شــوند. تولوئــن یکــی از رایــج تریــن ترکیبــات آلــی فــرار در اتمســفر اســت. یکــی از روش هــای مورد اســتفاده بــرای از 

بیــن بــردن تولوئــن جــذب ســطحی اســت. هــدف ایــن مطالعــه، حــذف تولوئــن از هــوا ، بــا اســتفاده از زئولیــت USY بــود.  

مــواد و روش هــا: ترکیــب کاتالیســت USY  بــه مقــدار 1گــرم در داخــل راکتــور اســتوانه ای از جنــس شیشــه کوارتــز قــرار داده و 
بخــارات تولوئــن بــه درون راکتــور جریــان داشــت. انــدازه گیــری غلظــت تولوئــن در ورودی و خروجــی بــا اســتفاده از دســتگاه قرائــت 

مســتقیم انجــام شــد.

یافتــه هــا: بخــارات تولوئــن بــا غلظــت ppm 40  و دبــی هــوا L/min 0/5 توســط 1گــرم زئولیــت USY در مــدت   465 دقیقــه بــه 
طــور کامــل جــذب گردیــد، پــس از آن نقطــه شکســت رخ داد. ظرفیــت جــذب USY بــا توجــه فرمــول برابــر بــا mg/g 0/15 بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا بــا اســتفاده از یــک گــرم از زئولیــت USY 465  دقیقــه راندمــان حــذف تولوئــن 100% بوده 
اســت، اســتفاده از زئولیــت USY جهــت جــذب تولوئــن توصیــه مــی گردد.

واژگان کلیدی: ظرفیت جذب، زئولیت، تولوئن
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ارزیابی پوسچر کارگران کارخانه گچ جنوب به روش QEC  و انجام 

مداخالت ارگونومیکی
سید حسن احمدی1* ،  عباس فروتن2

1* کارشناس ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بندرعباس  

2 کارشناس بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد 
sha139192@yahoo.com

چکیده :

 زمینــه و هــدف: در جهــان صنعتــی امــروز بســیاری از کارگــران وکارکنــان ناچارنــد خــود را بــا شــرایط نامناســبی کــه محیــط و ابــزار 
مــورد اســتفاده بــر آنهــا تحمیــل مــی کننــد منطبــق ســازند و بــا محدودیتهــای ایجــاد شــده کنــار آیند. عــوارض اســکلتي _ عضالنــي از 
شــایعترین مشــکالت ناشــي از کار در محیــط هــاي صنعتــي محســوب شــده و طیــف وســیعی از اندامهــای بــدن مثــل عضــالت، تانــدون 
هــا، اعصــاب و... را دربرمیگیرنــد. خطــر مواجهــه شــغلي بــا عوامــل آســیب رســان بــه سیســتم اســکلتي _ عضالني بــا روشــهاي متعددي 
ارزیابــي مــی شــود. ایــن ارزیابــی هــا مــی تواننــد بــروز مشــکالت اســکلتی_عضالنی ناشــی از کار)WMSDs( را پیــش بینــی نمــوده و 
بــرای جلوگیــری از آنهــا پیشــنهاداتی ارائــه دهنــد.  QEC  از جملــه ی ایــن  روشهاســت. هــدف از پژوهــش حاضــر ارزیابــی پوســچر بــه 

روش QEC وســپس اجــرای مداخــالت ارگونومیکــی در مــوارد ســطح مواجهــه باالســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه 21 ایســتگاه کاری)شــغل( در کارخانــه گــچ ماشــینی جنــوب در شهرســتان المــرد اســتان فــارس 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

ــده  ــات اصالحــی درآین ــد اقدام ــوری، 47/6% نیازمن ــات اصالحــی ف ــد اقدام ــه 28/5% از مشــاغل نیازمن ــی اولی ــا: در ارزیاب ــه ه یافت
ــد. ــول بودن ــل قب ــطح قاب ــتر و 9/5% در س ــه بیش ــد مطالع ــک،14/2% نیازمن نزدی

نتیجــه گیــری: پــس از انجــام مداخــالت ارگونومیکــی و اصــالح ایســتگاههای کاری، بعــد از 4مــاه مجــددا« ارزیابــی صــورت گرفــت و 
نتایــج ، کاهــش ســطح مواجهــه در اغلــب مشــاغل را نشــان داد.

واژگان کلیدي: ارزیابی پوسچر، QEC، کارخانه گچ، مداخله ی ارگونومیکی
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مقایسه کیفیت خواب پرستاران نوبت کار و ثابت یک بیمارستان آموزشی 

شهر اهواز در سال 1395
عباس محمدی 1، امین مقامی 2، علویه زینب موسویان اصل 3 *

1 استادیار، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.ایران.
2 کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.ایران.

3 * دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. ایران.
z.mosavianasl@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: پرســتاران جــزء شــاخص تریــن گــروه هــای شــغلی دارای نوبــت کاری هســتند کــه محرومیــت از خــواب و عــوارض 
ناشــی از آن، نــه تنهــا بــر روی ســالمت آن هــا اثــر گــذار اســت بلکــه ســالمت بیمــاران تحــت نظرشــان را نیــز بــه مخاطــره مــی انــدازد. 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی و مقایســه کیفیــت خــواب پرســتاران شــیفت ثابــت و نوبــت کار یــک بیمارســتان آموزشــی شــهر اهواز 

در ســال 1395 انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: بــر اســاس نمونــه گیــری تصادفــی 120 نفــر از پرســتاران ایــن بیمارســتان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در ایــن 
مطالعــه افــراد  بــه دو گــروه برابــر، پرســتاران نوبــت کار و ثابــت تقســیم شــدند. جهــت ارزیابــی کیفیت خواب و شــدت خســتگی شــرکت 
کننــدگان در طــی یــک مــاه گذشــته از پرسشــنامه »کیفیــت خــواب پترزبــورگ« که شــامل اطالعــات دموگرافیــک و نوبت کاری اســت، 

اســتفاده گردیــد. در نهایــت داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی پرســتاران 30/09 و 53/8% پرســتاران زن و 45/8 % پرســتاران مــرد بودنــد. میانگیــن طــول مدت خــواب در 
پرســتاران شــیفت ثابــت ´6:16 بــا انحــراف معیــار 00:41 دقیقــه و در پرســتاران شــیفت در گــردش ´5:49 بــا انحــراف معیــار 00:38 
دقیقــه بــود. تنهــا 33.5% از پرســتاران نوبــت کار دارای کیفیــت خــواب »خــوب« در مقایســه بــا پرســتاران ثابــت )89/9%( مــی باشــند. 
همچنیــن میانگیــن دفعــات اســتفاده از دارو  و میــزان خــواب آلودگــی در پرســتاران شــیفت در گــردش نســبت بــه پرســتاران ثابــت 

کار بیشــتر مشــاهده گردید.

نتیجــه گیــری: بررســی داده هــای پژوهــش در نهایــت بیــان مــی دارنــد کــه کیفیــت خــواب در اکثر پرســتاران نوبــت کار ضعیــف بوده 
و باعــث اختــالل در تــداوم خــواب، اســتفاده از دارو بــرای بــه خــواب رفتــن و کاهــش دفعــات خــواب آلودگــی روزانــه شــده اســت. لــذا در 

نظــر گرفتــه شــدن ایــن مــوارد توســط مدیــران جهــت بهبــود شــرایط محیــط کاری توصیه می شــود.

واژگان کلیدی:کیفیت خواب،نوبت کاری،پرستار
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NASA- ارزیابی بار ذهنی کارکنان یک پاالیش نفت با استفاده از شاخص

TLX در سال 1394
روح اهلل مرادی1، ،پیام رشنودی2، علویه زینب موسویان اصل3 ،محسن منجزی علی صالحی4

 1کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، مسئول بهداشت حرفه ای پاالیشگاه نفت آبادان.
2 دانشجوی کارشناسی،گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
4دانشجوی کارشناسی ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

چکیده

زمینــه و هــدف: عــدم توجــه بــه ســالمت منابــع انســانی، محیــط هــای صنعتی بــه یکــی از پرمخاطــره ترین مــکان هــا بــرای کارکنان 
تبدیــل مــی شــود. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه بــار کاری کارمنــدان پتروشــیمی و نفــت، یکــی از مهمتریــن شــاخص هــا جهــت 
ارزیابــی ایمنــی و کیفیــت در بخــش هــای اتــاق کنتــرل واحــد هــای عملیاتــی اســت. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارزیابــی بــار 
 NASA-TLX ذهنــی کارکنــان اداری و عملیاتــی یــک پاالیــش نفــت جنــوب غــرب کشــور در ســال 1394 بــا اســتفاده از شــاخص

انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی – تحلیلــی اســت. جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و 
پرسشــنامه اســتاندارد بــار ذهنــی NASA-TLX مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد.در نهایت اطالعــات جمع آوری شــده پس از اســتخراج 

از پرسشــنامه هــا وارد SPSS نســخه 21 شــده و مــورد تجزیــه و تحلیــل و مقایســه قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: میــزان نمــره کلــیNASA- TLX   در بیــن کارکنــان واحــد هــای مختلــف بیشــترین نمــره 83/56 درصــد بــرای میــزان 
تــالش و کمتریــن میــزان مربــوط بــه میــزان یــأس و نامیــدی بــا میانگیــن 15/66 درصد می باشــد. فعالیتهــای ذهنــی و ادراکــی در واحد 
امــور مالــی بــا 84/28 درصــد بیشــترین و در واحــد خدمــات عمومــی بــا 36/66 درصــد کمتریــن بــار ذهنــی در میــان کارکنان داشــتند.

نتیجــه گیــری: جهــت اثربخشــی مطالعــه کاربــردی و عملیاتــی حاضر پس از مشــخص شــدن گــروه هــای هــدف، اقدامــات اصالحی و 
کنترلــی و مداخلــه ای بــرای کاهــش بــار کاری ذهنــی بــا هــدف کاهش خطای انســانی و خســتگی شــغلی بیــن کارکنــان ارائــه گردید.

واژگان کلیدی: شاخص NASA-TLX، بار ذهنی، خطای انسانی.
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ارزیابی ارگونومیکی ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی به روش شاخص 

کلیدی  در کارگران ساختمانی
رجبعلی حکم آبادی1، فاطمه کریمی2، فاطمه روحانی2

1 فوق لیسانس بهداشت حرفه ای، عضو  هئیت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. 
2 دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. 
3 دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

F.karimi0787@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف : ســاخت وســاز و کارهــای ســاختمانی، از مشــاغل دارای ریســک بــاال مــی باشــد. ریســک موجــود، نــه تنها ایمنــی فرد 
را بــه خطــر مــی انــدازد بلکــه بــه لحــاظ ســالمت هــم تاثیــر گــذار اســت. بیشــتر فعالیــت کارگــران ســاختمانی نیــاز بــه تــوان جســمانی 
باالیــی داشــته و معمــوال اکثــر وضعیــت هــای کاری   آن هــا در پوســچر نامطلــوب انجــام مــی شــود کــه مــی توانــد در درازمــدت باعــث 
اختــالالت اســکلتی عضالنــی افــراد مــی گــردد بنابرایــن هــدف از این مطالعــه، ارزیابــی ارگونومیکــی ریســک اختالالت اســکلتی عضالنی 

بــه روش شــاخص کلیــدی  در کارگــران ســاختمانی می باشــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی –تحلیلــی و مقطعــی در بیــن 150 از کارگــران ســاختمانی کــه وظیفــه انجــام کارهای 
دســتی، برداشــتن، نگــه داشــتن، حمــل بــار، هــل دادن و کشــیدن بــار را برعهــده داشــتند انجــام گرفــت. ایــن مطالعــه بــه روش تصادفی 
ســاده و بــا مراجعــه حضــوری، میــزان شــیوع ناراحتــی های اســکلتی عضالنــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک )Nordic( و همچنین 
وضعیــت هــای کاری نیــز توســط روش شــاخص کلیــدی انجــام گرفــت. داده هــا بــه نــرم افــزار آمــاری SPSS ورژن 19 منتقــل و تجزیــه 

و تحلیــل انجــام گرفت.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد میانگیــن ســنی کارگــران 29.28±6.329 ســال، میانگیــن ســابقه کاری 4.91±5.574 ســال و میانگیــن 
مــدت زمــان انجــام کار 6.34±1.16 ســاعت بــود. امتیــاز مربــوط بــه پوســچر کاری کارگــران حداقــل 18، حداکثــر 64 و میانگیــن امتیــاز 
نهایــی 40.59±11.941 بــود. همچنیــن ارتبــاط بیــن امتیــاز نهایــی بــا ســن و ســابقه کار تفــاوت معنــاداری دیــده نشــد ولــی بــا مــدت 
زمــان انجــام کار و نــوع وظیفــه کاری تفــاوت معنــادار دیــده شــد. میــزان شــیوع اختــالالت اســکلتی – عضالنــی در نواحــی مختلــف بدن 
ــج راســت 2.7%،  ــانه %3.3، آرن ــر دو ش ــانه چــپ %3.3، ه ــانه راســت %5.3، ش ــردن %14، ش ــه گ ــته در ناحی ــاه گذش در طــی 12 م
آرنــج چــپ %2.7،4.7، مــچ دســت راســت %4، مــچ دســت چــپ %4، هــر دو مــچ %8، پشــت %22.7، کمــر %40، باســن-ران 9.3%، 

زانــو %25.3 و پــا و قــوزک پــا %25.3 بــود.

نتیجــه گیــری: شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی در کارگــران ســاختمان ســازی بــاال مــی باشــد و  بایــد اقدامــات مناســب در جهت 
کاهــش اختــالالت اســکلتی عضالنــی در ایــن کارگــران انجــام بگیــرد همچنیــن نیــاز اســت کــه شــرایط کاری کارگــران ســاختمانی 

بازنگــری و طراحــی دوبــاره انجــام گیــرد و آمــوزش هــای الزم در خصــوص پوســچر آن هــا در زمــان انجــام کار بــه آن هــا داده شــود.

واژگان کلیدی: ارزیابی ارگونومیکی، اختالالت اسکلتی عضالنی، روش شاخص کلیدی  
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بررسی ارتباط بین بارکاری و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان واسعی 

سبزوار
مینامددزاده1 ، حدیث براتی2، اکبر احمدی آسور3*

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
2 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3*کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
asour50@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از عوامــل موثــر بــر افــراد در ســازمان هــا اســترس شــغلی و بــارکاری اســت کــه ســالمت و بهداشــت بســیاری از 
افــراد را در معــرض خطــر قــرار داده اســت. اصــوالً تمــام حرفــه هایــي کــه بــا ســالمتي و جــان انســانها ســروکار دارد همــواره پــر اســترس 
هســتند، از جملــه ایــن شــغل هــا پرســتاري مــي باشــد. در دهــه اخیــر موضــوع بــار کاری و اثــرات آن در ســازمان هــا به یکــی از مباحث 
اصلــی رفتــار ســازمانی تبدیــل شــده اســت. بــار کاری و اســترس شــغلی بــا عملکــرد فــرد رابطــه مســتقیم داشــته و یکــی از مولفــه های 

موثــر بــر ســالمت، ایمنــی و آســودگی افراد اســت.

مطالعــات زیــادی نشــان میدهــد کــه افزایــش بــارکاری و اســترس در پرســتاران باعــث کاهش کارایــی، تحریک پذیــری، کاهــش تمرکز و 
افزایــش خطاهــای شــغلی مــی شــود. لــذا ایــن مطالعــه با هــدف بررســی ارتباطبین بــارکاری و اســترس شــغلی در پرســتارن بیمارســتان 

واســعی شــهر ســبزوار در ســال 1395 انجام شــد.

مــواد و روش هــا: درایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی، از طریــق نمونــه گیــری در دســترس 80  پرســتار در بیمارســتان 
واســعی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. میــزان بــار کاری توســط  پرســش نامــه NASA TLX  و اســترس شــغلی بوســیله پرســش نامــه 
اســتاینمتز تعییــن گردیــد. اطالعــات بدســت آمــده بــا نــرم افــزار آمــاری SPSS  نســخه 20 و آزمــون هــای توصیفــی، تحلیــل واریانس 

و همبســتگی اســپیرمن در ســطح معنــی داری 0.05 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا: میانگیــن بــارکاری در پرســتاران )10.49±71.69 ( بــود و 83.8 درصــد افــراد میــزان بــار کاری باالیــی داشــتند و میانگیــن 
اســترس ) 10.26±41.6( بــود  و 52.5 درصــد افــراد ســطح اســترس متوســط داشــتند. ارتبــاط معنــی داری بیــن بــارکاری و اســترس 
شــغلی مشــاهده نشــد )P= 0.12(. بیشــترین میانگیــن در بیــن ابعــاد شــش گانــه بــارکاری مربوط بــه بــارکار فیزیکــی )19.97 ± 78 ( 

و کمتریــن میانگیــن مربــوط بــه بــارکار ناکامــی )20.7±54.75( بــود.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل ارتبــاط معنــی داری بین بــارکاری و اســترس شــغلی در پرســتاران بیمارســتان واســعی شــهر ســبزوار را 
نشــان نمی-دهــد. امــا میانگیــن بــار کاری در اکثــر افــراد بــاال اســت و اصــالح ایــن وضعیــت بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی مبنــی بــر 

کنتــرل فشــار و بــارکار و افزایــش توانمنــدی و آکاهــی پرســتاران مــی توانــد موثــر باشــد.

واژگان کلیدي: بارکاری، استرس شغلی، پرستار
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)ART(ارزیابی ارگونومی در شرکت شیشه به روش تحلیل وظایف تکراری
مجید معتمد زاده1، سارا یعقوبیان2 ،مریم فیض عارفی3*

1استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان/ کمیته تحقیقات دانشجویی
2 کارشناسی ارشد بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3*مریم فیض عارفی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان/ کمیته تحقیقات دانشجویی
  f.arefi1390@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتی- عضالنــی از شــایع ترین و پرهزینه تریــن صدمات شــغلی محســوب  می شــوند و یکــی از مهم ترین 
عوامــل ایجــاد ناتوانی هــای ناشــی از کار و ازکارافتادگــی کارگــران را تشــکیل می دهد.هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی ارگونومیکی شــاغلین 

شــرکت شیشــه بــا اســتفاده از پرسشــنامه  discomfort survey. و بــه روش تحلیل وظایف تکراری ART اســت.

 discomfort مــواد و روش هــا : در ایــن مطالعــه 40 نفــر از کارکنــان بــه روش سرشــماری  انتخاب شــدند و بــا اســتفاده از پرسشــنامه
survey اطالعــات مربــوط بــه میــزان درد و ناراحتــی اســکلتی عضالنــی جمــع آوری گردید.ســپس در 4 وظیفــه 7 نفــر بــه روش تحلیــل 
وظایــف تکــراری ART مــورد ارزیابــی ارگونومــی قــرار گرفتنــد وبــه منظــور بهبــود ایســتگاه های کاری کــه باالتریــن ســطح ریســک را 

داشــتند، پیشــنهاداتی ارائــه گردیــده اســت همچنیــن نتایــج بــا اســتفاده از نرم افــزار spss16 تحلیــل شــده اســت.

یافته هــا:  نتایــج بــه دســت آمــده از پرسشــنامه و ارزیابــی بــه روش  ARTمطابقــت داشــتند. ،طبــق نتایــج ســطح ریســک بــه دســت 
آمــده بــرای ســمت چــپ و راســت بــدن متفــاوت بــوده و بــرای ســمت راســت بــدن 17/42 درصــد ســطح ریســک

متوســط،14/28درصد ســطح ریســک کــم و14/28درصــد ســطح ریســک بــاال ولــی بــرای ســمت چــپ 42/85درصد ســطح ریســک کم 
و42/85درصــد ســطح ریســک متوســط  و 14/28 درصــد ســطح ریســک بــاال  بــه دســت آمده اســت.

ــه  ــه راهکارهــای ســاده و کم هزین ــا ارائ ــدن ســطح ریســک متوســط داشــتند و ب ــف دو ســمت ب ــرای بیشــتر وظای ــری: ب نتیجه گی
و همچنیــن مدیریتــی می تــوان تــا حــدی از ایــن اختــالالت جلوگیــری نمــود.روشART روشــی آســان و مناســب جهــت ارزیابــی 

ارگونومــی وظایــف در محیــط کار مــی باشــد.

واژگان کلیدی: ارزیابی ارگونومی ، پرسشنامه discomfort survey ، ART ، شرکت شیشه
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بررسی ارتباط بین نوبت کاری با نشانگرهای زیستی سوخت و سازی 

کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی 
بهرام هراتی1، سید جمال الدین شاه طاهری2*، علی هراتی3، امین هنرجوی4

1  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2 * استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 shahtaheri@tums.ac.ir
3 دانشجوی کارشناسی مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، ایران. 

4 کارشناس، مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه پیشــرفت صنایــع و ســازمان هــای خدماتی ســبب اجرای نظــام نوبــت کاری در بســیاری از کشــورهای صنعتی 
شــده اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتباط بیــن نوبــت کاری بــا نشــانگرهای زیســتی ســوخت و ســازی در کارکنان یــک صنعت 

پتروشــیمی انجام شــد.

مــواد و روش هــا: در یــک مطالعــه مقطعــی 403 نفــر از کارکنــان شــاغل دریــک صنعــت پتروشــیمی عســلویه در ســال1394 مــورد 
 LDL، HDL ،مطالعــه قــرار گرفتنــد. کارکنــان به دوگــروه نوبت کار وروزکار تقســیم شــدند. میــزان گلوکــز، تری گلیســرید، کلســترول
و همچنیــن جهــت بررســی دقیــق تــر تغییــرات ایجــاد شــده در متابولســیم بــدن، آنزیــم هــای کبــدی SGOT، SGPT و شــمارش 
گلبــول هــای خونــی )Complete Blood Cell( نمونــه خــون از کارگــران و پرســنل توســط کارشــناس در محیــط کار تهیــه گردیــد. 

فشــار خــون کارکنــان بــه روش اســتاندارد انــدازه گیــری و ســپس میانگیــن ایــن پارامتــر هــا در دوگــروه بــا هــم مقایســه شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه 7/6±32/02 ســال کــه میانگیــن ســنی کارکنــان روزکار 8/3±33/16 ســال و افــراد 
نوبــت کار 7/3±31/5 ســال مــی باشــد. گــروه ســنی باالتــر از 50 ســال نســبت بــه دیگــر گــروه هــای ســنی بیشــترین میانگیــن فشــار 
خــون سیســتولیک mm/Hg 0/61± 11/71 و میانگیــن فشــار خــون دیاســتولیک mm/Hg 0/69± 7/2 را بــه خــود اختصــاص داد. 
نتایــج آزمــون هــای آمــاری اختــالف معنــی داری بین میزان فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک در افــراد روز کار و نوبــت کار )0/05 
>P( را نشــان داد. میانگیــن آنزیــم کبــدی SGPT در کارکنــان نوبــت کار کمتــر از کارکنــان روزکار بــوده، در حالــی کــه نتایــج آزمــون 
 .)P> 0/05( در دو گــروه مــورد مطالعــه نشــان نــداد )SGPT و SGOT( هــای آمــاری اختــالف معنــی داری بیــن آنزیــم هــای کبــدی
میانگیــن RBC و WBC در کارکنــان روزکار بیشــتر از کارکنــان نوبــت کار بــود، امــا تجزیــه و تحلیل آمــاری اختالف معنــی داری در دو 
گــروه مــورد بررســی نشــان نــداد )P> 0/05(. نتایــج آزمــون هــای آمــاری اختــالف معنــی داری بیــن گلوکــز، تری گلیســرید، کلســترول 
و LDL در افــراد روزکار و نوبــت کار )P< 0/05( را نشــان داد. همچنیــن ارتبــاط معنــی داری بیــن MCV، RBC و SGPT بــا فشــار 

.)P< 0/05( خــون سیســتولیک کارکنــان نوبــت کار مشــاهده گردیــد

نتیجــه گیــری: نظــام نوبــت کاری ســبب بهــم خــوردن ریتــم ســیرکادین شــده کــه ایــن اختــالل عامــل ایجــاد بعضــی ریســک 
فاکتورهــای قلبــی- عروقــی و همچنیــن مشــکالت گوارشــی اســت.

واژگان کلیدی: نوبت کار، نشانگرهای زیستی سوخت و سازی، پتروشیمی
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مداخالت مهندسی روشنایی به منظور پیشگیری از  اختالالت اسکلتی – 

عضالنی در چاپ درجه های حجم نماوری سرنگ 
نفیسه نصیرزاده1، جلیل نظری2*، ندا مهرپرور3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 

nafisenasirzade@yahoo.com
PH.D * 2 و عضو هیئت علمی دانشگاه ، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 

3 دانشجوی کارشناسی ، مهندسی بهداشت  حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
  

چکیده
زمینــه و هــدف: چــاپ درجــه هــای حجــم نمــاوری بدنــه ســیلندر ســرنگ هــا یکــی از بخــش هــای حســاس در صنعــت ســرنگ ســازی 
مــی باشــد کــه بــا ســالمت افــرادی ک نیازمنــد تزریــق و مصــرف دارو بــوده ارتبــاط مســتقیم دارد. بنابرایــن بازرســی و نظــارت در چــاپ 
جــز وظایــف الزم و ضــروری دانســته شــده کــه بــا توجــه بــه ماهیــت کار نیازمنــد تامیــن روشــنایی مناســب مــی باشــد؛ تــا بتواند ضمن 
پیشــگیری از وقــوع خطایــی کــه ســالمت فــرد را تهدیــد می کنــد، از وقــوع حــوادث ارگونومیکــی نظیر اختــالالت اســکلتی– عضالنی در 
وظیفــه کاری اپراتورهــای ایــن بخــش جلوگیــری کنــد. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط بین روشــنایی، حفــظ کمیت 
و کیفیــت روشــنایی بــرای تامیــن شــرایط کار راحــت و ایمــن، مطابــق بــا اصــول ارگونومــی و معیارهــای  بهداشــت حرفــه ای در محیــط 

ــام گرفت. کار انج

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی مــی باشــد کــه در ســال 1395 در یکــی از صنایــع ســرنگ ســازی در 
شهرســتان ارومیــه انجــام گرفتــه اســت. به منظــور ارزیابــی اختــالالت اســکلتی- عضالنــی از روشRULA  و OWAS اســتفاده شــد و 
بــه علــت مهــم بــودن وظیفــه چــاپ درجــه هــای حجــم نمــاوری در روی ســیلندرها، پوســچرهای مربــوط بــه ایــن بخــش مــورد ارزیابی 
قــرار گرفــت. میــزان روشــنایی محیــط نیــز بــا اســتفاده از دســتگاه لوکــس متــر TES1335 )بــا دقــت اندازگیــری 0.01 لوکــس( انــدازه 
گرفتــه شــد. در نهایــت داده هــای بدســت آمــده وارد نــرم افــزار SPSS- V16 شــده و بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری آنالیــز واریانــس 

یکطرفــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا: ارتبــاط معنــاداری بیــن میــزان روشــنایی بــا اختــالالت اســکلتی- عضالنــی وجــود دارد. شــدت روشــنایی عمومی واحــد چاپ 
بــه طــور متوســط بیــن 90- 100 لوکــس بــوده کــه تفــاوت فاحشــی بــا حــدود مجــاز توصیــه شــده در کتابچــه مواجهــه شــغلی وزارت 
بهداشــت در ایــران )     500 لوکــس( داشــته اســت. ســطح ریســک اختــالالت اســکلتی – عضالنــی بــه روش OWAS برابــر 2 بدســت 
آمــد؛ بدیــن معنــی کــه پوســچر ممکــن اســت اثر آســیب زا بر دســتگاه اســکلتی- عضالنــی داشــته باشــند و اقدامــات اصالحــی در آینده 
نزدیــک بایــد اعمــال گــردد. ســطح ریســک بــه روش RULA نیــز برابــر 3 بــوده اســت به طــوری که تحقیقــات بیشــتري در آینــده نیاز 
بــوده و بــزودي بایــد تغییــرات و اصالحــات جــدي بــر روي پوســچر انجــام گیــرد. بیشــترین اختــالالت اســکلتی– عضالنــی نیــز مربــوط  

بــه نواحــی کمــر ، ســر و گــردن بــوده اســت.

نتیجــه گیــری: بیشــترین فراوانــی اختــالالت اســکلتی- عضالنــی ناحیــه گــردن مربــوط بــه ایســتگاههایی بــود کــه کمتریــن روشــنایی 
عمومــی را داشــته انــد. چــرا کــه افــراد مجبــور بــه حفــظ پوســچری بودنــد کــه بیشــترین روشــنایی دریافتــی را داشــته باشــد. مــی توان 
گفــت بــا بــه کارگیــری مداخــالت مهندســی، نظیــر مهندســی روشــنایی در محیــط هــای کار مــی تــوان شــرایط کار مناســب را بــرای 

شــاغالن تامیــن نمــوده و از ایــن جهــت بــه حفــظ ســالمت نیــروی کار کمــک کــرد.

واژگان کلیدی: روشنایی، RULA ،OWAS، سرنگ سازی
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ارائه کاربرگ مشخصه های محصوالت ارگونومیک جهت بررسی صحت 

ادعای صاحبان صنایع
رامین رحیم زاده1*

1* دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی تبریز
Ramin.pnu68@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: بــدون شــک امــروزه افزایــش ســود بــرای کلیــه مدیــران و صاحبــان صنایــع در اولویــت قــرار دارد. مدیــران و صاحبــان 
صنایــع بــرای نیــل بــه ایــن هــدف خــود بایــد توجــه داشــته باشــند کــه اخــالق حرفــه ای در امــر تجــارت و ســوء اســتفاده نکــردن از 
اعتمــاد مشــتریان یکــی از گزینــه هــای موفقیــت مــی باشــد. واژه ی ارگونومــی در طــول چندیــن ســال اخیــر توجــه صاحبــان صنایــع را 
بــه خــود جلــب کــرده اســت و بــه منظــور جــذب مشــتری و ارائــه محصــوالت خــود بــه کاربــران، اکثــراً واژه ی ارگونومــی را در طراحــی 
هــای خــود بــکار مــی برنــد. اهمیــت ایــن مطالعــه جلوگیــری از ســوء اســتفاده از واژه ی ارگونومــی در صنایــع و همچنین دفــاع از حقوق 

مصــرف کننــده نهایــی محصــول می باشــد.

هــدف مــا از ایــن مطالعــه ارائــه ی کاربرگــی جهــت نمایانــدن ویژگــی هــا و مشــخصه های یــک محصــول بــا طراحــی ارگونومیک جهت 
اثبــات صحیــح و یــا اشــتباه بــودن ادعــای صاحبــان صنایــع مبنــی بــر طراحــی ارگونومیک می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بصــورت مــروری بــا بررســی 22 مقالــه داخلــی و خارجــی در 8 ســال اخیــر در ارتبــاط بــا مشــخصه و 
 Pub Med، Science معیارهــای محصــوالت ارگونومیــک کــه شــرایط و معیارهــای ورورد به مطالعــه را داشــتند از بانکهــای اطالعاتــی
ــای  ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــتجوی Google Scholar ب ــور جس Direct، Web of Science، Scopus، Springer، و موت

اســتاندارد انجــام گرفتــه اســت.

یافتــه هــا: مطالعــه ی حاضــر بــا پیشــنهاد کاربرگــی نســبتاً جامــع تــا حــدی مــی توانــد همــه ی جوانــب محصــوالت را در طراحــی 
مــورد ســنجش قــرار دهــد.

نتیجــه گیــری: بــا ارائــه ی ایــن کاربــرگ تــا حــدی مــی تــوان از اســتفاده ی نابجــای واژه ی ارگونومــی توســط صاحبــان صنایــع 
جلوگیــری بــه عمــل آورد و مــی توانــد کمکــی باشــد جهــت رســیدن بــه یــک ارگونومــی بــا کیفیــت.

واژگان کلیدي: محصول ارگونومیک، صاحبان صنایع، سوء استفاده، اعتماد مشتریان
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بررسی شیوع بیماری اسکلتی عضالنی در کارگران کارخانه قند در استان 

خراسان رضوی در سال 1395 با روش  owas و پرسشنامه نوردیک
فائزه عباسی بلوچخانه1 ، فائزه دلجو2 ، سعید باعصمت *3،عبدالرضاحسینی پور4، فاطمه گلخنی3

1  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3*گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 
 saeedbaesmat@yahoo.com 

4 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتی عضالنــی دراثــر اختــالل یــا آســیب بــه ماهیچــه ها،تانــدون هــا، رباطها،مفاصل،اعصــاب ،رگهــای 
خونــی وبافــت هــای نــرم بــه وجــود می آیــد. اختــالالت به فاکتــور هــای گوناگونــی ماننــد پوسچرنامناســب،بلند کــردن بارهای ســنگین 
و کارهــای همــراه بــا حــرکات تکــراری و ریســک فاکتــور هــای روانــی ، فــردی و ســازمانی بســتگی دارد. صنعــت تولیــد مــواد غذایــي جز 
و صنایعــي اســت کــه دخالــت مســتقیم کارگــر در فراینــد تولیــد اجتنــاب ناپذیــر اســت بدیــن منظوربــه مطالعــه حاضربررســی شــیوع 

بیمــاری اســکلتی عضالنــی در کارخانــه فــرآوری  قنــد در خراســان رضــوی  پرداختیــم.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی درســال 1395بــرروی 47نفــر از کارگــران کارخانــه قنــد درخراســان رضــوی اجــرا 
شــد.دراین مطالعــه جهــت تعییــن شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی از پرسشــنامه نوردیــک)Nordic( و جهــت آنالیــز وضعیت های 

ارگونومــی از روش)owas)Ovako Working posture Analyzing System  اســتفاده گردیــد .

یافتــه هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد ،بیشــترین شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی در کارگــران کارخانــه قنــد در طــی 12مــاه 
گذشــته مربــوط بــه زانــو و مــچ دســت و ســپس کمــر بــه ترتیــب 30% ، 21/27% ، 19/14% و کمتریــن شــیوع مربــوط بــه  ناحیــه ران 
بــا 4/2% بــوده اســت.نمره اکثــر کارکنــان کارخانــه مورد بررســی براســاس آنالیــز وضعیــت ارگونومــی کاری آنان)owas(بین 2-1 بدســت 

. مد آ

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه وضعیــت ارگونومــی کارکنــان کارخانــه مذکــور 53/19% نیازبــه هیــچ گونــه اقــدام 
اصالحــی ندارنــد و 42/55% اقدامــات اصالحــی در آینــده نزدیــک بایســتی انجــام شــود. عمــده تریــن مشــکل ارگونومیــک  شناســایی 
شــده در ایــن پژوهــش ارتفــاع نامناســب ســطح کار، وضعیــت نامطلــوب بــدن حیــن انجــام کار، ریســک فاکتورهــاي مرتبــط در ایجــاد 
اختــالالت اســکلتی- عضالنی)ماننــد اعمــال نیــرو، انجــام حــرکات تکــراري، ارتعــاش، ســرعت انجــام کار، اســترس شــغلی(، ایســتادن 
طوالنــی مــدت و خمــش و پیچــش انــدام هــا هســتند کــه بــه طــور متــداول و بــه وفور مشــاهده مــی شــوند، بنا بــر ایــن، انجــام اقدامات 

اصالحــی جهــت بهبــود شــرایط کار ضــروري اســت.

واژگان کلیدی: اختالالت اسکلتی عضالنی،پرسشنامه نوردیک ،اقدامات اصالحی.



21

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

ارزیابي ریسک اختالالت اسکلتي _ عضالني در کارگاه نورد 300 کارخانه 

ذوب آهن اصفهان درپاییز و زمستان 1395
هادي علیمرادي1 ، سمیه علوي2 ، مریم قنبریان3 

 1هادي علیمرادي کارشناس مهندسي ایمني در صنعت
2 دکتر سمیه علوي استادیار گروه مهندسي صنایع دانشگاه شهید اشرفي اصفهاني، اصفهان 

3 مریم قنبریان کارشناس ارشد آمار و ریاضي دانشگاه اصفهان عضو هیئت علمي گروه مهندسي صنایع آموزش عالي فوالد

چکیده 

زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتي- عضالنــي یکــي از عوامــل شــایع آســیب هــاي شــغلي و ناتوانــي در کشــور هــاي صنعتــي و در 
حــال توســعه مــي باشــد . ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــي شــیوع اختــالالت اســکلتي- عضالنــي در کارگاه نــورد 300 کارخانــه ذوب اهن 

ــان انجــام گرفت. اصفه

مــواد و روش هــا: تحقیــق حاضــر یــک مطالعــه ي مقطعــي ، توصیفــي – تحلیلــي بــود که بــر روي8 شــغل از مشــاغل بیــن 150نفر از 
250نفــر  شــاغل در کارگاه نــورد 300 کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان بــه منظور ارزیابي پوســچر و ریســک فاکتورهاي اســکلتي – عضالني 
انجــام شــد. نمونــه گیــري بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــري تصادفــي انجــام شــد و حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان تعیین 
گردیــد. جمــع آوري اطالعــات از طریــق مشــاهده عینــي، عکــس بــرداري و تکمیــل پرسشــنامه هــاي QEC بــراي هــر یــک از مشــاغل 
انجــام گردیــد. کــه شــامل دو بخــش بــود، یــک بخــش پرسشــنامه اي کــه بــر اســاس مشــاهدات و نظــر کارشــناس بــا توجــه بــه حالت و 

وضعیــت بــدن توســط واکاوگــر تکمیــل مــي شــود و یــک بخــش کــه توســط خــود کارگــر تکمیــل مي شــود.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــات نشــان داد کــه شــیوع اختــالالت اســکلتي- عضالنــي بــه ترتیــب در نواحــي گــردن و کمــر      باالتریــن 
میــزان را دارد. نتایــج ارزیابــي بــه روش QEC نشــان داد کــه در  31.33%  مــوارد ســطح ریســک ابتــال بــه اختــالالت بــاال و بســیار 

بــاال اســت. 

ــورد 300  ــن پرســنل کارگاه ن ــي ناشــي از کار در بی ــه نشــان داد شــیوع اختــالالت اســکلتي – عضالن ــن مطالع ــري: ای ــه گی نتیج
کارخانــه ذوب آهــن در بیــن مونتــاژکاران بــا میانگیــن امتیــاز کل 67.7% از همــه ي مشــاغل بیشــتر مــي باشــد، در رده هــاي بعــدي  
بــه ترتیــب برشــکار هــا بــا میانگیــن امتیــاز کل 66.6% و بســته بنــد هــا بــا میانگیــن امتیــاز کل 63.9% قــرار دارنــد کــه مشــاغل آن هــا 

ــه انجــام مطالعــه ي بیشــتر و اقــدام اصالحــي در آینــده ي نزدیــک نیــاز دارد. ب

QEC ،واژگان کلیدی: اختالالت اسکلتي- عضالني، پوسچر 
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ارزیابی کاربردپذیری سیستم یک نرم افزار چندرسانه ای
صغری مشتاقی1 *، الهه عموزاده2، سارا شاهدی علی آبادی3

1*کارشناسی ارشد، گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Smoshtagh_1990@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده 
ــای  ــود. نرم افزاره ــانه ای ب ــی چندرس ــزار آموزش ــک نرم اف ــری ی ــی کاربردپذی ــر ارزیاب ــش حاض ــدف از پژوه ــدف: ه ــه و ه زمین
چندرســانه ای یکــی از مؤثرتریــن روشــها بــرای ارتقــاء ســطح آموزشــی هســتند و در دهه هــای اخیــر کــه رویکــرد ســّنتی یادگیــری بــا 
ظهــور فّناوری هــای نویــن دســت خوش تغییــرات اساســی شده اســت، می تــوان بــا نرم افزارهــای چندرســانه ای مؤثــر و کارا بــه مســائل 
مــورد عالقــه ی کابــران پاســخ گفــت. نرم افزارهــای چندرســانه ای در ارائــه ی مطالــب انعطاف پذیــر هســتند و امــکان کنــش متقابــل را 
ــر یادگیــری  ــا ب ــادر می ســازد ت ــران خــود را ق ــان دیگــر کاب ــه برنامه هــا بیــش از هــر زم ــران آن فراهــم می ســازد. این گون ــرای کارب ب
خــود تســلط و کنتــرل داشــته باشــند. طراحــی نامطلــوب نرم افــزار، احتمــال موفقیــت آن را در جــذب مشــتری، در بــازار رقابتــی امــروز 
کاهــش مــی دهــد، هم چنیــن می توانــد ســرعت کار و مراحــل انجــام وظیفــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و موجــب شــود کــه کاربــران 
تســلط کم تــری بــر کار خــود داشــته باشــند. یکــی ازایــن دســته راه کارهــا کــه پیرامــون ساده ســازی اســتعمال محصــوالت و سیســتم ها، 
و تطبیــق هرچــه بیش تــر آن هــا بــا نیــاز کاربــران، مطــرح و توســعه یافتــه اســت، مبحــث کاربردپذیــری می باشــد. روش هــای ارزیابــي 

کاربردپذیــري بــا هــدف تعییــن مشــکالت و بهینــه ســازی بکارگیــری یــک محصــول، قابــل اســتفاده می باشــند

 )Heuristic( مــواد و روش هــا: مطالعــه ي حاضــر از نــوع توصیفــي – مقطعــي اســت کــه بــا اســتفاده از روش ارزیابــي هیوریســتیک
بــه بررســی سیســتم یــک نرم افــزار چندرســانه ای مــورد اســتفاده در مراکــز آموزشــی می پــردازد. ایــن مطالعــه از اردیبهشــت تــا تیرمــاه 
ســال 1395 انجــام گرفــت. در ایــن ارزیابــی مشــکالت کاربردپذیــری موجــود در قســمت های مختلــف سیســتم نرم افــزار چندرســانه ای 
شناســایی گردیــد و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. داده هــا بــا یــک فــرم اســتاندارد طراحــی و بــر اســاس روش هیوریســتیک 
گــردآوری شــد. روایــی محتوایــی فــرم توســط دو کارشناســی ارشــد ارگونومــی و یــک کارشناســی ارشــد بهداشــت حرفــه ای تأییــد شــد. 

تحلیــل داده هــا بــا نرم افــزار SPSS نســخه ی 22 انجــام شــد.

یافتــه هــا: در ایــن ارزیابــی در مجمــوع 93 مشــکل کاربردپذیــری شناســایی گردیــد. بیشــترین تعــداد مشــکل مربــوط بــه »آزادی عمــل 
ــی« و  ــای واقع ــتم و دنی ــن سیس ــی بی ــای »هم خوان ــه مؤلفه ه ــوط ب ــکل مرب ــداد مش ــن تع ــتم« و کم تری ــر سیس ــلط ب ــر و تس کارب
»انعطاف پذیــری و کارایــی اســتفاده« بــود. بیشــترین تعــداد مشــکل مربــوط بــه بخــش »اجــرای نرم افــزار« و کم تریــن تعــداد مشــکل 

ــد. ــزار« می باش ــروج از نرم اف ــه بخــش »خ ــوط ب مرب

نتیجــه گیــری: محققــان ارگونومــی مطالعــات زیــادی را در زمینــه ی بررســی و تبییــن کاربردپذیــری در یــک سیســتم تعاملــی و 
یــک محصــول انجــام داده انــد. بــا وجــود گســتره ی اســتفاده از نرم افزارهــای چندرســانه ای، بســیاری از آن هــا دارای مشــکالت عمــده 
کاربردپذیــری می باشــد کــه می توانــد کیفیــت تعامــل کاربــران بــا آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ارزیابــی کاربردپذیــری ریشــه و 
عامــل مشــکالتی کــه عــدم رضایــت کاربــران نرم افزارهــای چندرســانه ای را فراهــم مــی آورد و در نتیجــه باعــث عــدم موفقیــت این گونــه 
نرم افزارهــا می شــود را شناســایی می کنــد. رعایــت اســتاندارها و قواعــد موجــود در طراحــی نرم افزارهــای چندرســانه ای  موجــب کاهــش 

مشــکالت کاربردپذیــری آن هــا میشــود. 

واژگان کلیدي: کاربردپذیری، نرم افزار چندرسانه ای، ارزیابی متخصص محور
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آموزش فرهنگ ایمنی بر کارگران شهرداری شهرگناباد براساس مدل 

اعتقاد بهداشتی 
فرزانه مرادی1، زهرا مرادی2، محمد مطلبی3*

1 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد/کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد/
گناباد/ایران

2  کارشناس مامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
3* استادیارو دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداشت، ،دانشگاه علوم پزشکی 

گناباد/کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ ایران.
mohammad_matlabi1344@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف :کارگــران شــهرداری از جملــه افــرادی هســتند کــه بــه واســطه ماهیــت شــغل خــود در معــرض مواجهــه بــا عوامــل 
بیمــاری زای زیــادی قــرار دارنــد .اکثــر افــرادی کــه در ایــن بخــش هــا مشــغول بــه کار هســتند دارای ســواد پاییــن بــوده کــه خطــر بروز 
بیماریهــای مختلــف در ایــن قشــر را افزایــش مــی دهــد .لــذا ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی تاثیرآمــوزش بر فرهنــگ ایمنــی کارگران 

بخــش جمــع آوری و دفــع زبالــه شــهرداری شــهرگناباد براســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک بررســی مداخلــه ایــی میدانــی و بــا جامعــه آمــاری )30 نفــر( کارگــر شــاغل در بخش جمــع آوری 
و دفــع زبالــه شــهرداری بــود. نمونــه گیــری بــه صــورت سرشــماری صــورت گرفــت. روش گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه ای روا و پایــا 
شــده مشــتمل بــر62 ســوال )ســواالت دموگرافیــک ، فرهنــگ ایمنــی براســاس ســازه هــای مــدل اعتقــاد بهداشــتی( بــود. مرحلــه اول 
قبــل از آمــوزش، اطالعــات بــه وســیله پرسشــنامه تکمیــل و در مرحلــه دوم آمــوزش براســاس ســازه هــای مــدل اعتقــاد بهداشــتی در 3 
جلســه یــک ســاعته بــا اســتفاده از ســخنرانی و نمایــش فیلــم صــورت گرفــت و در مرحلــه ســوم دو مــاه بعــد از مداخلــه اطالعــات جمع 

آوری و بــا نــرم افــزار SPSS تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: بیــش از 70 درصد نمونــه ها زیر دیپلــم بودنــد. بیــن فرهنــگ ایمنی،آگاهی،حساسیت،شــدت،منافع درک شــده،راهنما برای 
عمــل و خــود کارآمــدی همبســتگی آمــاری معنــاداری مشــاهده شــد)p<0/05( در حالــی کــه تفــاوت معنــی داری میــان نمــره موانــع 

.)p>0/05(.درک شــده مشــاهده نشــد

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل نشــان داد کــه بیشــترین منابع کســب آگاهــی در رابطــه بــا ایمنــی و فرهنگ ایمنــی آمــوزش صحیح و 
اســتفاده از ســازه هــای الگــوی مــدل اعتقــاد بهداشــتی و مــواد آموزشــی ارائــه شــده مــی باشــد. از آنجا کــه کارگــران از گروه های آســیب 
پذیــر جامعــه و محیــط کار محســوب مــی شــوند. اجــرای برنامــه های آموزشــی بر اســاس الگــو و مدل هــای علمــی و ســازگار ، و مداخله 

بــر پایــه فرهنــگ و وضعیــت افــراد بــه منظــور افزایــش آگاهــی و ایمنــی آنــان و پیشــگیری از آســیب و بیماری هــا توصیه می شــود.

واژگان کلیدی: فرهنگ ایمنی،آموزش،مدل اعتقاد بهداشتی،کارگران شهرداری
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رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارمندان دانشگاه پیام 

نور استان قم
علی مصطفوی1* ، مرضیه عزیزی معین2

1* کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه  روانشناسی و علو تربیتی، دانشگاه پیام نور،قم ،ایران
  alimostafavi119@yahoo.com                

2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه  روانشناسی و علو تربیتی، دانشگاه پیام نور،قم ،ایران                   

چکیده

زمینــه و هــدف : اســترس شــغلی عامــل مهمــی در ایجــاد عــوارض جســمی و روانــی در کارکنــان اســت وآتــار و پیامدهــای منفــی بــر 
ســازمان دارد . هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی رابطــه بیــن  اســترس شــغلی بــا رضایــت شــغلی در بیــن کارمنــدان دانشــگاه پیــام 

نوراســتان قــم درســال 1395 مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن یــک مطالعــه  توصیفــی همبســتگی و  از نظــر هــدف یــک بررســی کاربــردی اســت .جامعــه ی آمــاری آن 
کارمنــدان دانشــگاه پیــام نوراســتان قــم کــه در ســال 95مشــغول بــه کار هســتند، تشــکیل مــی دهنــد. تعــداد 52نفــر )23 نفــر مــرد 
و 29زن( بــه شــیوه ی نمونــه گیــری در دســترس بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.ابزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش پرسشــنامه 
اســترس شــغلی ســازمان اجرایــی ایمنــی و بهداشــتی انگلســتان  )HSE( و مقیــاس رضایــت شــغلی اســمیت و هیولیــن  )JDI(  اســت 
.داده هاجمــع آوری شــده  بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه  20وآزمــون هــای همبســتگی پیرســون وآزمــون تــی تحلیــل گردیــد.

r=-( یافتــه هــا: نتایــج نشــان مــی دهــد کــه  بیــن رضایــت شــغلی و اســترس شــغلی کارمنــدان رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد
22.5( بدیــن معنــی کــه هرچــه اســترس شــغلی بیشــتری را تجربــه کننــد میــزان رضایــت شــغلی آنهــا کمتــر اســت )p<0.5(. از نظــر 
اســترس شــغلی بیــن زن و مــرد و رضایــت شــغلی آنهــا تفــاوت وجــود دارد  زنــان رضایــت شــغلی باالتــری نســبت بــه مــردان دارنــد .

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه اینکــه اســترس شــغلی بــر رضایــت شــغلی تاثیــر دارد . مداخالتــی در جهــت کاهــش اســترس شــغلی و 
تقویــت منابــع مقابلــه بــا آن مــی توانــد باعــث افزایــش رضایــت شــغلی شــود .بــه کارگیــری راهبردهــای موثــر ازســوی مدیــران بــرای 
کاهــش اســترس هــای  شــغلی  نظیــر مشــخص کــردن حــوزه کاری و دادن اختیــارات کافــی جهــت انجــام مســئولیت های شــغلی امری 

ضــروری اســت. 

واژگان کلیدی: استرس شغلی ،رضایت شغلی ، ارزیابی عملکرد ،پیام نور، شهر قم



25

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی شاخص های بهداشت حرفه ای کارگاه های زیر 20 نفر استان 

گلستان در سال 1394
محمدعلی میرزایی1، مرتضی کهن سال2 *

1 کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2* کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

 mori_aban5@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  رعایــت مســایل ایمنــی و بهداشــت محیــط کار در کلیــه کارگاه هــا از الزامات قانونی، انســانی و ســرمایه ای محســوب 
مــی گــردد. کارگاه هــای کوچــک بــه مراتــب در معــرض مخاطــرات بیشــتری قــرار داشــته و مراقبــت هــای کمتــری بــرای کارگــران 
آنــان صــورت مــی گیــرد. در اســتان گلســتان 15560 کارگاه شناســایی شــده وجــود دارد کــه تقریبــا 96% ایــن کارگاه هــا را، کارگاه 
هــای زیــر بیســت نفــر شــاغل تشــکیل مــی دهنــد و حــدوداً بیــش از 57% کل شــاغلین اســتان نیــز در ایــن گــروه )20> ( مشــغول بــه 
کار هســتند. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت ایــن دســته از کارگاه هــا از جنبــه مواجهــات شــغلی بــا عوامــل زیــان آور ) فیزیکی، 

شــیمیایی، بیولوژیکــی و ارگونومیکــی ( می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه روش سرشــماری انجــام شــده اســت. در ســال 1394 از بیــن کارگاه هــای شناســایی شــده در 
ــا اســتفاده از چــک لیســت بازرســی )فرمــت مصــوب وزارت  اســتان، حــدوداَ 89% کارگاه هــا توســط بازرســان بهداشــت حرفــه ای، ب
بهداشــت( مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد. تمامــی اطالعــات مربــوط بــه بازرســی هــا در ســامانه جامــع بازرســی ثبــت گردیده اســت. جهت 
گــرد آوری داده هــا از آمــار وگزارشــات بازرســان بهداشــت حرفــه ای و همچنیــن ســامانه جامــع بازرســی اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیل 

داده هــا نیــز بــه کمــک نــرم افزارهــای Excel و Spss انجــام شــد.

ــرار داشــتند. 4/2% از شــاغلین در  ــر از حــد مجــاز ق ــه هــا، 34% شــاغلین در معــرض ســروصدای باالت ــر اســاس یافت ــا: ب ــه ه یافت
ــان آور ) IRوUV(، 4/7% در  ــای زی ــرض پرتوه ــط کار، 11% در مع ــب محی ــنایی نامناس ــرض روش ــاش، 6/5% در مع ــرض ارتع مع
مواجهــه بــا گرمــا و رطوبــت، 4/5% در مواجهــه بــا ســرمای محیــط کار و 22/5% نیــز در معــرض تمــاس پوســتی بــا عوامــل شــیمیایی 
محیــط کار بــوده انــد. همچنیــن 8/3% از شــاغلین در معــرض عوامــل بیولوژیکــی زیــان آور محیــط کار، 37/5% دارای وضعیت نامناســب 

بدنــی حیــن انجــام کار، 7/4% اســتفاده از ابــزار کار نامناســب و 6/1% نیــز حمــل بــار بیــش از حــد مجــاز داشــته انــد.

نتیجــه گیــری: کارگاه هــای کوچــک و مشــاغل صنفــی در مقایســه بــا صنایــع بــزرگ از نظــر تاسیســات و تســهیالت بهداشــتی و 
مخاطــرات عوامــل زیــان آور محیــط کار شــرایط نامناســب تــری دارنــد. وجــود خــال هــای قانونــی در پیگیــری جهــت رفــع نقــص در 
ایــن کارگاه هــا بــر مشــکالت افــزوده اســت. بــر همیــن اســاس، برنامــه ریــزی جهــت توانمندســازی ایــن قشــر از طریــق برقراری شــرایط 
آموزشــی، مشــاوره ای، تســهیالت محیــط کار، برقــراری امکانــات ارایــه خدمــات بهداشــتی در مجتمــع هــای کارگاهــی و کارگاه هــای 
کوچــک، راه انــدازی آموزشــگاه هــای اصنــاف جهــت ارائــه خدمــات آموزشــی بــه شــاغلین صنــوف و... مــواردی اســت کــه مــی بایســت 

بصــورت جــدی نســبت بــه انجــام و تقویــت آنهــا در اســرع وقــت اقــدام نمــود.

واژگان کلیدي: عوامل زیان آور، مواجهه شغلی، ایمنی و بهداشت، آموزش شاغلین
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بررسی عوامل موثر بر جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاههای کوچک 

استان اردبیل
صادق حضرتی1،لیال راستگو2،محمد مردای3، امین بابائی پویا4*

1 دکترا، بهداشت حرفه ای، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
2 کارشناس ارشد ارگونومی  ، معاونت بهداشتی،  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

3 کارشناس ارشدHSE  ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
4 * کارشناس ارشد، بهداشت حرفه ای،معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

 

چکیده 
ــا  ــد کــه ب ــا در کارگاههــای کوچــک مشــغول بکارن ــات انجــام شــده بیــش از70% شــاغلین کشــور م ــه و هدف:طبــق مطالع زمین
مشــکالت ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای زیــادی مواجهــه دارنــد بــه ایــن دلیــل بررســی و شناســایی عوامــل موثــر بــر جــو ایمنــی و 
بهداشــت حرفــه ای ایــن گــروه از کارگاههــا بســیار اهمیــت دارد تــا اولویــت بنــدی در برنامــه ریــزی، نظــارت  و آمــوزش بــرای بهبــود 

شــرایط جــو ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای  بــا درنظــر گرفتــن ایــن عوامــل صــورت گیــرد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه از نــوع بررســی مقطعــی و جامعــه آمــاری کارگاههــای کوچــک اســتان اردبیــل مــی باشــد.حجم نمونــه 
محاســبه و 368 کارگاه مــورد بررســی قرارگرفــت . بــا مراجعــه تصادفــی بــه کارگاه و مصاحبــه اطالعــات جمــع آوری و پــس از تکمیــل 
تمامــی پرسشــنامه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss  ارتبــاط بیــن سن،ســابقه کار ، تحصیــالت ،ســابقه بــروز بیمــاری ناشــی از کار و 

حادثــه شــغلی بــا وضعیــت جوایمنــی و بهداشــت حرفــه ای کارگاه بررســی گردیــد.  

یافتــه هــا: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه سن،ســابقه کار ، تحصیــالت بــا جوایمنــی و بهداشــت حرفــه ای  ارتبــاط معنــی داری نــدارد )با 
ســطح معنــی داری بیشــتر از 0.05( و بــروز بیمــاری ناشــی از کار و ســابقه حادثــه شــغلی  رابطــه معنــی داری بــا وضعیــت جوایمنــی و 

بهداشــت حرفــه ای کارگاه داشــت )بــا ســطح معنــی داری کمتــر از 0.05(.

 نتیجــه گیــری: از یافتــه هــای ایــن مطالعــه نتیجــه مــی گیریــم بایســتی در زمــان بازدیدهــای بازرســین بــر اطــالع رســانی، بحــث و 
تبــادل نظــر در بیــن شــاغلین کارگاه درخصــوص تجربیــات افــرادی کــه درگذشــته دچــار حادثــه وبیمــاری ناشــی از کار شــده انــد تاکید 

گــردد تــا تجربیــات ایــن افــراد بــرای بهبــود وضعیــت جــو ایمنــی وبهداشــت حرفــه ای موثــر واقــع گــردد.

واژگان کلیدي: کارگاههای کوچک ، جو ایمنی و بهداشت حرفه ای، بیماری ناشی از کار و حادثه شغلی
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نگاهی به تاثیر رویکردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشاورزی 
سمانه نادری1، محمد باقر عاقبت بخیر2، سمیه سامانی3 ، مریم قلع جهی4*

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی  بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل 
2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

 3کارشناس ارشد HSE، هیات علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل  
4 *کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، هیات علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل  

 occmgh@zbmu.ac.ir 

چکیده 

زمینــه و هــدف: کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از ارکان توســعه و خودکفایــی از اهمیــت بســزایی برخــوردار مــی باشــد. شــغل کشــاورزی 
از دیربــاز یکــی از مشــاغل پرمخاطــره بــوده اســت. در گذشــته کشــاورزی ســنتی بــدون تجهیــزات و امکانــات کنونــی انجــام مــی گرفته و 
دشــواری هــای خــاص خــود را داشــته اســت. تکنولــوژی امــروز اگرچــه ســختی کار را کاهــش داده امــا بــه دنبــال خــود عوامل زیــان آوری 
را بــه ارمغــان آورده کــه عــدم توجــه بــه آنهــا ســالمت کشــاورزان را تهدیــد مــی نمایــد. از ایــن رو توجــه بــه ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای 

در حفــظ ســالمت کشــاورزان اهمیــت ویــژه ای در کاهــش اثــرات زیــان بــار و جبــران ناپذیــر ایــن عوامــل زیــان آور دارد.

 Scopus،SID، GoogleScholar   ،Sciencedirect مــواد و روش هــا: این مطالعه با روش کتابخانه ای و اینترنتی از منابعــی نظیــر
.جمــع آوری و مــورد بررســی قــرار گرفت.بعــد از گــردآوری مقاالت،مقاالتــی کــه کمتــر بــا عنــوان و هــدف مقالــه مــا مرتبــط بودند،حذف 

گردیــده و مقــاالت دیگــر بــه صــورت کامــل مطالعه شــدند و مهم تریــن نتایــج اســتخراج گردیدند.

یافتــه هــا: بــا بررســی مقــاالت در دســترس مــی تــوان دریافــت کــه مهــم تریــن عامــل ایجــاد اثــرات زیــان بــار در ســالمت کشــاورزان           
عــدم داشــتن اطالعــات عملــی از دانــش ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای بــرای جلوگیــری از صدمــات مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: آگاه ســازی کشــاورزان از نقــش دانــش ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای در پیشــگیری از خطــرات احتمالی حائــز     اهمیت 
ویــژه ای مــی باشــد.بنابراین برنامــه ریــزی بــرای ارتقــای آگاهــی و بهبــود عملکــرد ایــن گــروه مورد تاکید اســت.

واژ گان کلیدي: آگاهی و نگرش،ایمنی و بهداشت شغلی کشاورزی،تکنولوژی های کشاورزی  
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بررسی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار در اتاق عمل
فریبا کشاورز1*  ،کریم کشاورز 2، محمد دالیی میالن3 ،  محمد سعید غالمی4

1* دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران 
keshavarz71f@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان،فارس،ایران
3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف : در دنیــاي امــروز عوامــل زیــان آور شــغلی بعنــوان یکــی از مهمتریــن ریســک فاکتورهــاي اقتصــادي ،اجتماعــی 
وســالمتی محســوب مــی شــوند. و کارکنــان اتــاق عمــل نیــز بــه علــت ماهیت شغلشــان در معــرض انــواع مختلفــی ازاین ریســک فاکتور 
هــا و مخاطــرات فیزیکــی و شــیمیایی در محیــط کار قــرار دارنــد. بــه طــوری کــه ایــن عوامــل مــی تواننــد بــر ســالمتي فــرد اثــر ســوء 
داشــته و حتــی رونــد ارائــه خدمــات بهداشــتي درمانــي در محیــط بیمارســتان را مختل کننــد. از ایــن رو مطالعــه حاضر با هدف بررســی 

عوامــل زیــان آور فیزیکــی و شــیمیایی محیــط کار در اتــاق عمــل صــورت گرفتــه اســت.

ــی و خارجــی و  ــاالت داخل ــن مق ــا اســتفاده ازجدیدتری ــروری مــی باشــد کــه ب ــه م ــک مطالع ــن پژوهــش ی ــا : ای ــواد و روش ه م
 SID،magiran ،گوگل، گــوگل اســکوالر ، Medline. PubMed جســتجو در پایــگاه هــاي اطالعاتــي و ســایت هــای معتبــر از جملــه
Iranmedex ، و ... ، انجــام شــده اســت.  کــه درایــن روش 40 ســایت و مقالــه  مرتبــط باموضــوع بدســت امــده و از ایــن میــان تعــداد 32 

مقالــه مــورد  بررســی دقیــق قــرار گرفتــه اســت و ســپس یافتــه هــاي پژوهــش  اســتخراج  گردیــده اســت.

یافتــه هــا : مخاطــرات شــغلی اتــاق عمــل بــه مخاطراتــی گفتــه مــي شــود کــه عامــل آن در داخــل محیــط اتــاق عمل باشــد. بــا توجه 
بــه یافتــه هــا، پرســنل اتــاق عمــل دارای مشــکالت ســخت و خطــرات عمــده و وســیعی در رابطــه بــا شــغل خــود مــی باشــند. کــه یکی 
از مهــم تریــن ایــن خطــرات قرارگرفتــن در معــرض عوامــل زیــان آور فیزیکــی و شــیمیایی موجــود در ایــن محیــط کار مــی باشــد. طبق 
مطالعــات مختلــف از عوامــل زیــان آور شــیمیایي و فیزیکــی اتــاق عمــل مــی تــوان بــه عوامــل ضدعفونــي کننــده، اســتریل کننــده هــا، 
عوامــل و گازهــاي بیهــوش کننــده، محــرک هــا و حساســیت زاهــا، الکتریســیته، گرمــا، رطوبــت محیــط، اشــعه، صــدا، روشــنایي و غیــره 
اشــاره کرد.کــه هــر کــدام از ایــن عوامــل مــی توانــد باعــث مشــکالت عدیــده ای ازجملــه مســمومیت هــای حــاد ،کاهــش باروری، ســقط 
، ســرطان هــا،  حساســیت هــا، ســوزش هــا، تحریــکات و درماتیــت هــای پوســتی ،آزردگــی چشــم هــا و غیــره در افــراد شــاغل در ایــن 

محیــط کار شــوند  .

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی پرســنل اتــاق عمــل در فراینــد جراحــی و خدمــت رســانی بــه بیمــار و همچنیــن اهمیت 
شــناخت و مدیریــت خطــرات اتــاق عمــل جهت بهبــود عملکرد پرســنل وکاهــش مخاطرات تهدید کننده ســالمتی و آســیبهای شــغلی. 
حضــور یــک کارشــناس بهداشــت حرفــه ای در تیــم بهداشــتی اتــاق عمــل و همچنیــن آمــوزش کارکنــان ایــن محیــط، توســط چنیــن 
افــراد متخصصــی در جهــت شــناخت عوامــل زیــان آور فیزیکــی و شــیمیایی اتــاق عمــل و ایجــاد آگاهــی از وجــود خطــرات بالقــوه ایــن 
محیــط، ضــروری بــه نظــر مــی رســد . چــرا کــه ایــن امــر ممکــن اســت تاثیــر زیــادی را نیــز در بــه حداقــل رســاندن بســیاری از آســیب 

هــا و مخاطراتــی کــه بــه دلیــل ناآگاهــی بــرای پرســنل و حتــی بیمــاران ایجــاد مــی شــوند داشــته باشــد.

واژگان کلیدی : عوامل زیان آور فیزیکی، مخاطرات، اتاق عمل، عوامل زیان آور شیمیایی
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بررسی  و ارتباط بین  فرهنگ ایمنی و استرس شغلی در  بین کارکنان  

مجتمع آموزشی ورزشی نفت محمود آباد در سال 1395
پروین سپهر

کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 parvin_sepehr@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: در جامــع  بشــري امــروزی  رشــد روزافــزون و ســریع تکنولوژیهــاي مختلــف در جهــان و ابــداع و ارائــه روشــهاي جدید 
در صنایــع و وقــوع اختراعــات و اکتشــافات علمــي و فنــي باعــث گردیدکــه اســترس و عوامــل روانــی بهمــراه ندانســتن آگاهــی از ایمنــی 
ســبب بــروز حادثــه گــردد در مطالعــه حاضــر بــه بررســی ارتبــاط بیــن اســترس و فرهنــگ ایمنــی  بیــن کارکنــان  مجتمــع آموزشــی 

ورزشــی نفــت محمــود آبــاد پرداختــه شــده اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع مقطعــی بــوده و از پرسشــنامه اســترس شــغلی اســتاندارد بــا قابلیــت اعتمــاد 0/92 اســتفاده 
شــده اســت. پرسشــنامه اســترس شــغلی حــاوی 57 ســوال، شــامل 2 بخــش ســواالت زمینه ایــی و اصلــی می باشــد. درخصــوص ارزیابي 
فرهنــگ ایمنــي از پرسشــنامه فرهنــگ ایمنــی کــه روایــی و پایایــی پرسشــنامه تدویــن شــده مــورد تصدیق قــرار گرفته اســت اســتفاده 
شــد  . اطالعــات بــا نــرم افزارهــایExcel .SPSS  و بــا آزمونهــای آمــاری تجزیــه و تحلیــل شــده، وارتبــاط بیــن ایــن دو پارامتــر مــورد 

بررســی قــرار گرفــت .

یافتــه هــا: کلیــه پرســنل دارای اســترس بــاال تــر از 141 مــی باشــند. پاییــن تریــن و میانگیــن اســترس بدســت آمــده به ترتیــب 234 
، 141 و 193 بــوده اســت.  میانگیــن نمــره فرهنــگ ایمنــی افــراد معــادل 287 شــده اســت. آزمــون آمــاری همبســتگی بیــن فرهنــگ 
ایمنــی و ســن) بــا ضریــب همبســتگی 0/427، مقــدار احتمــال=003/ 0)، فرهنــگ ایمنــی و ســابقه )بــا ضریــب همبســتگی 0/280 ، 
مقــدار احتمــال=0/037 )صــورت گرفتــه اســت و گــردش شــغلی)مقدار احتمــال =0/005( و ســمت شــغلی )مقــدار احتمــال =0/401(  از 
عوامــل تاثیــر گــذار بــر نمــره فرهنــگ ایمنــی بیان شــده اســت.ارتباط بیــن  فرهنــگ ایمنــی و وضعیت تاهــل )مقــدار احتمــال =0/779( 

و تحصیــالت )مقــدار احتمــال=0/87( و حادثــه پذیــری  مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

نتیجــه گیــری: رابطــه بیــن اســترس شــغلی و فرهنــگ ایمنــی نشــان داد کــه بــا ضریــب همبســتگی 0.401- بــا افزایــش اســترس 
شــغلی، فرهنــگ ایمنــی کاهــش مــی یابــد.) p=0.047 (مقــدم دانســتن ایمنــی بــر تولیــد در همــه شــرایط و ســرمایه گــذاري در بخــش 

ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت گــروه از پیشــنهادات ارائــه شــده بــراي ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی مــی باشــد.

واژگان کلیدی: فرهنگ ایمنی ، استرس شغلی ،حادثه
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مروری بر اهمیت و ضرورت بهداشت و ایمنی انبارهای مواد غذایی
محمد والیت زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، ایمنی صنعتی، موسسه آموزش عالی کاسپین، قزوین
mv.5908@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: انبــارداری یــک خدمــت اقتصــادی اســت و عبــارت از تهیــه و نگهــداری کاال بــه منظــور عرضــه بــه موقــع یا گســترش 
دادن مــدت عرضــه آن بــه نحــوی کــه کاال بــرای مــدت بیشــتری قابــل دســترس و مصــرف باشــد. در اقتصــاد هــر کشــوری انبــارداری 
حلقــه ای از زنجیــره تولیــد، انتقــال، توزیــع و مصــرف بــه شــمار رفتــه و نقــش اتصــال و واســط را در انتقــال کاال از مناطــق تولیــد بــه 

بازارهــای مصــرف و ســپس توزیــع محلــی بــر عهــده دارنــد.

در این مقاله سعی شده است تا موارد بهداشت و ایمنی انبارهای مواد غذایی بیان گردد.

مــواد و روش هــا: در ایــن تحقیــق جهــت گــردآوری مطالــب و نتایج بــا اســتفاده از مطالعات کتابخانــه ای بــه روش فراتحلیــل از مقاالت 
و ســایر منابع معتبر اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: انبــار بــه عنــوان یــک جایــگاه ســازمانی در چــارت ســازمانی کلیــه ســازمان هــا و نهادهــا وجــود دارد، بــه همیــن دلیــل 
ضمــن اهمیــت ویــژه ای کــه ایــن بخــش در ســازمان دارد بــه نظارت بیشــتر، حفــظ و ایمنــی و اســتاندارد مربوطــه نیازمند اســت. از آنجا 
کــه ایجــاد شــرایط مناســب نگهــداری مــواد غذایــی در افزایــش مانــدگاری مــواد غذایــی نقــش بــه ســزایی دارد توجــه بــه اســتانداردهای 
نگهــداری مــواد غذایــی منجــر بــه جلوگیــری از افــت کیفیــت مــواد اولیــه غذایــی، کنتــرل مســمویت هــای ناشــی از فســاد و کاهــش 

ضایعــات مــی شــود. 

نتیجــه گیــری: یکــی از عوامــل کارایــی انســانی، تامیــن غــذای ســالم و کافــی اســت، بــه همیــن جهــت نگهــداری مــواد غذایــی طبــق 
اصــول بهداشــتی و فنــی از پایــه هــای بهداشــت عمومــی و پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای مختلــف و جلوگیــری از اتالف مــواد غذایی 
محســوب مــی شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف لــزوم تطبیــق انبارهــای نگهــداری مــواد غذایــی بــا اصــول اســتاندارد ضــروری مــی 

باشد.

واژگان کلیدي: بهداشت، ایمنی، انبار، مواد غذایی
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ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی و آنالیز تغییر )مطالعه موردی 

در یک کارخانه سیمان( 
زینب السادات نظام الدینی1، صدیقه احمد آبادی2،علویه زینب موسویان اصل 3 *

1 مربی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
2 کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

3 * دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

چکیده 

زمینــه و هــدف: صنایــع ســیمان جــزء صنایــع زمخــت کشــور  بــوده و ســاالنه دارای چندیــن حادثــه جانــی و مالــی مــی باشــند کــه 
هزینــه هــای زیــادی را بــر ایــن صنایــع وارد مــی آورنــد. برنامــه هــای بهداشــت شــغلی، بــا هــدف بررســی حادثــه رکنــی اساســی در 
تامیــن ایمنــی و کنتــرل ضــرر و زیــان حــوادث محســوب مــی گردنــد. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی شــرایطی کــه منجر 
بــه وقــوع حــوادث مــی گردند،کاهــش نــرخ ایــن حــوادث و پیشــگیری از وقــوع آن هــا بــا روش آنالیــز ایمنــی شــغلی انجــام شــده اســت. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت. ابتــدا 15پســت شــغلی خطرنــاک بــا پتانســیل آســیب رســانی بــه 
افــراد و تجهیــزات انتخــاب گردیــد و اطالعــات مــورد نیــاز از طریــق مشــاهده مســتقیم محیــط کار و مصاحبــه بــا سرپرســت هــر واحــد 
بدســت آمــد در مرحلــه بعــدی بــا اســتفاده از روش آنالیــز ایمنــی شــغلی و آنالیــز تغییــر، خطــرات موجــود در هــر یــک از پســت هــای 

شــغلی مشــخص شــد. در نهایــت پیشــنهادات و راهکارهایــی بــرای کاهــش یــا رفــع خطــرات ارائــه گردیــد.

یافتــه هــا: تعــداد کل خطــرات موجــود در کارخانــه 90  مــورد مــی باشــند کــه خطرهــای مکانیکــی بــا 35.5% بیشــترین درصــد 
ــت  ــا 55.64% در اولوی ــای انســانی« ب ــه  »خطاه ــوه در کارخان ــل وجــود خطــرات بالق ــان عل ــد. در می ــود اختصــاص داده ان ــه خ را ب
قــرار دارنــد کــه خســتگی بــه دلیــل کمبــود نیــرو در واحدهــای مختلــف کارخانــه از دالیــل اصلــی آن هــا اســت. همچنیــن پیامدهــای 

ــد. ــرار دارن ــه اول ق ــا 51.7% در رتب اقتصــادی در نتیجــه حــوادث و خطــرات ب

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه آنالیــز تغییــر یــک روش توانمنــد در آشــکار کــردن نقایــص فعلــی در یــک ســازمان یــا سیســتم 
اســت و بــا اجــرای آن مــی تــوان ضمــن مشــخص کــردن نقایــص و خطــرات موجــود، راه هــای برطــرف کــردن نقایــص و حــوزه ی آن را 
نیــز مشــخص کــرد و در نهایــت گام مهمــی در ارتقــای ســطح ایمنــی ســازمان و کنتــرل خطــرات موجــود برداشــت. اتوماســیون کــردن 
قســمت هایــی از پروســه، افزایــش تعــداد نیروهــای انســانی بــه حــد مــورد نیــاز مــی توانــد از فشــار بــر کارکنــان فعلــی جلوگیــری کند.

واژگان کلیدی: کارخانه سیمان، آنالیز تغییر، خطر
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بررسی همبستگی نتایج ارزیابی ریسک با شاخص های عملکردی حوادث 

یک ترمینال کانتینری
فاطمه فصیح رامندی1، حامد ندری2*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، تهران، ایران

2* کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ترمینــال هــای کانتینــری بخــش مهمــی از سیســتم لجســتیک تجــارت و بازرگانی بیــن المللــی را تشــکیل داده و هر 
اقدامــی کــه وضعیــت ایمنــی ایــن ترمینــال هــا را ارتقــاء دهــد بــی تردیــد کاهــش هزینــه هــای حمــل و نقــل، تقویــت موقعیــت تجاری 
و ســالمت نیــروی انســانی و تجهیــزات را بدنبــال خواهــد داشــت. ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی ریســک مشــاغل عملیــات کانتینــری و 

بررســی همبســتگی نتایــج آن بــا شــاخص هــای عملکــردی حــوادث انجــام پذیرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی در یکــی از ترمینــال هــای کانتینــری جنــوب کشــور در ســال 
94- 95، طــی ســه مرحلــه انجــام پذیرفــت: مرحلــه اول، شناســایی و ارزیابــی ریســک مشــاغل عملیــات کانتینــری بــا اســتفاده از روش 
FMEA و بــر اســاس عــدد اولویــت ریســک )RPN(، مرحلــه دوم، مطالعــه حوادث بوقوع پیوســته در ســال مطالعه و محاســبه شــاخص 
هــای عملکــردی حــوادث یکســاله )AFR، ASR و FSI( و مرحلــه ســوم، بررســی ارتبــاط نتایــج حاصــل از ارزیابــی ریســک با شــاخص 
هــای عملکــردی حــوادث. تجزیــه و تحلیــل نتایــج، بــه کمــک نــرم افــزار SPSS نســخه 18 و برنامــه Excel انجــام گرفت. از رگرســیون 
خطــی جهــت بررســی ارتبــاط بیــن متغییــر میانگین عــدد اولویــت ریســک )RPN( و متغییرهــای ضریب تکــرار حادثه و ضریب شــدت 

حادثــه و شــاخص شــدت-تکرار حادثــه اســتفاده گردید.

یافتــه هــا: 19% از ریســک هــای شناســایی شــده قابــل قبــول، 56/2% قابل تحمــل و 24/8% غیــر قابل تحمــل ارزیابی شــدند. میانگین 
RPN و نیــز میانگیــن شــاخص هــای عملکــردی یکســاله AFR، ASR و FSI در عملیــات کانتینــری بــه ترتیــب 83/2±171/26 و 
68/6، 400/1 و 1/84 محاســبه شــد. ارتبــاط آمــاری معنــا داری بیــن میانگیــن RPN و شــاخص هــای AFR، ASR و FSI یافــت 
شــد. نتایــج مــدل رگرســیون خطــی نشــان داد کــه بــه ترتیــب 93%، 92% و 87% تغییــرات FSI، ASR و AFR بــه RPN وابســته 
اســت، بطوریکــه بــه ازای یــک واحــد افزایــش میانگیــن RPN، میــزان FSI، ASR و AFR بــه ترتیــب 0/064، 3/08 و 1/15 واحــد 

افزایــش داشــتند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نــرخ بــاالی وقــوع حــوادث و وجــود ریســک هــای غیرقابــل قبــول در عملیــات کانتینــری و نیــز وجــود 
ارتبــاط معنــادار بیــن نتایــج ارزیابــی ریســک بــا شــاخص هــای حــوادث، الزم اســت کــه مســئولین هــر چــه ســریع تــر بــا بکارگیــری 

اقدامــات کنترلــی و اصالحــی در جهــت مرتفــع نمــودن مغایــرت هــای ایمنــی، گام بردارنــد.

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، FMEA، شاخص های عملکردی حوادث، عملیات کانتینری
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تاثیر مداخله ی آموزشی سریع بر میزان آگاهی دانشجویان بهداشت نسبت 

به لوزی خطر مواد شیمیایی آزمایشگاهی
سکینه ورمزیار1، پیام حیدری2، مجتبی جعفروند3* 

 1استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران 
2 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3*دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 
ایران

m.jafarvand98@gmail.com

چکیده

زمینــه وهــدف: برچســب لــوزی خطر، سیســتمی بــرای برچســب گــذاری مواد شــیمیایی مــی باشــد. بســیاری از بیماری هــای مهلک 
و حــوادث مــر گ بــار بــه علــت کاربــرد نادرســت مــواد شــیمیایی بــه وجــود آمــده اســت. لــذا هــدف مطالعــه ی حاضــر تاثیــر مداخله ی 

آموزشــی ســریع بــر میــزان آگاهــی دانشــجویان نســبت بــه لــوزی خطر مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی توصیفــی- تحلیلــی و مقطعــی در ســال 1395 در میــان 164 نفر از دانشــجویان دانشــکده بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن کــه واحدهــای عملــی آزمایشــگاهی داشــتند، انجــام شــد. نمونــه گیــری در جامعــه ی مــورد نظــر بــه 
صــورت تصادفــی ســاده انجــام گرفــت. بــرای جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه هــای ویژگــی هــای دموگرافیــک و برچســب گــذاری 
لــوزی خطــر اســتفاده شــد. آمــوزش مداخلــه ای بــرای آشــنایی بــا رنــگ و نــوع خطــر مربــوط بــه هــر قســمت لــوزی خطــر مــواد 
شــیمیایی بــه صــورت ســریع و از طریــق پاورپوینــت صــورت گرفــت. تجزیــه و تحلیــل داده هــا توســط آزمــون  تی-زوجــی با اســتفاده از 

نــرم افــزار SPSS نســخه ی 18 انجــام شــد.

یافتــه هــا: دانشــجویان بهداشــت حرفــه ای بــا میانگیــن 17/59% و 29/62% )بــه ترتیــب نســبت به نــوع و رنگ خطــر( قبــل از آموزش 
و دانشــجویان همیــن رشــته بــا میانگیــن 88/42% و 97/22% بــه همــان ترتیــب ذکــر شــده پاســخ هــای درســت بعــد از آمــوزش، بیــش 
تریــن میــزان آگاهــی را نســبت بــه لــوزی خطــر مــواد شــیمیایی بــه خــود اختصــاص دادنــد. بــر اســاس نتایج ایــن مطالعــه، آمــوزش اثر 
معنــاداری بــر آگاهــی دانشــجویان نســبت بــه سیســتم لــوزی خطــر نشــان داد)pv<0.05 .t=-29(. اثــر آمــوزش در افزایــش آگاهــی 

دانشــجویان تقریبــاً 70 درصــد بــرآورد شــده اســت.

نتیجــه گیــری: مطالعــه ی حاضــر نشــان داد کــه میــزان آگاهــی اولیه ی دانشــجویان نســبت سیســتم لــوزی خطــر پایین می-باشــد، 
لــذا جهــت پیشــگیری از حــوادث ناگــوار در محیــط هــای آزمایشــگاهی، اجــرای یــک آمــوزش کوتــاه مــدت می-توانــد نقــش به ســزایی 
در بــاال بــردن آگاهــی دانشــجویان از خطــرات مــواد شــیمیایی و کا ارایــه مــدل مفهومــی ارزیابــی ریســک تجهیــزات بــر پایــه روش آنالیز 

JSA شغلی 

واژگان کلیدی: آموزش سریع، آگاهی دانشجویان، برچسب لوزی خطر
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JSA ارایه مدل مفهومی ارزیابی ریسک تجهیزات بر پایه روش آنالیز شغلی

سیده معصومه مرتضوی ملکسری1* ،ساجده مؤمنی1 ،طوبی عزت دوست سه ساری1،مریم موسوی2 ،جواد وطنی3

1 دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، گیالن، 
ایران

2 کارشناس بهداشت حرفه ای، کارخانه ایمن شیشه سپهر، شهر صنعتی کاوه، ساوه، استان مرکزی، ایران
3  استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ترومای ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت، گیالن، 

ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: وجــود رابطــه بیــن محیــط کار انســان و ســالمتي و تندرســتي وي، از روزگاران قدیــم شناســایي شــده و مــورد توجــه 
بــوده اســت. حــوادث ناشــی از کار عــالوه بــر ایجــاد صدمــات جســمانی و ناتوانی در نیــروی کار،ســبب از بین رفتــن ســرمایه و تجهیزات و 
در نتیجــه ضــرر هــای اقتصــادی مــی شــود. امــروزه توجــه بــه امــر حفاظــت و ایمنــي جنبــه جهانــي یافتــه اســت. در ایــن مطالعه ســعی 
شــده اســت ارتبــاط ایمنــی تجهیــزات و جراحــت هــای ناشــی از  کار در صنایــع ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد. تــا با ارائــه آمــاری از رخ 

داد ایــن صدمــات در کشــور، تدابیــری در جهــت پیشــگیری از حــوادث و صدمــات ناشــی از آن ارائــه گــردد.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات تحلیلــی -مقطعــی بــوده اســت و جامعــه مــورد مطالعــه صنایــع کشــور مــی باشــد. 
در ایــن  روش، نیازهــاي آمــوزش ایمنــي کارکنــان و انتخــاب وســایل حفاظــت فــردي مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه خطــرات بالقــوه 
موجــود دریــک صنایــع بــا اســتفاده ازJSA شناســایي و ارزیابــي شــدند.روش تجزیــه و تحلیــل نیز بر اســاس شناســایی خطــرات ،ارزیابی 

ریســک و ارئــه اقدامــات کنترلــی صــورت پذیرفــت.

یافتــه هــا: بــه منظــور مطالعــه بــه روش JSA، 22 فعالیــت شــغلی مــورد ارزیابــی واقــع شــد. از جملــه اقدامــات کنترلــی در مطالعــه 
مذکــور آمــوزش روش صحیــح حمــل دســتی بــار و وزن کمتــر از 25 کیلوگــرم کیســه هــا، اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی مناســب، 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی، اســتفاده از گوشــی هــای حفاظتــی، اســتفاده از عینــک مناســب حیــن انجــام کار، اســتفاده از دســتکش 

مناســب ، رعایــت روش صحیــح چیدمــان در انبــار ،بازدیــد روزانــه متــه ،اســتراحت کوتــاه بیــن ســاعات کاری پیشــنهاد گردیــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اقدامــات کنترلــی پیشــنهادی در ایــن مطالعــه مــی تــوان مــدل مفهمومــی در جهــت ارزیابــی ریســک با 
بهــره گیــری از روش JSA ارائــه کــرد. از مهمتریــن نتایــج مطالعــه مــی تــوان بــه شناســایی خطــرات محیطی ،شــغلی و ارائه خط مشــی 

در جهــت ارزیابــی دقیــق محیــط کار اشــاره کرد.

واژگان کلیدی: مدل مفهومی ارزیابی ریسک تجهیزات، ارزیابی ایمنی شغلی، JSA ، محیط کار،صنعت
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بررسی وضعیت رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه های دانشگاه های استان 

سمنان
حسین چوپانی1*، محمدعلی جلیلوند2، حسن قربانی3 

1* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
hossein.chopani@gmail.com                        

 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده :

زمینــه و هــدف: امــروزه اســتفاده از آزمایشــگاه بــه عنــوان بخــش مهــم و الینفــک آموزش عالــی در بســیاری از رشــته های دانشــگاهی 
شــناخته مــی شــود.می تــوان گفــت توجــه بــه مســایل و نــکات ایمنــی در آزمایشــگاه هــای دانشــگاهی هــم بــه خاطــر اهمیــت خــود 
موضــوع و هــم از نظــر ایجــاد الگــوی رفتــاری در محیــط هــای کاری آینــده اهمیتــی دو چنــدان دارد. آمــار هــای بیــن المللــی نشــان می 
دهــد بــروز حــوادث در آزمایشــگاه هــم مــی توانــد موجــب ایجــاد خطــر بــرای آزمایــش کننــدگان و ســایرین باشــد.  لــذا پژوهــش حاضر 

بــه منظــور تعییــن میــزان رعایــت اســتاندارد هــای ایمنــی کار در آزمایشــگاه هــای دانشــگاهی از ســوی دانشــجویان انجــام پذیرفت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر بــه صــورت توصیفــی مقطعــی بــر روی 76 دانشــجوی دانشــگاه هــای اســتان ســمنان کــه به شــیوه 
نمونــه گیــری در دســترس بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه روایــی و پایایی آن تایید شــده بــود انجــام گردید. تحلیــل داده 
هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ) شــاخص هــای پراکندگــی و مرکــزی( و تحلیلــی ) آزمــون t ، آزمــون تحلیــل واریانــس و مجــذور کای 

و...( اســتفاده شــد. بــه ایــن منظــور از نــرم افــزار stata  نســخه 13 اســتفاده شــد. 

ــود. %49  ــد. میانگیــن ســنی گــروه مــورد مطالعــه 23/4 ســال ب ــا: 62% واحــد هــای پژوهــش مذکــر و 38% مونــث بودن ــه ه یافت
از دانشــجویان مــورد مطالعــه دانشــجوی یکــی از رشــته هــای علــوم پزشــکی ، 41% علــوم پایــه و 10 % هــم در رشــته هــای فنــی 
مهندســی تحصیلــی مــی کردنــد میانگیــن نمــره رعایــت نــکات ایمنــی فــردی در بیــن دانشــجویان 53 از 100 و رعایــت اســتاندارد های 
آزمایشــگاه از دیــد آنــان 41 از صــد بــود. بیــن جنســیت و رعایــت نــکات فــردی ایمنــی رابطــه معنــاداری مشــاهده شــد)P<0.05(  بــه 
ایــن معنــا کــه دانشــجویان دختــر نــکات ایمنــی را بیشــتر رعایــت مــی کردنــد. ایــن رابطــه در خصــوص ســن و رشــته معنــادار نبــود. 
بیــن اســتاندارد هــای آزمایشــگاه از لحــاظ ایمنــی باالتریــن ایمنــی از ســوی دانشــجویان علــوم پزشــکی گــزارش شــد و ایــن اختــالف 

.)P<0.05(ــود معنــادار ب

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای ایــن پژوهش نشــان می دهــد کــه وضعیت رعایــت نــکات ایمنــی در آزمایشــگاه های دانشــگاهی مناســب 
نیســت. ایــن امــر بــه وضــوح ضــرورت برنامــه ریزی هــای آموزشــی بــرای اصــالح رفتار هــای ایمنــی دانشــجویان در آزمایشــگاه را نشــان 
مــی دهــد. همچنیــن الزم اســت بــا انجــام پژوهــش هــای مناســب وضعیــت آزمایشــگاه هــای دانشــگاهی از لحــاظ رعایــت نــکات ایمنی 

ــخص گردد.  مش

واژگان کلیدي: ایمنی، آزمایشگاه دانشگاهی، ایمنی آزمایشگاه
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FMEA ارزیابی ریسک بیمارستانی در سبزوار به روش
دانیال محمدی 1*

1*دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

DanialMohammadi92@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  تجزیــه و تحلیــل حــاالت شکســت و آثــار آن یــک روش قیاســي از جــزء بــه کل بــوده که بــه عنوان تکنیکــي تحلیلي 
و متکــي بــر اصــل پیشــگیري قبــل از وقــوع بــه منظــور شناســایي عوامــل بالقــوه شکســت در سیســتم هــاي حســاس بــکار مــي رود. در 
ایــن مطالعــه نیــز بــا توجــه بــه باال بــودن میــزان حــوادث و خطراتــي که در بیمارســتان هــا وجــود دارد، مــي بایســت تدابیري اندیشــیده 
شــود تــا قبــل از بــه وقــوع پیوســتن حــوادث کنتــرل هــاي الزم صــورت گیــرد. لــذا در ایــن مطالعــه از روش تجزیــه و تحلیــل حــاالت 

شکســت و آثــار آن کــه یــک اقــدام قبــل از واقعــه مــي باشــد، در شناســایی خطرات بیمارســتانی اســتفاده شــده اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی – کاربــردی پــس از تشــکیل تیــم ارزیابــی بــه جمــع آوری اطالعــات بخــش هــای مختلف 
پرداختــه شــد و هــر بخــش از بیمارســتان بــه ریــز بخــش هــای کوچــک تــر تقســیم گردیــد، در نهایــت بــا توجــه بــه مدنطــر قــرار دادن 
تمــام ابعــاد، RPN هــر بخــش مشــخص و بــا اســتفاده از تکنیــک نقــاط پرخطر مشــخص گردیــد و متعاقبــا اقدامــات کنترلــی در جهت 

کاهــش وقــوع حــوادث زیــان آور پیشــنهاد و اجــرا گردیــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه بیشــترین ریســک را بــه ترتیــب در بخــش هــای مراقبــت هــای ویــژه و زبالــه هــای بیمارســتانی گــزارش 
کــرد کــه دارای ســطح ریســک یــک بودنــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه اصالحــات فــوری در ایــن بخــش هــا نیــاز اســت و بایــد تــا قبــل 

اصالحــات، فعالیــت متوقــف گــردد.

نتیجــه گیــری: ارزیابــی ریســک و تعییــن ســطوح ریســک در هــر بخــش مــی توانــد بــه عنوان یــک معــرف معتبــر در نمایش ســطوح 
خطــر باشــد. زبالــه هــای بیمارســتانی و حمــل و نقــل آن از پــر ریســک تریــن فعالیــت هــای شــغلی محســوب می شــود.

واژگان کلیدي: ارزیابی ریسک، FMEA، بیمارستان، زباله های بیمارستانی
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بررسی خطرها و ارزیابی ریسکHSE در انبار پاالیشگاه نفتی

منیژه افراشته فرد1*، منوچهر امیدواری 2

1*کارشناس ارشد HSE ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ایران.
 mafrashtehfard@yahoo.com 
2 استادیار ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی 

، ایران.

چکیده 

زمینــه و هــدف: ایــن تحقیــق بــا هــدف شناســایي و ارزیابــي ریســک ایمنــي و بهداشــتی شــاغلین یکــی از انبارهــای پاالیشــگاه نفتی 
بــه انجــام رســیده اســت. 

مــواد و روشــها: در ایــن مطالعــه ابتــدا فعالیتهــا و فرایندهــاي مختلــف ، خطــرات و عوامــل بالقوه آســیب رســان شناســایي و ســپس با 
توجــه بــه احتمــال وقــوع و شــدت اثــر آنهــا بــر انســان، محیــط زیســت و تجهیــزات، ارزیابــي و طبقــه بنــدي گردیدند.

یافتــه هــا:  نتایــج حاکــی از آن اســت نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ســطح ریســک راننــده ســبک و ســنگین؛ 43% در ســطح بحران2 
و57% در ســطح بحــران3 ارزیابــی شــدند. ســطح ریســک کارگــر خدمــات؛ 43% در ســطح بحــران1 و57% در ســطح بحــران2 بــوده 
ــران1 و33% در  ــطح بح ــد اداری؛ 67% در س ــک کارمن ــطح ریس ــران2 ، س ــطح بح ــران1 و50% در س ــطح بح ــان ؛ 50% در س و باغب

ســطح بحــران2 بــوده و همچنیــن ســطح ریســک انبــاردار؛ 50% در ســطح بحــران3 و50% در ســطح بحــران2 ارزیابــی شــدند. 

نتیجــه گیــری: بدیــن ترتیــب بــا تعییــن ریســک نســبي خطــرات و پي بــردن به علــل ریســک هــا در واحدهــاي مذکــور، متصدیــان و 
مســئوالن امــر قــادر خواهنــد بــود جهــت رفــع و بهبــود عوامــل ایجــاد کننــده ریســک براســاس اولویــت آنهــا اقــدام نماینــد .همچنین با 
پیــاده ســازي یــک سیســتم مستندســازي بــراي ثبــت نواقــص تجهیــزات و رویدادهــا میتــوان اطالعــات پایه مــورد نیــاز براي بررســیهاي 
بعــدي را بــه نحــوي مطلوبــي حفــظ کــرده و همچنیــن بــا انجــام تعمیــرات پیشــگیرانه احتمــال وقــوع نواقــص و تجهیــزات وپیامدهــاي 

ناشــي ازآنهــا را بــه حداقــل رســاند .

واژگان کلیدی: ریسک ، سطح ریسک قابل قبول ، سطح ریسک غیر قابل قبول .
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ضرورت استفاده از کاله ایمنی در پیشگیری از ضربات مغزی موتورسواران 

محمدباقر عاقبت بخیر1، سمانه نادری2، سمیه رهدار3،مریم قلع جهی4*

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی  بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل 
2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

3کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، هیات علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل  
4*کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، هیات علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل  

occmgh@zbmu.ac.ir 

چکیده 

زمینــه و هــدف: حادثــه بــه عنــوان رویــداد غیرمنتظــره و برنامــه ریــزی نشــده ای تعریــف مــی شــود کــه مــی توانــد موجــب آســیب 
شــود. ترافیــک و مشــکالت مربــوط بــه آن یکــی از مهــم تریــن مســائل جوامــع صنعتــی بــوده کــه حــل آن منجــر بــه توســعه پایــدار 
و حفــظ و تامیــن ســالمت نیــروی انســانی مــی گــردد. در بیــن کاربــران جــاده ای، موتورســواران بدلیــل متحمــل شــدن بیشــترین 
خســارتها بــه عنــوان کاربــران پرخطــر     راه هــا خوانــده مــی شــوند. در حالــی کــه اســتفاده از کاله ایمنــی میــزان مــرگ و میــر و آســیب 
هــای جــدی ناحیــه ســر موتورســواران را 45-25% کاهــش مــی دهــد آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت نشــان مــی دهــد که حــدود %25 
قربانیــان حــوادث ترافیکــی از آســیب هــای مربــوط بــه ضربــه هــای مغــزی رنــج مــی برنــد. از ایــن رو توجه بــه ایمنــی و بهداشــت حرفه 

ای در حفــظ ســالمت موتورســواران اهمیــت ویــژه ای در کاهــش اثــرات زیــان بــار و جبــران ناپذیــر عوامــل زیــان آور دارد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــه مــروری اســت. ابتــدا بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای اختصاصــی در موتورهــای جســتجو 
شــامل  SCOPUS، Google Schohar، Sciencedirect، Pub med، SID و بانــک هــای مقــاالت علــوم بهداشــتی، مقــاالت 

مرتبــط اســتخراج گردیــد. ســپس داده هــا برحســب اهــداف مطالعــه تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: بــا بررســی مقــاالت در دســترس می تــوان دریافــت کــه اســتفاده از کاله ایمنــی ماهیتــا رفتارهایی هســتند که تمامــی افراد 
جامعــه عقایــد مختلفــی نســبت بــه آن دارنــد و میــزان اســتفاده از آن در جوامع پایین می باشــد.

نتیجه گیری: آگاه سازی موتورسواران و ایجاد نگرش کارا در استفاده از کاله ایمنی می تواند آمار ضربه مغزی را پایین آورد.

واژگان کلیدی: نگرش، عملکرد، موتورسواران، کاله ایمنی
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ATHEANA؛ تکنیک تجزیه و تحلیل قابلیت اعتماد انسان

ایرج محمدفام1، محمد حاجی اکبری2*
1 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان.

2*کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای.
 Hajiakbari68@gmail.com 

 چکیده 

زمینــه و هــدف: بــاور بــر این اســت که عنصر انســان غیــر قابــل اعتماد اســت. خطا نتیجــه  محدودیت هــای فیزیولــوژی و روانشــناختی 
انســان بــوده و بطــور قابــل  مالحظــه ای پیچیــده اســت. خطای انســانی شکســت ناخواســته  فعالیت هــای هدفمنــد و برنامه ریزی شــده در 
دســتیابی بــه یــک نتیجــه مطلــوب اســت. بارهــا و بارهــا خطــای انســانی بــه عنــوان علــت بــروز حــوادث ذکــر شــده اســت. یــک راه موثر 

بــرای کاهــش بــروز خطــای انســانی، افزایــش درجــه قابلیت اعتماد انســان اســت. 

هدف این پژوهش معرفی  تکنیک  ATHEANAجهت افزایش درجه تجزیه و تحلیل قابلیت اعتماد انسان می باشد.

مــواد و روش هــا: تکنیــک تجزیــه و تحلیــل رویــداد انســانی یــا ATHEANA یــک تکنیــک تجزیــه و تحلیــل قابلیــت اطمینــان 
انســان )HRA( اســت کــه جــزو تکنیــک هــای نســل دوم فراینــد ارزیابــی قابلیــت اطمینــان انســان  محســوب می شــود. جهت بررســی 
ایــن تکنیــک از نســخه نهایــی راهنمــای کاربــر )ATHEANA )ATHEANA User’s Guide توســط دفتــر پژوهــش های تنظیم 

مقــررات هســته ایــاالت متحــده امریــکا در ســال 2007 منتشــر شــده اســت، اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: فراینــد تکنیــک ATHEANA از نــه گام یــا مرحلــه اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از: تعریــف و 
تفســیر موضــوع، تعییــن حیطــه آنالیــز، توصیــف ســناریوهای رویــداد، شناســایی اعمــال ناایمــن و رویــداد نقص انســان، بررســی شــرایط 
عملکــردي انســان و نقــاط آســیب پذیــر، جســتجوی انحــراف هــای احتمالــی از ســناریوها، شناســایی پتانســیل بازیابی، تخمیــن احتمال 

وقــوع هــر عمــل ناایمــن و در نهایــت محاســبه احتمــال کلــی رویــداد نقــص انســان.

نتیجــه گیــری: تکنیــک ATHEANA بــه منظــور درک و تعییــن رویدادهــای نقــص انســان )HFEs( طراحــی شــده اســت تــا 
نــوع رفتــار انســان در حــوادث شــامل تعامــل انسان/سیســتم اســت نمایــش دهــد. هــر چــه قــدر سیســتم پیچیــده تــر باشــد تکنیــک 
ATHEANA تناســب بیشــتری بــرای اجــرا دارد. بارزتریــن ویژگــی ایــن تکنیــک فــرض وابســتگی و ترکیــب اعمــال ناایمــن شــرایط 
کاری بــا عوامــل وابســته بــه خصوصیــات انســان مــی باشــد کــه جرقــه فراینــد خطــا نامیــده مــی شــود و حــوادث در پــی آن بــه وقــوع 
مــی پیوندنــد. تکنیــک ATHEANA بــرای شناســایی ریســک هــا مدیریــت آن بســیار مناســب مــی باشــد، امــا فراینــد کمــی ســازی 

آن مختصــر اســت.

 HRA ،قابلیت تعتماد انسان ، ATHEANA ،واژگان کلیدي: خطای انسانی
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بررسي تاثیر تابلوهاي آموزشي بر میزان استفاده کارگران از وسایل 

حفاظت فردي و کاهش حوادث

1*خشک دامن رضا 

1*کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

nicetime2020@yahoo.com.  

چکیده

زمینــه و هــدف:  حــوادث ناشــي ازکار بــه عنــوان ســومین عامــل مــرگ و میــر در جهــان و دومیــن عامــل مــرگ و میــر در ایــران اســت 
. اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردي نیــز ســدی بیــن کارگــر و محیــط کار اســت کــه مــي توانــد در جلوگیــري از حــوادث نقــش مهمــي 
ایفــا کنــد. ایــن تحقیــق بــا بررســي تاثیــر تابلوهــاي آموزشــي بــر میــزان اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردي توســط کارگــران و کاهــش 

حــوادث در یکــي از کارخانجــات تولیــد کابــل وابســته بــه ایــران خــودرو صــورت پذیرفتــه اســت . 

مــواد و روش هــا: تحقیــق حاضــر از نــوع مقطعــي و مداخلــه اي مــي باشــد کــه در بررســي اولیــه میــزان اســتفاده از وســایل حفاظــت 
فــردي و حــوادث رخ داده در طــي یــک ســال گذشــته بررســي گردیــد. ســپس بــا نصــب تابلوهــاي آموزشــي و انجــام آمــوزش چهــره بــه 
چهــره  بــه افرادبعــد از یــک ســال ارزیابــي ثانویــه انجــام گردیــد . نتایــج بــا نــرم افــزار spss و بــا روش آمــاري تــي تســت زوجــي مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت . 

یافتــه هــا: یافتــه هــاي حاصــل از پژوهــش اختــالف معنــاداري را قبــل و بعــد از انجــام مداخــالت نشــان داد )pvalue=0/000( میــزان 
اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردي در بیــن افــراد داراي تحصیــالت بــاال معنــادار بــود )pvalue=0/000( کاهــش حــوادث در بــازه زماني 

یکســان، قبــل و بعــد از تحقیــق بــه طــور محســوس کاهــش یافته بــود . 

نتیجــه گیــری: انجــام مداخــالت آمــوزش و نصــب تابلوهــاي آموزشــي مي توانــد میــزان اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردي را افزایش 
داده و بــا الطبــع در کاهــش حــوادث در محیــط هــاي کاري نقــش موثــري ایفــا مــي نماید.

واژگان کلیدی: تابلوهاي آموزشي ، وسایل حفاظت فردي ،آموزش
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نقش تیم بهداشتی در حوادث و بالیا
عادله طالبی1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سالمت،گروه توسعه آموزش علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینــه و هــدف : بــال یــا فاجعــه اتفاقــات ناگهانــی و مصیبــت بــاری هســتند کــه الکــوی زندگــی جامعــه را مختل کــرده و جان انســان 
هــا را بــه خطــر مــی اندازند.ایــن ســوانح میتواننــد طبیعــی یــا ســاخته بشــر باشــند. مســیله مدیریــت و کاهــش خطــر بالیــا همــواره 
موضوعــی چالــش برانگیــز در نظــام ســالمت بــوده اســت .پرســنل بهداشــتی بایــد بــه طــور مــداوم بــرای پاســخ بــه حــوادث و بالیــا اماده 

باشــند.این امــر نقطــه تالقــی بهداشــت عمومــی و مدیریــت خطر بالیاســت.

مواد و روش ها: این مقاله نتیجه مرور مقاالت وکزارش های مدیریت و کاهش خطر بالیا در حوزه پرسنل بهداشتی می باشد

یافتــه هــا: چرخــه مدیریــت بالیــا از 4 مرحلــه اصلــی 1- کاهــش آســیب  2- آمادگــی  3- پاســخ/امداد  و 4- بازیابــی تشــکیل شــده 
اســت. از 10 عامــل موثــر بــر ســامانه مدیریــت و کاهــش خطــر بالیــا در نظــام ســالمت، یــک مــورد ، تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و 
کارآمــد مــی باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اهــداف راهبــردی شــماره 13 و 14 »برنامــه جامــع تحول ســالمت در حــوزه بهداشــت دولت 

یازدهــم در ســال 1396« کــه عبارتنــد از :

افزایــش ایمنــی واحدهــای بهداشــتی در ابعــاد آمادگــی عملکــردی، ایمنــی ســازه ای و غیرســازه ای بــه میــزان50% وضــع موجود)هــدف 
)13

و ارتقــای آمادگــی جمعیــت تحــت پوشــش مراکــز بهداشــتی درمانــی بــرای بالیــا در ابعــاد مرتبــط به میــزان50% وضــع موجــود  )هدف 
14(  برگــزاری جلســات آموزشــی/ کاربــردی ضــروری بــه نظر می رســد.

از ســوی دیگــر بــه منظــور اجــرای برنامــه هــای تحــول در حــوزه مدیریــت خطر بالیــا در ســطوح ارائــه خدمت نیازمنــد آمــوزش کارکنان 
ســطوح محیطــی می باشــد.

شــرکت در تمرینــات امادگــی ،شناســایی جمعیــت و مناطــق آســیب پذیــر از اقدامــات دیگــر بــرای امادگــی پرســنل بهداشــتی درمانــی 
مــی باشــد.در مرحلــه پاســخ فعالیــت اعضــای تیــم بهداشــتی شــامل اقدامــات بهداشــت عمومی،اعمــال مســتقیم،ارجاع به موقــع و جمع 
آوری اطالعــات و گــزارش دقیــق مــی باشــد.اقدامات ایــن مرحلــه بــر اســاس تریــاژ اســت در مرحلــه بازیابــی ســازمان ها و تیم بهداشــتی 

بــرای اصــالح وضعیــت بــا یکدیگــر همــکاری مــی کننــد کــه نیــاز بــه کار تیمــی می باشــد.

نتیجــه گیــری: بــا بکارگیــری مدیریــت بالیا و حــوادث میتــوان اثــرات زیانبــار ان را تعدیــل کــرد.در این ارتبــاط تیم بهداشــتی میتوانند 
نقــش هــای کارامــدی ارایــه دهند.

واژگان کلیدی: حوادث و بالیا، تیم بهداشتی، مدیریت
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بررسی جو ایمنی در کارخانه های آرد زاهدان در سال 1394

حمید شباهنگ1، زبیده هاشمزائی2، رمضان میرزایی3 *

1 کارشناس، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
2 کارشناس، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

3* عضو هیات علمی، دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان

rammir277@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: آســیب هــای شــغلی از مشــکالت مهــم ســالمت عمومــی اســت و حــدودا ســاالنه بیــش از 3000 کارگــر  در جهــان 
جــان خــود را بــه ایــن علــت از دســت داده انــد. تجزیــه و تحلیــل جــو ایمنــی مــی توانــد یــک ابــزار مدیریتــی ایمنــی قــوی و پیشــگیرانه 
را فراهــم کنــد. لــذا بــر آن شــدیم تــا مطالعــه ای بــا هــدف بررســی جــو ایمنــی در کارخانــه هــای آرد زاهــدان انجــام دهیــم، تا بــا تعیین 
وضعیــت جــو ایمنــی در ایــن کارخانجــات نســبت بــه برنامه هــای آموزشــی و رفتــار های پیشــگیرانه، راهــکار های مناســب ارائــه نماییم.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــی توصیفــی تحلیلــی انجام شــد. ابــزار مورد اســتفاده پرسشــنامه 37ســوالی کــه تعیین 
روایــی و پایایــی شــده بــود، جهــت بررســی جوایمنــی در محــل کار بــا توجــه بــه نظــرات هــر یــک از کارگران اســتفاده شــد. ابتــدا توزیع 
داده هــا مــورد بررســی قرارگرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه توضیــع داده هــا نرمــال نبــود از آزمــون هــای ناپارامتریــک Mann-Whitney و 
Spearman.Kruskalwalis. همچنیــن جهــت بررســی همبســتگی بیــن متغیرهــای کمــی از آزمون همبســتگی پیرســون اســتفاده 

شــد. همچنیــن جهــت توصیــف، ازشــاخص هــای مرکــزی چــون میانگین اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: در ایــن پژوهــش 151 نفــر از کارگــران مــرد کارخانــه هــای آرد زاهــدان مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. میانگیــن ســن افــراد 
در ایــن مطالعــه34.83±6.7  و میانگیــن ســابقه ی کار آنهــا 9.8±5.8 بــوده اســت. از بیــن 151 نفــر 72 نفر)51درصــد( ســابقه ی حادثــه 
داشــته انــد و 77 نفر)47.7درصــد( ســابقه ی حادثــه نداشــته انــد. نتایــج نشــان داد کــه کارگــران  بــاالی 40 ســال بیشــترین نمــره 
تعهــد مدیریــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد )34.24±8.37(. نتایــج آزمــون Spearman نشــان داد کــه بیــن جــو ایمنــی و ســن 
Mann- همچنیــن نتایــج آزمــون . )p>0.05 (وایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــی دار نیســت )%همبســتگی ضعیفــی وجــود دارد)7

.)p>0.05( نشــان داد کــه بیــن جــو ایمنــی و ســابقه ی حادثــه نیــز ارتبــاط معنــی داری وجــود نــدارد Whitney

نتیجــه گیــری:  در کل بــا نتایــج بدســت آمــده مــی تــوان گفــت ارتباطــی بیــن ســن، ســابقه کار و ســابقه حادثــه بــا جوایمنــی وجــود 
نــدارد، ایــن نتیجــه مویــد ایــن مســئله اســت کــه ایــن عوامــل فــردی احتمــاال تاثیــری برجوایمنــی ندارنــد و عوامــل دیگری طبعــأ باعث 
تفــاوت نگــرش افــراد بــه ایمنــی مــی شــود. نتایــج ایــن آزمــون نشــان داده اســت کــه میانگیــن نمــره مولفــه هــای جــو ایمنــی در گــروه 
هــای ســنی بــاالی 41 ســال بیشــترین مقــدار را دارا میباشــد وایــن مولفــه هــا در افــرادی که ســابقه حادثــه نداشــته اند بیشــترین مقدار 

را داشــته اســت و مولفــه ی جوایمنــی در افــرادی کــه ســابقه کار داشــته انــد مقــدارش متفاوت میباشــد .

واژگان کلیدي: جو ایمنی، پرسشنامه جو ایمنی، کارخانه ی آرد
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ارزیابی خطرات ناشی از فعالیت های معدن روباز سیمان و خطرات 

بهداشتی آن با روش FMEA در معادن سیمان زابل قبل و بعد از مداخالت 

آموزشی در سال 2015
حمید شباهنگ1، محمد حسین چاالک2، فریدون لعل3 *

1 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان

1 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان

3 *دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای، دکتری بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران/ مرکز پژوهش 
های علمی دانشجویان

 fereydoonlaal@gmail.com

چکیده
زمینــه و هــدف: رخــداد ســوانح و حــوادث از زمــان اختــراع اولیــن ماشــین هــا و آغــاز انقــالب صنعتــی بــوده اســت و دالیــل پیچیــده 
ای دارنــد. برخــی از دالیــل مشــترک بیــن کارگــران، تجهیــزات، منابــع و محیــط زیســت اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی خطرات 
ناشــی از فعالیــت هــای معــدن روبــاز ســیمان و خطــرات بهداشــتی آن بــا روش FMEA در معادن ســیمان زابــل قبل و بعــد از مداخالت 

آموزشــی انجام شــده.

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاظــر یــک مطالعــه ی مقطعــی توصیفی اســت. جمعیت مــورد مطالعه کلیــه ی افــراد موجــود در فرایند 
هــای شــغلی معــادن ســیمان زابــل در ســال 1394 میباشــند، کــه ایــن مطالعــه در دو مرحلــه در معــادن ســیمان زابــل انجــام گرفتــه 
اســت. از آزمــون هــای توصیفــی، فراوانــی و درصــد فراوانــی بــرای متغیرهــای کیفــی و از میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای گــزارش متغیر 
هــای کمــی اســتفاده شــد. باالتــر بــودن مقــدار RPN   بــرای یــک نقــص بــه معنــی بیشــتر در معــرض خطــر بــودن سیســتم اســت. بــا 
توجــه بــه نمــره RPN  میتــوان حــاالت شکســت را رتبــه بنــدی کــرد و پــس از آن اقدامــات مناســب بــرای حــاالت شکســت بــا خطرات 

بــاال انجــام میگیرد.

یافتــه هــا: در طــی بررســی خطــرات ناشــی از وظایــف اپراتــور هــای 7 شــغل مختلــف اپراتــور دریــل واگــن بــاز ،اپراتــور دریــل واگــن 
کابیــن دار، کمــک اپراتــور دریــل واگــن، مســئول انفجــار، راننــده بولــدوزر، راننــده ی بیــل مکانیکــی و تعمیــرکار، 34 خطــر بالقــوه 
شناســایی شــد. براســاس نتایــج بدســت آمــده باالتریــن مقادیــر ریســک مربــوط بــه خطــرات ارتعــاش در راننــده ی بولــدوزر و بیــل 
مکانیکــی)80%( و خطــر ســقوط اجســام بــر روی اعضــاء بــدن تعمیــرکار)50 %( مشــاهده شــد، ایــن خطــرات بالقــوه قبــل از اقدامــات 

اصالحــی بیشــترین عــدد اولویــت ریســک را داشــتند.

نتیجــه گیــری:  کار در معــادن همیشــه خطــرات زیــادی بــه همــراه دارد و بــه توجــه بــه بــاال بــودن RPN در برخــی فعالیــت هــا مــی 
تــوان بــا بکارگیــری اقدامــات کنترلــی مناســب و تدویــن روش هــای کاری ایمــن و افزایــش ارتباط بیــن مدیریــت و کارکنان و بــا تکیه بر 
رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی بــه ســطح ریســک قابــل قبولــی رســید. همچنین نیاز اســت یک سیســتم مســتند ســازی بــرای ثبت 
حــوادث و نواقــص تجهیــزات ایجــاد شــود تــا از ایــن اطالعــات بــرای بررســی هــای ایمنــی بعــدی و ایــن تعمیــرات پیشــگیرانه احتمــال 

وقــوع نقــص هــا و پیامدهــای آن هــا را کاهــش دهــد.

واژگان کلیدي: FMEA، معادن سیمان، ارزیابی خطر.
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CREAM ارزیابی خطای انسانی کارگران شرکت فذا با استفاده از تکنیک

شهربانو کوزه گر کالجی1،جمشید علی زاده2*

1  کارشناسی ارشد،مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست)HSE(،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
2*کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

alizadeh122.ohs@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: روش تجزیــه وتحلیــل خطــا بــا تأکیــد بــر قابلیــت اطمینان شــناختی انســان بمنظــور کمی ســازی خطاهای انســانی 
هــم بصــورت آینده نگــر )پیــش بینــی خطــای انســانی( و هــم بصــورت گذشــته نگر )تجزیــه وتحلیــل رخـــدادها( بکار مــی رود و بــا توجه 
بــه اینکــه تــا حــدود 90 درصــد حــوادث در اثــر مســتقیم خطاهــا رخ مــی دهــد و نقش خطــای انســانی در حوادث ریز و درشــت شــرکت 

فــذا مشــهود مــی باشــد ایــن مطالعــه بمنظــور ارزیابی خطــای انســانی بــه روش CREAM انجام شــد.

هــدف ازانجــام ایــن مطالعــه محاســبه خطــای انســانی در وظایــف و بررســی رابطــه بیــن شــرایط اثرگــذار بــر عملکــرد و بــروز خطــای 
انســانی در هــر یــک از وظایــف بــوده اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه ابتــدا آنالیــز وظایــف شــغلی بــا اســتفاده از روش تجزیــه و تحلیل سلســله مراتبــی وظیفه بــه منظور 
تقســیم وظایــف شــغلی بــه زیــر وظایــف انجــام شــد و از بیــن زیروظایف،وظایفــی را کــه احتمــال بــروز حــوادث ناگــوار بــاال بــوده انتخاب 
شــد ســپس بــا اســتفاده از برگــه کار روش CREAM شــرایط اثرگــذار بــر عملکــرد کاربــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت بــرای پــر کــردن 
برگــه کار ایــن روش از روش مصاحبــه بــا کارشناســان ،مشــاهده و بررســی اســناد و مــدارک موجــود در شــرکت و ارزیابی های انجام شــده 
بــر عوامــل زیــان آور محیــط کارو شــرایط کار اســتفاده شــد و بــر ایــن اســاس بــه هــر یــک از آیتــم هــا نمــره داده شــد و میــزان خطــای 
کل بــرای هــر وظیفــه محاســبه شــد در نهایــت یافتــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت کــه 
بــا اســتفاده از روش محاســبه رگرســیون خطــی بــرای متغیرها،میــزان وجــود یــا عــدم وجــود رابطــه معنــاداری بیــن شــرایط اثر گــذار بر 

عملکــرد بــا احتمــال خطــای کلــی بــرای هــر وظیفــه بــه صــورت مجــزا تعییــن گردید.

یافتــه هــا: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه احتمال خطــای انســانی بــه ترتیــب در وظایــف پــرس قراضــه،ذوب ریزی،ســرباره گیری،قالب 
گیری،ماهیچــه گیــری و شــات پین باالســت.

ــد کار بطــور  ــا چن ــر عملکرد،عــدم تناســب سیســتم هــای انسان-ماشــین،انجام دو ی ــر گــذار ب ــری: از بیــن شــرایط اث ــه گی نتیج
همزمان،زمــان انجــام کار و کیفیــت آمــوزش از عوامــل موثــر بــر خطــا بــود کــه از علــت هــای آن میتــوان بــه دســتی انجام شــدن بیشــتر 
کارهــا، عــدم تناســب فــرد بــا وظیفــه مــورد نظــر، عــدم برنامــه ریــزی شــیفت کاری بر اســاس چرخــه ســیرکادین، انجــام دو یا چنــد کار 
بــه طــور همزمــان، آمــوزش ناکافــی در مــورد نحــوه انجــام درســت کار،عــدم بکارگیری افــراد باتجربه در پســت هــای کاری حســاس،عدم 
یکنواخــت ســازی تولیــد در شــیفت کاری ،عــدم زاویــه مناســب منابــع روشــنایی در چندیــن ایســتگاه، عدم کنتــرل مدیریتــی در کاهش 

مــدت زمــان مواجهــه نــام بــرد.                              

CREAM ،واژگان کلیدی: فذا، خطای انسانی
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ABSTRACT

Introduction : For more than a decade, farming has been counted as one of the dangerous oc- : 
 cupations. A number of adverse health conditions, including musculoskeletal disorders are related to
 agricultural work that is created by manual transport. The women play a significant role in agricultural
 development in all of fields. This paper presents the results of a literature review undertaken to determine
 the types and extent of manual transport among farm women in the world and to identify opportunities
.for ergonomic intervention

 Method: Articles were collected from Scopus, Webofscience, Magiran, SID, IranMedeX, Google
 scholar and PubMed database from 2005 until 2017 that was related to musculoskeletal disorders of
 manual transport. 17 articles were used in this paper that was showed musculoskeletal disorders, risk
   .factors and ergonomics interventions of lifting and carrying in agriculture›s farmer

Finding: the most of studies were related to India. Majority of studies were done in 2009. The mus-
 culoskeletal disorders were including of the back and neck, tenosynovitis, tendonitis, upper extremities
such as shoulders and cumulative musculoskeletal disorders and were consequences of the occupation-
 al risk factors of lifting and carrying in agriculture. At the same time, ergonomics interventions were
 finding to reduce it among farm women such as designing of women friendly tools and equipment,
.improved work processes and stipulation of shorter rest periods for farm women

 Result:  The information presented in this paper should result in )1( Prioritization of researches based
 on prevention of farm women from musculoskeletal disorders, )2( Development of new technologies for
 women for critical field problems such as stooped posture, and lifting and carrying of heavy materials,
.)3( Funding and support for awareness and prevention programs for musculoskeletal disorders

 KEYWORDS: Musculoskeletal Disorders, manual transport, Farm Women
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 Abstract

Objectives: pharmaceutical pictograms should be familiar to the culture of target communities. Poor-
 ly-designed pictograms may cause conceptual errors. The importance of this issue in Iran, as a sample of
.Islamic countries is hundredfold

 Methods: In this cross-sectional and field study, first validity of a total number of 21 pictograms in 
 accordance with Iranian culture was considered. then the influence of the validated pictograms on recall
 and adherence of medical instructions among the patients was investigated. Also patients’ preferences
.for presence or absence of pictograms were polled

 Results: Accordingly, 9 out of the 21 pictograms were comprehensible. Age and education level were
the only variable affect significantly on perception of pictograms. About three-quarters of the partici-
 pants preferred this new way of instruction and declared that the use of pictogram had a positive effect
 on the recall of their medical instructions and more than two-thirds acknowledged the effectiveness of
.the pictograms on their adherence

Conclusion: pharmaceutical pictograms cannot be used in Iranian population without comprehensibil-
 ity tests. There is almost unanimity among Iranian people about positive preference and applicability of
pictograms in promoting recall and adherence of medication orders. This results can help health politi-
.cians to use this validated symbols in Iranian pharmaceutical industries

 Keywords: Comprehensibility, Iran, Adherence, Preference, Recall
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abstract

Introduction:Increasing use of dental radiographs, the need to raise awareness and proper function-
ing of dentists in the field of ionizing radiation protection

 Method:  This is a cross-sectional descriptive-analytic study in 2016 among 51 dentists Kohgiluyeh
 and Boyer Ahmad was performed. The sampling method was census. The analysis of the collected data
.was performed using SPSS version 21

Findings: And attitude of dentists in this study 3/21 ± 29/53  was evaluated as well as their perfor-
 mance was calculated. Kohgiluyeh and Boyer about Ben attitude and practice of dentists there is no
 significant relationship )r=  0/147  and p = 0/221). The negative and significant relationship between
knowledge and practice dentists Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad is at 99% r= -0 / 347  and p= 0/081

Conclusion:The relevant authorities appear necessary. Emphasizing radiation protection, the avail-
ability of necessary tools and Continuous supervision regarding the use of these equipments and respect-
ing other security points, plays an important role in reducing the absorption patients
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چکیده

زمینــه و هــدف: نیــکل از جملــه ترکیبــات معدنــی پــر کاربــرد در صنعــت مــی باشــد. نیــکل بــه عنــوان یــک آلیــاژ فلــزی در فلــزات 
وجــود داشــته و در بســیاری از فرآیندهــا همچــون آبــکاری، باتــری ســازی، صنایــع غذایــی و غیــره بــه کار گرفتــه مــی شــود. برخــی 
ترکیبــات نیــکل ســرطان زا بــوده و فلــز نیــکل نیــز مــی توانــد باعــث درماتیــت و اثــرات تحریــک کننــده گــردد. پایــش و بررســی اثــرات 
مــواد خطرنــاک در محیــط کار از وضایــف متخصصــان بهداشــت صنعتــی مــی باشــد. بــه ایــن منظــور دسترســی بــه روش دقیــق و کارا 
بســیار مهــم مــی باشــد.  مطالعــه حاضــر بــا توســعه یــک روش آزمایشــگاهی اقــدام بــه آنالیــز و تعییــن مقــدار نیــکل در مقادیــر جزئــی 

نمــوده اســت. 

مــواد و روش: در مطالعــه حاضــر، تکنیــک پلیمــر قالــب ملکولــی مغناطیســی )MIIP( بــه عنــوان روشــی بــرای پیــش تغلیظ نیــکل از 
ادرار کارگــران مواجهــه داشــته بــا فلــزات ســنگین در صنعــت )ریختــه گــری و ذوب فلــزات( بــه کار گرفتــه شــد. بــه منظور بهینه ســازی 
فاکتورهــای موثــر در فرآینــد پیــش تغلیــظ، از طراحــی آزمایــش بــه روش باکــس- بنکــن )BBD( اســتفاده شــد. فاکتورهــای بهینــه 
ســازی شــده در ایــن مطالعــه شــامل pH، زمــان جــذب و واجــذب و میــزان پلیمــر بــه کار گرفتــه شــده مــی باشــد. تمامــی نمونــه هــا 

توســط دســتگاه جــذب اتمــی شــعله ای )FAAS( مــورد تعییــن قــرار گرفتنــد. 

یافتــه هــا: بــر اســاس طراحــی آزمایــش فاکتورهــا بهینــه شــد، بــه ایــن صــورت کــه مقادیــر بهینــه بــه صــورت pH برابــر 8، محلــول 
شــویش اســیدکلریدریک 0/9 مــوالر بــا حجــم 5 میلــی لیتــر و مقــدار جــاذب 7 میلــی گــرم و در نهایــت زمــان اســتخراج 5 دقیقــه بــه 
دســت آمدنــد. همچنیــن ظرفیــت جــذب جــاذب باتوجــه بــه مــدل النــگ مویــر برابــر mg g-1 49/3 و L mg-1 0/205 بدســت آمــد. 
همچنیــن حــد تشــخیص روش بــرای تعییــن نیــکل در ادرار کارگــران در شــرایط بهینــه برابــر µg L-1 0/25 تعییــن گردیــد. در نهایت 
جــاذب بــرای تعییــن مقــدار مــواد مرجــع اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون t تفــاوت معنــاداری بیــن نتایــج آزمــون و مقادیــر مرجــع نشــان 

نداد.

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر روش انتخــاب پذیــر و حســاس بــرای تعییــن نیــکل در ادرار کارگــران فراهــم آورد. در ایــن روش بــا 
صــرف زمــان کــم و دقــت بیشــتر مــی تــوان مقادیــر جزئــی نیــکل را در ادرار بــدون نیــاز بــه مراحــل هضم اســیدی و ســایر آماده ســازی 
هــا انــدازه گیــری کــرد. در مطالعــه حاضــر تکنیــک MIIP امــکان پایــش بیولوژیکــی انتخــاب پذیــر و بــا حساســیت بــاال و بــا تجهیزات 

موجــود )FAAS( را فراهــم آورده اســت.

واژگان کلیدی: نیکل؛ پایش بیولوژیکی؛ ریخته گری؛ مغناطیسی
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چکیده 

زمینــه و هــدف: بــه دلیــل نشــت و انتشــار شــدید آلودگــي گاز ســولفور دي اکســید و ذرات معلــق ناشــي از عملیــات گوگــرد زدایــي 
مــذاب مــس در قســمتهاي مختلــف کارخانــه ذوب، کلیــه کارکنــان در معــرض تمــاس بــا این گاز قــرار دارنــد کــه در این بیــن اپراتورهاي 
جرثقیــل هــاي ســقفي ذوب در فضــاي بســیار کوچکــي معــادل m3 15 از بیشــترین میــزان دریافــت آلودگــي را بخــود اختصــاص مــي 
دهنــد. تمــاس بــا غلظــت هــاي بســیار بــاالي اپراتورهــا بــا گاز ســولفور دي اکســید عــالوه بــر کاهــش بازدهــي و تاثیــر بــر میــزان تولید، 
باعــث بــروز مشــکالتي نظیــر احســاس خســتگي ناشــي از اســتفاده مــداوم از ماســک تنفســي، ســوزش و اشــک ریــزش مــي شــود. بــه 
منظــور کاهــش میــزان تمــاس تنفســي اپراتورهــا بــا ســولفور دي اکســید، تامیــن هــواي ســالم و افزایــش رضایــت شــغلي، طــرح هــاي 

مختلفــي جهــت تصفیــه گاز ســولفور دي اکســید ورودي بــه کابیــن اپراتورهــا، مــورد مطالعــه و بررســي قــرار گرفتنــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی تحلیلی-کاربــردی بــر روی اپراتورهــاي جرثقیــل هــاي ســقفي کارخانــه ذوب مــس سرچشــمه و 
ارزیابــی تمــاس اپراتورهــا بــا گاز ســولفور دي اکســید در ســه مرحلــه ی قبــل از طراحــی، طراحــی و اجــرای سیســتم تصفیــه چنــد 
منظــوره انجــام گرفــت. نمونــه بــرداري شــغلي از اپراتورهــا توســط دســتگاه ســنجش پلــي تکتــور مــدل G750 انجــام شــد. بــه منظــور 
کاهــش میــزان تمــاس تنفســي اپراتورهــا بــا ســولفور دي اکســید، تامیــن هــواي ســالم و افزایــش رضایــت شــغلي، طــرح هــاي مختلفي 
جهــت تصفیــه گاز ســولفور دي اکســید ورودي بــه کابیــن اپراتورهــا، مــورد مطالعــه و بررســي قــرار گرفتنــد. طراحي، ســاخت و اســتفاده 
از سیســتم تصفیــه کننــده چنــد منظــوره کــه در آن گاز ســولفور دي اکســید و ذرات معلــق توســط جــاذب هــاي ســطحي و فیلتر حذف 

مــي گردنــد، بهتریــن روش کنتــرل آلودگــي شناســایي گردیــد. 

یافتــه هــا: ایــن سیســتم ضمــن دارا بــودن مزایایــي متعددي نظیــر کارآیي بســیار بــاال، عدم نیــاز به تعمیــر و نگهــداري، بدون اســتفاده 
از هــر گونــه اســپري یــا جــت آب و نیــاز بــه فضــاي بســیار کوچک قــادر اســت گاز ســولفور دي اکســید و ســایر گازهــاي آالینــده و ذرات 
معلــق را طــي دو مرحلــه عبــور از جــاذب هــاي کربــن فعــال و آلومینــاژل و دو مرحلــه فیلترهــاي آغشــته بــه کربــن فعــال و فیلتــر هپــا، 

حــذف نمایــد و قــادر اســت آلودگــي فراتــر ازppm  150 را در شــرایطي کــه کابیــن ایزولــه باشــد به کمتــر ازppm  0/5 برســاند. 

نتیجــه گیــری: نتایــج انــدازه گیــري هــا پــس از راه انــدازي سیســتم تصفیــه کننــده چنــد منظــوره هــوا، بیانگــر راندمــان بســیار باالي 
سیســتم تصفیــه بــه میــزان 99/9 درصــد و دســتیابي بــه غلظــت آلودگــي کمتــر ازppm  0/5 درون کابیــن مي باشــد و اپراتورهــا بدون 
نیــاز بــه اســتفاده از ماســک تنفســي درون کابیــن بــه راحتــي قــادر بــه انجــام وظیفــه مــي باشــند و میــزان مواجهه تنفســي اپراتــوران با 
ذرات معلــق و گاز محــرک ســولفور دي اکســید در طــول شــیفت کاري در مقایســه بــا حــدود تمــاس مواجهــه شــغلي وزارت بهداشــت در 

حد مجــاز اســت.

واژه هاي کلیدي: دي اکسید سولفور، سیستم تهویه، جرثقیل سقفي، کربن فعال
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مروری بر حذف ترکیبات آلی فرار با استفاده از نانو ذارت اکسید روی 

)ZnO(
فاطمه تنها1*، سارا شریفی عقیل آبادی2، رضوان بخشی2 

1. *مربی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی اراک
2.دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی اراک

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از دســتاوردهای مهــم انســان هــا در ســال هــای اخیــر رشــد ســریع صنایــع مختلــف مــی باشــد. در کنــار 
توســعه صنایــع مســائل و مشــکالت عدیــده ای از قبیــل آلودگــی محیــط زیســت بــه ویــژه آلودگــی هــوا ایجــاد گردیــده اســت. یکــی از 
عوامــل مهــم آلودگــی هــوا بــه ویــژه در محیــط هــای بســته ترکیبــات آلی فــرار مــی باشــند. از بیــن روش هــای کنتــرل گازهــا و بخارات 
آالینــده هــای هــوا فرآینــد اکسیداســیون پیشــرفته بــه عنــوان یکــی از روش هــاي نویــن و امیدوار-کننــده جهــت تصفیه  دامنه وســیعی 
از ترکیبــات آلــی مــورد توجــه می-باشــد. هــدف اصلــی ایــن مطالعــه مــروری بررســی کاربــرد نانــو فتوکاتالیســت اکســید روی در حــذف 

ترکیبــات آلــی فــرار از هــوا مــی باشــد.

 Magiran. Sid. Medlib. Iran Medex .Google Scholar. ISI. روش کار: در ایــن مطالعــه ی مروری، از موتورهــای جســتجوی
web of knowledge. Scopus. Pubmed.com اســتفاده شــد.  راهکارهایــی بــرای کنتــرل آلودگــی هــوا در مقــاالت چاپ شــده در 

بــازه زمانــی ســال هــای 2000 تــا 2017 مــورد بررســی قرارگرفت.

یافتــه هــا: در طــول دهــه هــای اخیــر اهمیــت اقتصــادی و فناورانــه فتوکاتالیســت هــا بــه صــورت قابــل مالحظــه ای افزایــش یافتــه 
اســت. فتوکاتالیســت هــای نانوســاختار بــا خــواص آبدوســتي وقــدرت کاتالیســتي زیــاد بــه علــت نســبت ســطح بــه حجــم بــاالي آنهــا 
یکــي از فنــاوري هــاي کلیــدي در کنتــرل ترکیبــات آلــی فــرار مــي باشــند. موءثرتریــن مــواد مــورد اســتفاده در ایــن فرآیندهــا نانــو 
اکســیدهای نیمــه هــادی ماننــد ZnO . TiO2 مــی باشــند. نانــو اکســید هــای نیمــه هــادی ZnO نســبت بــه TiO2 مزایایــی دارنــد 
از جملــه: pH مطلــوب کــه بــرای فرآینــد ZnO نزدیــک بــه مقــدار خنثــی مــی باشــد، راندمــان کوانتــوم پــودر ZnO نســبت بــه پــودر 
TiO2 بســیار بیشــتر اســت. در برخــی مــوارد ســرعت کاهــش آالینــده هــا بــه وســیله ZnO بیــش تــر گــزارش شــده اســت. بزرگتریــن 

امتیــاز ZnO ایــن اســت کــه کســر بزرگــی از طیــف UV را جــذب مــی کنــد و آســتانه مربــوط بــه ZnO ، nm 425 اســت.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از مطالعــات ذکــر شــده نشــان-دهنده کارایــی بــاالی نانــو اکســید روی در حــذف ترکیبــات آلی فــرار از 
ــوا می باشــد.   ه

)ZnO(واژه های کلیدی: ترکیبات آلی فرار، تجزیه فتوکاتالیستی، نانو ذرات اکسید روی
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ارزیابی میزان غلظت پارا فنیلن دی آمین محیط کار آرایشگران زنانه 

ساری 
سید تقی میر محمدی1-  نازنین دوغایی مقدم2*- سیاوش اعتمادی نژاد3- یحیی اسفندیاری4- جمشید یزدانی5- 

فاطمه احمدیان پور6
استادیار گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشیار گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشیار گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت مازندران
*دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران      

 Nazanin.dooghaee@yahoo.com 

چکیده
ــا PPD هســتند کــه ایــن مــواد شــیمیایی  ــا رنــگ مــو، در معــرض مواجهــه ب ــه دلیــل مواجهــه ب ــه و هــدف: آرایشــگران ب زمین
در مــواد تشــکیل دهنــده رنــگ مــو، فــر کــردن مــو و محصــوالت ســفید کننــده موجــود مــی باشــد و بعنــوان ترکیبــی بــا ســمیت 
بــاال شــناخته شــده اســت. ســمیت PPD شــامل ســوزش پوســت، درماتیــت تماســی، ورم ملتحمــه، اشــک، اگزوفتالمــوس و یــا حتــی 
کــوری دائمــی، بــا توجــه بــه تمــاس هــای محلــی مــی باشــد. جلوگیــری از نارســایی کلیــوی یــک هــدف بســیار مهــم در مســمومیت 
سیســتمیک PPD مــی باشــد، کــه وقــوع آن بــا مــرگ و میــر بــاال  همــراه اســت. بــا توجــه بــه اســتفاده فــراوان ایــن نــوع محصــوالت در 
آرایشــگاه هــای زنانــه در کشــور ایــران، مــدارک علمــی معتبــری مرتبــط بــا ایــن گونــه مطالعــه دیــده نشــده اســت.  بنابرایــن ضــرورت 
بررســی میــزان تمــاس شــغلی شــاغلین و پیامدهــای بالینــی آن کــه مبیــن وجــود خطــرات بهداشــتی در افــراد خواهــد بــود، برای شــهر 
ســاری ضــروری بــه نظــر مــی رســد. هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ارزیابــی تمــاس شــغلی PPDآرایشــگران زنانــه در ســطح شــهر ســاری 
مــی باشــد بــرای ایــن منظــور، غلظــت ایــن آالینــده در هــوای استنشــاقی آرایشــگران بررســی خواهــد شــد و در آخــر مقایســه نتایــج 

حاصلــه بــا اســتاندارد مــی باشــد.                                                                 

روش بررســی: در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی کــه در شــهریور 1395 انجــام شــد، 47 آرایشــگر از مرکــز بهداشــت شــماره 3 بــه 
صــورت تصادفــی گرفتــه شــد. بــرای انــدازه گیــری PPD از یــک نمونــه بــردار کاســت ســه بخشــی )از جنــس پلی اســتایرن( کــه حاوی 
دو فیلتــر فایبــر گالس )mm Gelman-37 نــوع A/E(  کــه بــه اســید ســولفوریک آغشــته شــده اســت اســتفاده شــد. نمونه ها توســط 
HPLC مــورد تجزیــه قــرار خواهنــد گرفــت. بــرای فاکتــور تاثیــر گــذار بــا PPD مانندســرعت جریــان هــوا از دماســنج اســتفاده خواهد 
شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش هــای مبتنــی بــر رگرســیون، آزمــون مســتقل و مربــع کای دو و آزمــون فیشــر اســتفاده خواهــد 

شــد.p<0/05 بعنــوان ســطح معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.                                                                                   

ــی دار  ــان فضــای کار و غلظــت  PPD معن ــه می ــد. رابط ــا، 1.89%  حاصــل ش ــه ه ــن غلظــتPPD  در نمون ــا: میانگی ــه ه  یافت
بــود)P<0.001( . رابطــه بیــن غلظــت  PPDو تعــداد اپراتــور نیــز معنــی دار بــود.)P<0.022(، رابطــه بیــن غلظــت  PPD بــا دمــای 

خشــک و ســرعت جریــان و تهویــه عمومــی و تهویــه موضعــی معنــی دار نبــود. 

نتیجــه گیــری: میانگیــن غلظــتPPD  در نمونــه هــا پاییــن تــر از حــد مجــاز OSHA و  ACGIHمــی باشــد. اســتفاده از دســتکش، 
روپــوش کار و همچنیــن عینــک splash goggle مــی توانــد بــه عنــوان یــک روش پیشــگیری بــرای محافظــت آرایشــگران شــود.

کلید واژه ها: پارا فنیلن دی آمین)PPD(-  هوای استنشاقی- آرایشگاه
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بررسی تراکم بیوآئروسل ها در بخش های یک بیمارستان 
احمد نیک پی1، محدثه چوبدار2*

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی قزوین، ایران
2 *دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی قزوین، ایران

m.choobdar@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: محیــط بیمارســتان میزبــان طیــف وســیعی از میکروارگانیســم هــا مــی باشــد کــه ســالمت بیمــاران و کارکنــان را به 
خطــر مــی انــدازد. لــذا تحقیــق حاضــر بــا هــدف تعییــن تراکــم بیوآئروســل هــای شــایع در بخــش هــای یــک بیمارســتان واقع در شــهر 

قزویــن انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه در فصــل زمســتان و در 8 بخــش داخلــی و فضــای آزاد یــک بیمارســتان انجام گرفــت. نمونه بــرداری ها 
بــا اســتفاده از از نمونــه بــردار تــک مرحلــه ای اندرســون و دســتگاه Quick Take 30 انجــام شــد. نتایــج برحســب CFU/m3 گــزارش 

و با اســتاندارد EUGMP مقایســه شــد.

 42 CFU/m3 51 و گونه اســتافیلوکوک CFU/m3 201، عوامــل قارچــی CFU/m3 یافتــه ها: متوســط تراکم عوامــل میکروبــی کل
بــود کــه براســاس اســتاندارد EUGMP بــه ترتیــب در رده آلــوده و متوســط آلــوده قــرار گرفــت. بیــش تریــن آلودگــی کل نیــز مربــوط 

ــه بخــش ICU بود. ب

نتیجــه گیــری: 87% از هــوای بخــش هــای مــورد بررســی آلودگــی بیش تــری از مقــدار پیشــنهادی داشــتند. بیمارســتان مذکــور فاقد 
سیســتم تصفیــه هــوا بــود. لــذا توصیــه مــی شــود درخصــوص طراحــی صحیــح و نصب ایــن تجهیــزات اقدام شــود.

EUGMP ،واژه های کلیدی: بیمارستان، بیوآئروسل
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بررسی رضایت از وضعیت ارگونومی صندلی های تاالر وحدت تهران
آرش اکبری*1، امیرحسین احمدیان1

1. دانشــجوی کارشناســی رشــته مهندســی بهداشــت حرفــه ای ، دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ، تهــران ، 
ایران.

Arash.ak2015@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیننــدگان نمایــش ها بــا نشســتن طوالنی مــدت در پوســچر نامناســب دچــار خســتگی،گرفتگی عضالنــی،درد و گاها 
تشــدید بیمــاری هــای اســکلتی عضالنــی در دراز مــدت مــی شوند.بررســی هــای مــا در جهــت طراحــی هرچــه بهتــر صندلی هــای تاالر 

وحــدت تهــران بــه منظــور بهبــود وضعیــت ارگونومیکــی صندلی هــا در ســال 95 انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع تحلیلــی  توصیفــی و مشــاهده ای اســت، کــه جامعــه آمــاری آن شــامل 150 نفــر از بیننــدگان 
بود.چمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه ارگونومیکــی انجــام گرفــت و همچنیــن بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون تی 

تــک نمونــه، درصــد اعتبــار، درصــد تجمعــی، میانگیــن، میانــه، مــد، واریانــس و نمودارهــای آمــاری اســتفاده گرددید.  

یافته هــا: باتوجــه بــه نتایــج حاصــل ، اکثریــت اعضــای جامعــه آمــاری زنــان بودند.میانگین ســنی افــراد در بــازه ی 38 تــا 39 ســال، وبه 
ترتیــب میانگیــن قــدی و وزنــی 170/4 ، 67/7 بــود. تقریبــا  81 درصــد ایــن افــراد بیمــاری قبلــی نداشــته انــد و همچنیــن 73 درصد آن 
هــا نیــز وضعیــت بینایــی خوبــی داشــته اند.معایــب ســالن هم کف:نامناســب بــودن عــرض و طول دســته صندلی،شــیب برعکس دســته 
صندلــی هــا ، نامناســب بــودن زاویــه بیــن پشــتی و کفی،حمایــت نکــردن کافــی پشــتی صندلــی ازکمر،تخــت بــودن نشــیمنگاه و عــدم 
انحنــای کافی،بــدون زاویــه بــودن نشــیمنگاه،از بیــن رفتــن خاصیت ارتجاعی ابر پشــتی و نشــیمنگاه،فاصله کــم دو صندلــی مجاور،فاصله 
کــم بیــن ردیــف هــا و عــدم فضــای کافــی بــرای رفــت و آمــد افراد،زیــاد بــودن تعــداد صندلــی هــا در برخــی از ردیــف هــا کــه باعــث 
کــم شــدن فضــای رفــت و آمــد میشود،شــیب ناگهانــی کــف ســالن در مجــاورت درها)شــیب غیــر یکنواخــت(. معایــب صندلــی هــای 
بالکــن ها:اســتفاده از صندلــی هــای متحــرک غیــر اســتاندارد،میدان دیــد بــد در ردیــف هــای پشــتی هــر اتاقک)افــراد جلویــی مانــع دید 
میشــوند(،میدان دیــد بســیار بــد در اتاقــک هــای 1تــا6 غربــی و 14تــا20 شــرقی،وضعیت نامناســب تماشــگران در حیــن تماشــای تئاتر.

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش و اهمیــت ســالمت جســمی بیننــدگان از لحــاظ بیمــاری هــای اســکلتی  عضالنــی 
پیشــنهاد مــی شــود کــه انــدازه هــای آنترپومتــری جامعــه آمــاری ایــران را در طراحــی صندلــی هــای جدیــد تــاالر وحــدت مد نظــر قرار 

دهیــم و در بافــت ســاختمانی تــاالر وحــدت تغییراتــی ایجــاب نماییم.

واژگان کلیدی: ارگونومی، تاالر وحدت، صندلی، بینندگان
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بررسی ارتباط میان وضعیت کار و استراحت اساتید دانشکده بهداشت و 

میزان رضایت شغلی
آرش اکبری*1، علی امینی2

1-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
arash.ak2015@gmail.com 

2-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

چکیده 

زمینــه و هــدف: اســاتید و اعضــا هیئــت علمــی در محیــط کاری و غیــر کاری تحــت اســترس هــای ناشــی از کار آموزشــی و اجرایــی 
هســتند کــه دامنــه گســترده ای دارد و زمــان زیــادی را در تمــام اوقــات شــبانه روز بــه خــود اختصــاص مــی دهــد کــه موجــب خســتگی 
جســمی و روانــی در ایــن گــروه مــی شــود. ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن وضعیــت زمانــی و مکانــی کار اســاتید  دانشــکده بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و میــزان رضایــت آنهــا از وضعیــت فعلــی در ســال 95 صــورت گرفتــه اســت کــه بــا ایــن داده ها 

مــی تــوان هــدف بنــدی اجرایــی بــرای بهبــود وضعیــت ایــن گــروه را در دســتور کار قــرار داد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-مقطعــی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش اســاتید دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی بــوده اســت کــه بــه روش سرشــماری 16 نفــر وارد مطالعــه شــدند. ابــزار جمــع آوری داده هــا، الگ شــیت زمانی 
فعالیــت هــا و پرسشــنامه رضایــت کلــی وضعیــت بود. همچنیــن از آزمــون آنالیــز واریانس، اســپیرمن و همبســتگی و آمار توصیفــی برای 

تجزیــه و تحلیــل داده هــای آماری اســتفاده شــد.

یافته هــا: میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در طــرح 45/7 بــود.  میــزان رضایــت از ســاعات اداری )48/1%، میــزان رضایــت از 
اســتراحت روزانــه  )41/4% ، میــزان رضایــت از تناســب ســاعت کار اداری و اســتراحت )44/9% و میــزان رضایــت کل از ســاعات کار)اداری 
ــنبه  ــای اداری در روز ش ــد کاره ــی ده ــان م ــه نش ــول هفت ــاعات اداری در ط ــن س ــود. میانگی ــتراحت  )1/44% ب ــر اداری( و اس و غی
بیشــترین مقــدار خــود را دارد و در طــول هفتــه در روز یکشــنبه کاهــش و از  دوشــنبه بــه بعــد رونــد کاهشــی را تــا پایــان هفتــه طــی 
مــی کنــد. اســتراحت اســاتید بیشــتر در شــب مــی باشــد ) 8 ســاعت انتهایــی ( و در پنجشــنبه و جمعــه بیشــترین مقــدار را دارد و در 
صبــح و عصــر) 8 ســاعت اولیــه و ثانویــه( اســتراحت قابــل توجهــی دیــده نمــی شــود. کارهــای غیــر اداری اســاتید در عصــر)8 ســاعت 
ثانویــه( مــی باشــد کــه در پنجشــنبه و جمعــه میــزان کار غیــر اداری در صبــح و عصــر)8 ســاعت اولیــه و ثانویــه( بــه هــم نزدیــک 

گردیــده و بیــن هــم تقســیم مــی شــوند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش و اهمیــت حرفــه آموزشــی اســاتید کــه یکــی از ارکان اساســی در ارائــه خدمــات 
آموزشــی بــه قشــر عظیــم دانشــجویی می باشــد، پیشــنهاد می گــردد تــا علــل ایجــاد نارضایتــی از وضعیــت کار و اســتراحت اســاتید 

شناســایی و در جهــت کاهــش ایــن نارضایتــی راهکارهــای مناســب اندیشــیده شــود.

واژگان کلیدی: رضایت شغلی، وضعیت کار- استراحت، دانشکده بهداشت
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حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک
احمد نیک پی1، محدثه چوبدار2*

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی قزوین، ایران
2 *دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی قزوین، ایران

m.choobdar@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از مــواد شــیمیایی مورداســتفاده در تولیــد منســوجات، روغــن نســاجی اســت کــه بــه منظــور ایجاد ســهولت در 
بافــت پارچــه و حرکــت دوک بــه کار مــی رود. بــا عبــور پارچــه از دســتگاه پخــت، دود و میســت غلیــظ روغــن نســاجی بــه هــوا وارد مــی 
شــود. یکــی از روش هــای مطــرح در تصفیــه هــوای آلــوده بــه دود روغــن، رســوب دهنــده الکترواســتاتیک)ESP( اســت. لــذا هــدف از 

مطالعــه ی حاضــر حــذف میســت روغــن نســاجی توســط رســوب دهنــده الکترواســتاتیک می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه، تجربــی و آزمایشــگاهی بــر روی یــک دســتگاه رســوب دهنــده الکترواســتاتیک لولــه ای، متصــل بــه 
منبــع kv12، انجــام گرفــت. از جریــان هــوای خروجــی یــک صنعــت نســاجی بــه عنــوان منبــع انتشــار اســتفاده شــد. بــا عبــور هــوا از 
فیلتــر، ذرات روغــن، یونیــزه شــده و جــذب الکتــرود جمــع آوری مــی شــوند. نمونــه بــرداری در شــرایط ایزوکینیتــک توســط دســتگاه 
میکروداســت پــرو، در ورودی و خروجــی فیلتــر انجــام گرفــت. جهــت بررســی کارایــی ESP از آزمــون تــی تســت زوجــی اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه راندمــان حــذف ذرات روغــن توســط ESP در حــدود 85% بــود و تفــاوت 
.)p<0/05(معنــی داری در میانگیــن غلظــت ورودی و خروجــی از رســوب دهنــده الکترواســتاتیک مشــاهده شــد

نتیجــه گیــری: از رســوب دهنــده الکترواســتاتیک مــی تــوان بــرای حــذف ذرات مایــع از هــوا ماننــد دود روغــن، اســتفاده نمــود ایــن 
روش به-دلیــل راندمــان بیــش از 80%، هزینــه عملیاتــی پاییــن و امــکان بازیابــی مــواد بــه فرآینــد از جهــت اقتصــادی نیــز بــه صرفــه 

مــی باشــد.

واژه های کلیدی: دود روغن، نساجی، رسوب دهنده الکترواستاتیک
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تأثیر استعمال سیگار بر شدت کاهش شنوایی در کارگران یک صنعت 

فلزکاری
آتنا رفیعی پور1، مهتاب فیروزی2، رضا گرجی3، طاهره علی نیا 4*

 1دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهد اشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات 
دانشجویی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه HSE، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
3 افسر HSE، واحد HSE، شرکت آلومینیوم اراک)ایرالکو(4*استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
5 دانشیار، گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

6 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات دانشجویی
alinia_t@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: شــنوایی یکــی از مهمتریــن حــواس انســان در برقــراری روابــط اجتماعــی اســت که مــی تواند توســط صــدای صنعتی 
و برخــی عــادات فــردی تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. در مطالعــه حاضــر بــه بررســی تأثیــر اســتعمال ســیگار بــر بــروز کــم شــنوایی و شــدت 

آن بــر روی کارگــران در مواجهــه بــا صــدای صنعتــی باالتــر از حــدود مجــاز پرداخته شــد. 

مــواد و روش هــا: در یــک مطالعــه مقطعــی بــه بررســی تراز فشــار صــوت در یــک صنعــت فلــزکاری واقــع در شهرســتان اراک پرداخته 
شــد. ســپس تعــداد 273 کارگــر مــرد در معــرض صــدای صنعتــی باالتــر از حــدود مجــاز بــه شــیوه سرشــماری انتخــاب شــدند و بــه دو 
گــروه ســیگاری و غیرســیگاری تقســیم شــدند. کلیــه افــراد پــس از تکمیــل فــرم رضایــت آگاهانــه و پر کردن پرسشــنامه محقق ســاخته 
بــه منظــور دارا بــودن معیارهــای ورود بــه مطالعــه، در معاینــه فیزیکــی سیســتم شــنوایی و نیــز آزمــون شــنوایی ســنجی شــرکت داده 

شــدند. از آزمــون رگرســیون لجســتیک رتبــه ای بــرای ارزیابــی ارتبــاط ســیگار بــا کم شــنوایی اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه تغییــرات 5-15 دســی بل تــراز فشــارصوت، صــدای صنعتــی از نــوع پیوســته و تــراز معــادل آن در حــدود 
13±89 دســی بل بــرآورد شــد. میانگیــن ســن افــراد نمونــه 7/6±34/9 بدســت آمــد. 141 نفــر)51/6%( از شــرکت کنندگان غیرســیگاری 
ــه تشــخیص داده شــد.  ــراد نمون ــا صــدای صنعتــی در 50% اف ــد. کم شــنوایی ناشــی از مواجهــه ب و 132 نفــر)48/4%( ســیگاری بودن
در ایــن مطالعــه اســتعمال ســیگار شــانس ابتــال بــه کم شــنوایی خفیــف، متوســط و شــدید را بــه ترتیــب 0/109، 1/402و 3/915 برابــر 

افزایــش داد کــه ایــن ارتبــاط بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود.

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ســیگار می توانــد بــر شــدت کاهــش شــنوایی در کارگــران یــک صنعــت فلــزکاری مؤثر 
باشــد. مطالعــات بیشــتری در زمینــه بررســی تأثیــر ســیگار بــر شــدت کم شــنوایی در میــان کارگــران بــا ســابقه کار بیشــتر توصیــه 

می شــود.

واژه های کلیدی: صنعت فلزکاری، سر و صدا، استعمال سیگار، کم شنوایی شغلی
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جذب بخارات تولوئن از جریان هوا توسط زئولیت zsm-5  )اثر مساحت 

سطح(
راضیه جانی زاده1 ،حسن اصیلیان مهابادی2 *،علی خوانین 3

1-دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران
2-دکترای بهداشت حرفه ای، دانشیارگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3-*دکترای بهداشت حرفه ای، دانشیارگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
asilia_h@modares.ac.ir 

چکیده

زمینــه و هــدف:  حــذف ترکیبــات آلــی فــرار از جملــه تولوئــن  از مســائل مهــم در عرصــه صنعــت و محیــط زیســت مــی باشــد. جذب 
ایــن ترکیــات مرحلــه مهمــی در حــذف آنهــا ب شــمار مــی رود، ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر مســاحت ســطح بــر طرفیــت جذب 

زئولیــت ZSM-5 بــه عنــوان یــک جــاذب پــر کاربــرد انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: جهــت تعییــن خصوصیــات جذبــی دو زئولیــت ZSM-5  تولیــد شــده  بــا ســطح  متفــاوت بــر اســاس  متــود هــای 
اســتاندارد آزمایشــگاهی،  از تســت های BET ، BJH ، XRD و FTIR اســتفاده شــد.  بخارات تولوئن با اســتفاده  از مکانیســم فشــار 
بخــار در غلظــت 42 پــی پــی ام ،   دبــی 0.5 لیتــر بــر دقیقــه، دمــای 25 درجــه ســانتی گــراد و رطوبــت 6 درصــد  بــه راکتــور حــاوی 
یــک گــرم از زئولیــت ZSM-5 وارد گردیــد.  ظرفیــت جــذب ، نقطــه شکســت و طــول مســیر شکســت بــرای هــر دو زئولیت   محاســبه 

شــد و مــورد مقایســه قــرار  گرفــت.

یافتــه هــا:  مســاحت ســطح  بــر اســاس تســت BET   بــرای زئولیــت شــماره 1 و شــماره 2 بــه ترتیــب 298.88 و 310.66  مترمربــع 
بــر گــرم  بدســت آمــد. زئولیــت شــماره 1 ظرفیــت جــذب 44.91 میلــی گــرم  و زئولیــت شــماره 2 طرفیــت جــذب 22.66 میلــی گــرم 

بخــارات تولوئــن  را بــه ازای یــک گــرم جــاذب را نشــان دادنــد.  

نتیجــه گیــری: هــر دو زئولیــت ظرفیــت جــذب بســیار باالیــی را بــرای بخــارات تولوئــن نشــان دادنــد. زئولیــت شــماره 1 بــا مســاحت 
ســطح پاییــن تــر ، ظرفیــت جــذب تقریبــا دو برابــر را نســبت بــه زئولیــت شــماره 2 نشــان داد، لــذا مســاحت ســطح نمــی توانــد  پارامتر 
تعییــن کننــده ای در ظرفیــت جــذب باشــد. و دلیــل ایــن تفــاوت را بایــد در پارمترهــای دیگــری همچــون قطــر ، حجــم و نحــوه توزیــع 

منافــذ و ســطح خالــص داخلــی و خارجــی هــر زئولیــت جســت و جــو نمــود.

واژگان کلیدی:  زئولیت ZSM-5، تولوئن ،  ظرفیت جذب ، مساحت سطح
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بررسی اثر مواجهه تحت حاد با استایرن بر حافظه فضایی-کاری و فعالیت 

حرکتی موش صحرایی 
سمیه آرزمندان1*، حسین شجاعی فرح آبادی1، علیرضا زارعی زارگز2، علی خوانین3، نازنین احمدی4، جواد 

میرنجفی زاده5
1. دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 
2. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه شهیدصدوقی، یزد، ایران 

3. استاد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5. استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
*دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

         Arezoomandan88@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف:  کارگــران در برخــی صنایــع همچــون الســتیک ســازی، تولیــد وســایل اســباب بــازی، تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف 
و... در معــرض مواجهــه بــا اســتایرن هســتند. مواجهــه طوالنــی مــدت انســان بــا اســتایرن از طریــق تنفــس منجــر بــه تخدیرسیســتم 
عصبــی مرکــزی، کاهــش تمرکــز و تعــادل، اختــالل در حافظــه کوتــاه مــدت و بــه هــم ریختــن عملکــرد کبــد در بعضــی از کارگــران 
می شــود. از آنجاییکــه ایــن مــاده در دمــای اتــاق فــرار و بشــدت چربــی دوســت اســت و بافــت مغــز نیــز دارای چربــی باالیــی اســت، 
بنابرایــن می توانــد اثــرات عصبــی گوناگونــی را برجــای بگــذارد. تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی اثــرات مواجهــه تحت حــاد با اســتایرن 

بــر حافظــه فضایــی-کاری و فعالیــت حرکتــی مــوش صحرایــی نــر انجــام پذیرفــت.

مــواد و روش هــا: در ایــن  مطالعــه تجربــی تعــداد 12 ســر مــوش صحرایــی نــر بصــورت تصادفــی بــه دو گــروه مــورد و شــاهد تقســیم 
شــدند. در گــروه مــورد، حیوانــات بــه مــدت 3 هفتــه در معــرض مواجهــه بــا اســتایرن قــرار گرفتنــد )غلظــت750 پی پــی ام، روزانــه 6 
ســاعت، 5 روز در هفتــه(. در گــروه شــاهد حیوانــات در شــرایط مشــابه و بــدون مواجهــه  بــا اســتایرن قــرار گرفتنــد. 2 روز پــس از اتمــام 
دوره مواجهــه، حافظــه  فضایــی-کاری و فعالیــت حرکتــی ارزیابــی شــد. پــس از آن حیوانــات بــه مــدت 21 روز در شــرایط بــدون مواجهه 
قــرار گرفتنــد و بــه منظــور بررســی اثــرات بلنــد مــدت مواجهــه بــا اســتایرن مجــددا بــا آزمون هــای رفتــاری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتند. 
صــوت ســفید توســط نــرم افــزارcool edit  تولیــد و بخــارات اســتایرن نیــز توســط سیســتم غلظــت ســاز در اتاقــک مواجهــه پخــش 
-شــد. بــرای ارزیابــی حافظــه فضایــی-کاری درصــد تنــاوب خودبــه خــودی در آزمــون Y شــکل و بــرای ارزیابــی فعالیت حرکتی ســرعت 

طی شــده و مســافت طــی شــده از طریــق آزمــون میــدان بــاز اندازه گیــری شــد.

یافتــه هــا:  نتایــج بدســت آمــده نشــان می دهــد کــه مواجهــه بــا اســتایرن   بطــور معنــی داری درصــد تنــاوب خــود بــه خــودی در 
آزمــون Y شــکل  را کاهــش داد. همچنیــن 2 و 21 روز پــس از اتمــام مواجهــه بــا اســتایرن، مســافت طــی شــده و ســرعت حرکــت بطور 

معنــی داری کاهــش یافــت.  ایــن اثــرات در 21 روز پــس از اتمــام مواجهــه نســبت بــه 2 روز پــس از اتمــام مواجهــه شــدیدتر بــود. 

نتیجه گیــری: براســاس نتایــج، مواجهــه تحــت حــاد بــا اســتایرن منجــر بــه کاهــش فعالیــت حرکتــی و اختالل حافظــه فضایــی-کاری 
مــوش صحرایــی می شــود و بــا مــرور زمــان اختــالل رفتــاری در حیــوان تشــدید می یابــد.

واژگان کلیدي: استایرن، حافظه، فعالیت حرکتی، موش صحرایی
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بررسی شیوع اختالالت اسکلتی  عضالنی ناشی از کار در اندام های فوقانی 

درکارمندان اداری 
مسعود خسروی پور 1*، حامد رحیمی2،   سینا آرین3 ، فرید خسروی2، پیام خانلری بانیارانی2 ، ،نوید ویسی 4                    

1 * دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 2 دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 دانشجوی مقطع کارشناسی علوم صنایع غذایی شاخه کنترل کیفیت ، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه

4 دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
masoudkhosravipour74@gmail.com

چکیده

 زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتي عضالنــی ) Musculoskeletal Disorders )MSDs( یکــی از شــایع ترین بیماری شــغلی در 
سرتاســر جهــان و دلیــل عمــده درد هــای طوالنــی مــدت و ناتوانایــی هــای فیزیکی می باشــند. مشــاغل اداری از جمله مشــاغلی هســتند 
کــه شــیوع اختــالالت اســکلتی   عضالنــی در آن هــا بــاال مــی باشــد.مطالعه حاضــر بــا هــدف تعییــن ســطح شــیوع اختــالالت اســکلتی  

عضالنــی ناشــی از کار در کارمنــدان اداری در ایــران بــه روش متاآنالیــز انجام شــده اســت.

روش بررســی: مقــاالت بــا اســتفاده از کلیــد واژه معتبــر و جســتجو در موتــور جســتجوی Google Scholar و پایــگاه هــای اطالعاتی 
 Scopus ، ــن ــی التی ــک هــای اطالعات ــز بان موجــود در ســطح کشــور  IRAN MEDEX، SID، MEDLIBE، Magiran و نی
Pubmed گــردآوری شــدند. داده هــا بــا روش متاآنایــز و بــا اســتفاده از مــدل اثــرات تصادفــی مــورد تجزیــه وتحلیــل  قــرار گرفتنــد. 

ناهمگنــي بیــن مطالعــات بــا اســتفاده از شــاخص ناهمگنــیI 2  بررســی شــد.

ــی در کارکنــان اداری در حدفاصــل ســال  ــا شــیوع اختــالالت اســکلتی  عضالن ــه مرتبــط ب ــا: در مجمــوع تعــداد 20 مقال ــه ه یافت
هــای 1385 تــا 1394 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. کل حجــم نمونــه مــورد بررســی در ایــران 5850 بــا میانگیــن 234 نمونــه در هــر 
ــردن 56.% )  ــب در گ ــه ترتی ــی  ب ــای فوقان ــدام ه ــان اداری در ان ــن کارکن ــی در بی ــالالت اســکلتی  عضالن ــود. شــیوع اخت ــه ب مطالع
فاصلــه اطمینــان 95% : 48.8-26.9 ( ، شــانه هــا 54.7% )فاصلــه اطمینــان 95% 37.6-27.7 (، پشــت 52.3% ) فاصلــه اطمینــان %95 
41.2-22.8 (، کمــر 51.6% ) فاصلــه اطمینــان 95% 30.8-23.3 (، مــچ دســت 49.2% ) فاصلــه اطمینــان 95% 38.5-20.9 (، آرنــج 

29.6%) فاصلــه اصمینــان 95% : 33.6-25.8( محاســبه گردیــد.

نتیجــه گیــری: شــیوع اختــالالت ناشــی از کار در کارکنــان اداری در ایــران بــه خصــوص در نواحــی گــردن و کمــر بــاال اســت. بنابرایــن 
جهــت پیشــگیری و کاهــش ریســک ابتــال بــه ایــن بیمــاری توســعه برنامــه هــای آمــوزش ارگونومــی و بهداشــت حرفــه ای بایــد توســط 

مســئولین بهداشــتی، رســانه هــای عمومــی و.... مــورد توجــه قــرار بگیرد.   

واژگان کلیدي: شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی، کارکنان اداری، مرور سیستماتیک
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ارزیابی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در 

لکومتیورانان
مهشید بهرامی 1، میثم کرمی 2، علیرضا دهدشتی *3

1- دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3- * دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
dehdashti@semums.ac.ir                                            

چکیده 

زمینــه و هــدف: لکومتیورانــی از جملــه مشــاغل مهــم و کلیــدی در صنعــت ریلی محســوب مــی گردد کــه مطالعــات نــادری در زمینه 
اســترس شــغلی و فرســودگی شــغلی در ایــن گــروه صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن تفاســیر پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارزیابــی ســطح 

اســترس شــغلی و ارتبــاط آن بــا فرســودگی شــغلی در لکومتیورانــان اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی بــر روی 67 نفــر از لکومتیورانــان شــرکت راه آهــن در ســال 
1396 انجام شــد. جهت ارزیابی ســطح اســترس شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد HSE انگلســتان و فرســودگی شــغلی Maslach بهره 
گرفتــه شــد. شــرکت در مطالعــه اختیــاری و اطالعــات بــه صــورت خــود گــزارش دهــی جمع آوری شــده اســت. جهــت تجزیــه و تحلیل 

داده هــای آمــاری از آنالیــز واریانــس یک طرفــه، T-test و آزمــون همبســتگی بهــره گرفتــه شــد.

ــد. از نظــر ابعــاد  ــان مــورد بررســی از اســترس شــغلی شــدید و خیلــی شــدیدی برخــوردار بودن ــا: بیــش از 43% لکومتیوران یافته ه
فرســودگی شــغلی، 40/2% خســتگی عاطفــی متوســط، 38/8% مســخ شــخصیت متوســط و 52/2% عملکــرد فــردی ضعیفــی داشــته 
انــد. ارتبــاط آمــاری معنــی داری بیــن اســترس شــغلی بــا ســه بُعــد فرســودگی شــغلی )خســتگی عاطفــی، مســخ شــخصیت و عملکــرد 

.)p<0/05( وجــود داشــته اســت )فــردی

نتیجه گیــری: در کل بــه نظــر مــی رســد اســترس شــغلی اثــر منفــی بــر روی فرســودگی شــغلی لکومتیورانــان داشــته اســت. بــا توجه 
بــه ماهیــت پــر اســترس بــودن ایــن شــغل، پیشــنهاد مــی گــردد عوامــل اســتراس زا در ایــن رابطــه شناســایی و مداخالتــی مناســب در 

جهــت بــه حداقــل رســاندن اســترس شــغلی و بــه دنبــال آن فرســودگی شــغلی توســط ســازمان طراحــی و اجــرا گــردد.

واژگان کلیدی: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، لکومتیورانی
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بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی در میان پزشکان جراح
یونس مهری فر1*

1.*دانشجوی کارشناسی ارشد،کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اصفهان، ایران. 

  ymehrifar@yahoo.com

چکیده

مقدمــه و هــدف : اختــالالت اســکلتی عضالنــی ناشــی از کار)WRMSD( بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مشــکالت  بهداشــتی در میــان 
کارکنــان بهداشــتی درمانــی بیــان شــده اســت. عالئــم و اختــالالت آســیب رســان سیســتم اســکلتی عضالنــی بعنــوان یکــی از علل مهم 
مــرگ و میــر شــغلی بــرای کارکنــان در سراســر جهــان مــی باشــد. هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی و توصیــف عالئــم اســکلتی عضالنی 

در یــک نمونــه از جراحــان دهــان و فــک و صــورت مــی باشــد. 

روش کار: در ایــن مطالعــه ای مقطعــی ، بــه روش خــود گزارشــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســکلتی عضالنــی نوردیــک بــه 45 نفــر از 
جراحــان دهــان و فــک و صــورت ارســال گردیــد. جامعــه مــورد مطالعــه بــه پرسشــنامه نوردیــک پاســخ دادنــد. داده ها بــا اســتفاده از نرم 

افــزار آمــاری )SPSS21(  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. تجزیــه و تحلیــل آمــاری بــر اســاس آمــار توصیفــی بــود.

یافتــه هــا : در ایــن نمونــه ، 63 درصــد از پاســخ دهنــدگان  مــرد و 37 درصــد زن بودنــد. عالئــم اســکلتی عضالنــی بیشــتر  در قســمت 
تحتانــی پشــت )بــا 86.8 درصــد( و پــس از آن در گــردن )54.6 درصــد( شــایع بودنــد. قســمت فوقانــی پشــت)44.1 درصــد( و شــانه 
نیــز )37.4 درصــد( در رتبــه هــای بعــدی قــرار داشــتند. شــایع تریــن عالئــم فشــار عضالنــی در قســمت گــردن بــا  میــزان  84 درصــد، 
ــت )29%(، و  ــچ/ دس ــف در م ــد، ضع ــا 18.5 درص ــت ب ــچ/ دس ــی در م ــی حس ــد، ب ــا  64.3 درص ــت ب ــی پش ــمت تحتان درد در قش
کوفتگــی در شــانه )42%( مــی باشــند. از آنجــا کــه وزن اکثــر شــرکت کننــدگان مطالعــه در محــدوده طبیعــی بــود، شــاخص تــوده 

بدنــی بــا اختــالالت اســکلتی عضالنــی در ارتبــاط نبــود. 

نتیجــه گیــری : ایــن مطالعــه نشــان داد عالئــم اســکلتی عضالنــی در برخــی از نقــاط بــدن در میان جراحــان دهــان و فک و صــورت ایران 
شــیوع باالیــی داشــته اســت. ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه  نیــاز به توســعه برنامــه هــای بهداشــت حرفــه ای بــرای مدیریــت اختالالت 

اســکلتی عضالنــی در میــان جراحــان بایــد در نظر گرفته شــود.

کلمات کلیدی: بهداشت حرفه ای، اختالالت اسکلتی عضالنی، فک و دهان، جراحان
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ارزیابی پوسچر کاری و بررسی  تاثیر مداخالت ارگونومی  در گروه 

کارخانجات مقصود مشهد در سال 1395
پروین سپهر *1، الله محمدی 2

1-*مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، بجنورد 
2-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، بجنورد

parvin_sepehr@yahoo.com  

چکیده

زمینــه و هــدف :در دنیایــی کــه بــه ســمت صنعتــی شــدن پیشــرفت نمــوده ، نیــروی انســانی بــا عوامــل زیــان آور زیــادی در محیــط 
کار مواجهــه مــی گــردد کــه یکــی از ایــن مــوارد بســیار مهــم  پوســچرهای نامناســب کاری مــی باشــد کــه منجر بــه اختالالت اســکلتی 
عضالنــی مــی گــردد. لــذا ایــن مطالعــه بــه بررســی ارزیابــی پوســچر و تاثیــر مداخــالت ارگونومــی در گــروه کارخانجــات مقصــود مشــهد 

ــت. پرداخته اس

مــواد و روش کار:مطالعــه مــورد نظــر توصیفــی تحلیلــی، مقطعــی و مداخلــه ای بود اســت .ایــن بررســی در واحدهای مختلــف تولیدی 
صنعــت مذکــور صــورت گرفتــه اســت .پوســچرهای کاری بــا دو تکنیــک  REBA ، RULA مــورد واکاوی قــرار گرفــت  و بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار هــای موجــود ســطح اقدامــات اصالحــی مشــخص گردیــد ســپس اقدامــات کنترلــی اعــم از اقدامــات فنــی و مهندســی و 

مدیریتــی انجــام گردیــد و مجــددا پوســچرهای کاری مربوطــه بــا تکنیــک مذکــور مــورد برررســی قــرار گرفــت . 

ــامل  ــه ش ــدی ک ــد تولی ــتفاده،  REBA و RULA در واح ــورد اس ــه دو روش م ــد ک ــان داده ش ــه نش ــن مطالع ــا: در ای ــه ه یافت
بســته بنــدی ،پرداخــت ،ممبــران ســازی ،پــرس ،بارگیــری چینــی بــوده اســت هــم پوشــانی داشــته و ســطح اقدامــات اصالحــی مشــابه 
را نشــان دادند.نتایــج نشــان داد کــه 83% پوســچرهای مــورد مطالعــه  نیازمنــد بــه اقدامــات ضــروری بــوده اســت لــذا اقداماتــی نظیــر 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی ، خریــداری گاری طبقــه بنــدی شــده جهــت جابجایــی ، طراحــی ســکوی مناســب، پلــکان متحــرک ، 
زیرپایــی ، کاهــش ارتفــاع میــز کار در کارهــای ســنگین)میز کار نجــاری(، پالنجــری کــردن سیســتم بارانــداز صــورت گرفتــه اســت  کــه 

ســطح اقدامــات اصالحــی بعــد از مداخلــه بــه ســطح قابــل قبولــی دســت یافتــه اســت. 

نتیجــه گیــری: اقدامــات کنترلــی حتی بصــورت ســاده و پیچیده مــی تواند بــه کاهــش پوســجرهای نامناســب کاری کمک نمــوده و از 
اختــالالت و آســیب هــای اســکلنی و عضالنــی پیشــگیری نمایــد.و بدیــن صورت  گامــی در بهبود شــرایط محیط کاری برداشــته شــود.

کلمات کلیدی: REBA ، RULA، ارزیابی پوسچر
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بررسی وضعیت اختالالت اسکلتی عضالنی دانشجویان ساکن خوابگاه های 

دانشگاه تربیت مدرس
سیده سمیه کاظمی1*، محمد رفیقی2

1.* دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 . کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاون گروه توسعه آموزش منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 

somayehkazemi@modares.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف:  اختــالالت اســکلتی عضالنــی یکــی از مهمتریــن موضوعــات در دنیــای امــروز مــی باشــد کــه اثــر منفــی بــر جنبــه 
هــای مختلــف زندگــی دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی وضعیــت اختــالالت اســکلتی عضالنــی در دانشــجویان ســاکن خوابــگاه های 

دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی بــا رویکــرد توصیفــی تحلیلــی، 306 نفــر از دانشــجویان بــا روش غیراحتمالــی هدفمنــد و در 
دســترس وارد مطالعــه شــدند. داده هــا بــر اســاس پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه محقــق ســاخته اســکلتی عضالنــی 

جمــع آوری شــد. ســپس بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 19 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: در خصــوص ابتــال بــه عــوارض اســکلتی عضالنــی و اعــالم شــکایت و ناراحتــی از عالئــم مربــوط بــه آن، گفتنــی اســت کــه 
93 نفــر کمــردرد )30/4 درصــد( ، 76 نفــر زانــو درد )24/8 درصــد( ، 50 نفــر شــانه درد )16/3 درصــد( ، 21 نفــر درد پاشــنه پــا )6/9 
درصــد( ، 65 نفــر گــردن درد )21/2 درصــد( ، 10 نفــر درد لگــن )3/3 درصــد( ، 50 نفــر درد مــچ دســت )16/3 درصــد( و 6 نفــر از درد 

آرنــج )2 درصــد( رنــج مــی بردنــد.

نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اکثــر دانشــجویان از مشــکالت اســکلتی عضالنــی بویــژه در ناحیــه کمر، زانــو و گــردن رنج 
مــی برنــد. بنابرایــن آمــوزش درســت و کافــی بــه دانشــجویان -کــه آینــده ســازان و از عوامــل مؤثــر بــر جامعــه هســتند- در خصــوص 
رعایــت اصــول نشســتن، ایســتادن، راه رفتــن و خوابیــدن، اصــول ارگونومیــک در حیــن کار بــا لــپ تــاپ، اســتفاده از میــز و صندلــی 
مناســب، انجــام نرمــش هــای مناســب در حیــن انجــام کار مــی توانــد ســهم قابــل مالحظــه ای در پیشــگیری یــا کنتــرل مشــکالت 

اســکلتی عضالنــی داشــته باشــد.

واژگان کلیدي: اختالالت اسکلتی عضالنی، دانشجویان، خوابگاه
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بررسی میزان رضایت شغلی در حیطه های مختلف در بین کارکنان نظامی
سکینه ورمزیار1، سمیرا انصاری2*

1استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین
2* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین

Samira_ansari71@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: رضایــت شــغلی، انعــکاس مثبــت نگــرش و احســاس فــرد اســت کــه نســبت بــه شــغل خــود ابــراز مــی کنــد. رضایت 
شــغلی و عوامــل مؤثــر بــر آن  از جملــه مهــم تریــن موضوعــات اجتماعــی اســت. لذا هــدف مطالعــه حاضر بررســی میزان رضایت شــغلی 

در حیطــه هــای مختلــف در بیــن کارکنــان نظامــی می باشــد. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه ی توصیفی-تحلیلــی و مقطعــی 55 نفــر از کارکنــان نظامــی بــه طــور تصادفــی وارد مطالعــه شــدند. 
جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از پرســش نامــه ی رضایــت شــغلی نیــروی انتظامــی و آنالیــز داده هــا بــا اســتفاده ازآزمــون هــای کای 

مجــذور )Chi Square( و همبســتگی وی کرامــر در نــرم افــزار SPSS20 صــورت گرفــت. 

یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه بیــش تریــن میــزان نارضایتــی در هــر دو حیطــه ی تســهیالت و خدمــات و ارتبــاط بــا همــکاران )%49/1( 
مشــاهده شــد. وضعیــت تأهــل بــا حیطــه هــای تبییــن اهــداف و ارزیابــی هــا و حیطــه ی تســهیالت و خدمــات، نــوع شــغل بــا حیطه ی 
توســعه ارتقــای شــغلی، ارتباطــات ســازمانی، فرصــت هــای یادگیــری و دســتیابی به اهــداف، آموزش و توســعه منابع انســانی، تســهیالت 

و خدمــات و میــزان ســاعت کاری در روز نیــز بــا حیطــه ی توانمندســازی رابطــه ی معنــی داری نشــان دادنــد.

نتیجــه گیــری: پاییــن بــودن تســهیالت و امکانــات در محیــط کار افــراد مــورد مطالعــه منجــر بــه کاهــش رضایــت کارکنــان در ایــن 
زمینــه شــده اســت. بــاال بــودن نارضایتــی در حیطــه ی ارتبــاط بــا همــکاران نیــز بیانگــر ارتبــاط نامناســب و تنــش زا در بیــن افــراد مورد 
بررســی در مطالعــه ی حاضــر مــی باشــد. بــه طــور کلــی ارتقــاء شــغلی، آمــوزش در زمینه تعامــالت کارکنــان با یکدیگــر، توانمندســازی، 
بهبــود تســهیالت رفاهــی و خدمــات ســازمانی، فرصــت هــا و ارتباطــات ســازمانی، قدردانــی و حقــوق و مزایــا از جملــه مــوارد مهــم در 

جلــب رضایــت کارکنــان نظامــی می باشــد.

واژگان کلیدی: رضایت، شغل، کارکنان نظامی
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بررسي رابطه استرس شغلي و بار کاري بر رضایت شغلي در کارکنان مس 

سرچشمه 
معصومه کرمي1، زهره کرمي2، حسین علي حکیمي3، یاسر صحرا نورد4 *

1 ارشد ارگونومي، دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد
2 گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

3 سرپرست بهداشت صنعتي مس منطقه کرمان، سرچشمه، ایران
4 * کارشناس ارگونومي مس منطقه کرمان، سرچشمه، ایران

Sahranavard@nicico 
چکیده 

زمینــه و هــدف: یــک ســازمان در صورتــي یــک ســازمان موفــق اســت کــه نیــروي انســاني آن یــک نیــروي ســالم باشــد کــه ایــن 
ســالمت،هم شــامل ســالمت فیزیکــي و هــم ســالمت روانــي مــي باشــد. مطالعــات نشــان داده انــد کــه عوامــل روانــي تاثیر قابــل توجهي 
در بــه وجــود آمــدن اختــالالت و همچنیــن حــوادث ناشــي از کار دارنــد و بهبــود شــرایط روانــي و توجــه بــه ایــن عوامــل مــي توانــد 
موجــب پیشــگیري بســیاري از ایــن مشــکالت و افزایــش ســطح ســالمت کارکنــان و حفــظ ایــن منبع مهــم گــردد. رضایت شــغلي یکي 
از عوامــل مهــم روانــي مربــوط بــه کارکنــان بــوده و یــک عامــل احساســي مثبــت در ایجــاد انگیــزه و افزایــش بهــره وري اســت. از دیگــر 
عوامــل روانــي تاثیــر گــذار بــر انســان کــه مــي توانــد باعــث بــروز اختــالالت و عــوارض نامطلــوب بــر روي ســالمت فــرد و پیامدهایــي 
در محیــط کار گــردد، اســترس شــغلي اســت و بــار کاري نیــز یــک پارامتــر بــا دو بعــد، روانــي و فیزیکــي اســت کــه توجــه بــه آن بــراي 
افزایــش ســطح ســالمت کارکنــان ضــرورت دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي وضعیت و رابطه اســترس شــغلي و بــار کاري بــر رضایت 

شــغلي در کارکنــان مــس سرچشــمه انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی توصیفي-تحلیلــي کــه بصــورت مقطعــي بــر روی کارکنــان مــس سرچشــمه انجــام گرفــت و از 
پرسشــنامه هــاي معتبــر رضایــت شــغلي، بــار کاري و اســترس شــغلي جهــت بررســي اســتفاده شــد.تعداد نمونــه بر اســاس نمــره گذاري 
لیســت کارکنــان وبــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــي مــورگان انجــام شــد و افــراد بعــد از توزیــع پرسشــنامه هــا در حضــور پژوهشــگر 
بــه پرســش هــا پاســخ دادنــد.داده هــاي حاصــل از ایــن پرسشــنامه هــا، اســتخراج و بــه بانــک اطالعاتــي منتقــل شــد و از طریــق تکنیک 
هــاي آمــار توصیفــي در نــرم افــزارSPSS  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده شــد و بــه صــورت جــدول و نتیجــه نهایــي بیــان گردیــد. 

یافتــه هــا: نتایــج رگرســیون متغیــر اســترس شــغلي بــر روي متغیــر رضایــت شــغلي: مطابــق نتایج نــرم افــزار در ســطح اطمینــان 95 
درصــد، ســطح معنــاداري کمتــر از 0/05 )0/003( اســت و در نتیجــه همبســتگي بیــن دو متغیــر معنــادار اســت. بــا توجــه بــه مقــدار 
ضریــب مســیر بیــن دو متغیــر اســترس شــغلي و رضایــت شــغلي )-0.245( رابطــه دو متغیــر معکــوس بــوده و بــه عبــارت دیگــر بــا 
افزایــش اســترس شــغلي، رضایــت شــغلي کاهــش یافتــه و بــا کاهــش اســترس، رضایت شــغلي افزایــش مــي یابد.نتایج رگرســیون متغیر 
بــار کاري بــر روي متغیــر رضایــت شــغلي: مطابــق نتایــج نــرم افــزار در ســطح اطمینــان 95 درصــد، ســطح معنــاداري بیــش از 0/05 

)0/794( اســت، در نتیجــه همبســتگي بیــن دو متغیــر معنــادار نیســت. 

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش و آنالیــز داده هــا، نشــان داد که اســترس شــغلي مي توانــد خشــنودي کارکنان از شــغل 
را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد، امــا نتیجــه اي کــه در ایــن پژوهــش قابــل انتظــار نبــود، رد شــدن ارتبــاط بــار کاري بــا رضایــت شــغلي 
بود.بــه طــور یقیــن، بهبــود هــر یــک از پارامترهــاي اســترس شــغلي و بــار کاري مــي توانــد رضایت شــغلي کارکنــان را بهبود بخشــیده و 
از ایــن راه کارایــي نیــروي انســاني بهبــود یافتــه و باعــث ایجــاد رضایــت بیشــتر فــرد، افزایــش کارایي، خالقیــت و مســئولیت پذیري منابع 

انســاني شــده و در نهایــت، بهــره وري ســازمان افزایــش یابد.

واژه هاي کلیدي: استرس شغلي، بار کاري، رضایت شغلي
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تعیین میزان فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان والیت دامغان
زهرا داودی 1، نرجس دهنوی 1، مهشید بهرامی1، علیرضا دهدشتی* 2،میثم کرمی 3

1-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2* دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3- دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
dehdashti@semums.ac.ir        

چکیده 

زمینــه و هــدف: پرســتاران در محیــط کار تحــت تأثیــر تنش هــای شــغلی زیــادی قــرار دارنــد کــه ایــن امــر می توانــد منجــر بــه بــروز 
فرســودگی شــغلی در ایــن گــروه شــود. پژوهــش حاضــر بــا هدف تعییــن میزان فرســودگی شــغلی پرســتاران بیمارســتان والیــت دامغان 

در ســال 95 اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-مقطعــی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه پرســتاران شــاغل در بخش هــای مختلف 
ــا، پرسشــنامه اســتاندارد  ــزار جمــع آوری داده ه ــه شــدند. اب ــر وارد مطالع ــه روش سرشــماری 131 نف ــه ب ــوده اســت ک بیمارســتان ب
فرســودگی شــغلی Maslach بــود. همچنیــن از آزمــون آنالیــز واریانــس، اســپیرمن، T-test و کای دو بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای 

آمــاری اســتفاده شــد.

ــورد بررســی در حیطــه خســتگی  ــر پرســتاران م ــود. اکث ــده در طــرح 8/07±34/7 ب ــراد شــرکت کنن ــا: میانگیــن ســنی اف یافته ه
عاطفــی دارای فرســودگی متوســط )48/1%(، حیطــه خســتگی هیجانــی دارای فرســودگی متوســط )50/4%( و حیطــه فقــدان موفقیــت 
فــردی دارای فرســودگی کــم )64/9%( بــود. از نظــر آمــاری تنهــا حیطــه فقــدان موفقیــت فــردی بــا جنــس رابطــه معنــا داری داشــته 

.)P=0/021( همچنیــن اختــالف آمــاری معنــا داری بیــن حیطــه خســتگی عاطفــی بــا ســابقه کار یافــت شــد .)P=0/028( اســت

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش و اهمیــت حرفــه پرســتاری کــه یکــی از ارکان اساســی در ارائــه خدمــات به بیمــاران 
محســوب می شــوند، پیشــنهاد می گــردد تــا علــل ایجــاد فرســودگی شــغلی در پرســتاران شناســایی و در جهــت کاهــش فرســودگی 

شــغلی راهکارهای مناســب اندیشــیده شــود.

Maslach واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، متغیرهای فردی، پرستار، سنجش
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بررسی میزان مواجهه با صدا و استرس در پرستاران بیمارستان شهرمشهد
سمیه بلقن آبادی1، محمدباقر دلخوش2، مهدی تیزرو3 *

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 * دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
tizro74m@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  بیمارســتان هــا از مراکــز مهــم و حیاتــی خدمــات عمومــی هســتند کــه ماهیــت فعالیــت در آنها و نــوع خدمــات ارائه 
شــده ایجــاب مــی کنــد تــا محیطــی آرام، بــی صــدا و ســاکت داشــته باشــند. همچنیــن صــدا به عــوان یــک استرســور محیطی عــالوه بر 
مشــکالت جســمانی ســبب بــروز اثــرات ســوء بــر ســالمت روان خواهــد شــد کــه خود باعــث افزایــش خســتگی و بــروز حــوادث و کاهش 
بهــره وری پرســنل پرســتاری میشــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی میــزان مواجهــه صــدا و اثــر روی ســطح اســترس در پرســتاران  

بیمارســتان شــهر مشــهد انجام شــد.

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه توصیفــی - تحلیلــی از نــوع مقطعــی در بیــن 85 نفر از پرســنل پرســتاری مشــهد که به طــور تصادفی 
انتخــاب شــدند، انجــام شــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل پرسشــنامه اســتاندارد 60 ســوالی اســپیو )Osipow(  جهــت ارزیابــی 
اســترس شــغلی کــه روایــی و پایایــی آن نیــز اثبــات شــده اســت و بــه منظــور ارزیابــی میــزان مواجهــه پرســتاران بــا صــدا از دســتگاه 
دوزیمتــر کالیبــره شــده مــدل SV102  اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بوســیله آزمــون هــای آمــاری ضریــب همبســتگی 

پیرســون و T-test مســتقل بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه 16 صــورت گرفــت.

یافتــه هــا : در ایــن مطالعــه، میــزان مواجهــه بــا صــدا باالتــر از حــد مجــاز بــود. در بخــش هــاي اورژانــس، زنــان و زایمــان و عفونــي 
تــراز فشــار صــوت بــه طــور معنــي داري نســبت بــه ســایر بخــش هــا بیشــتر بــود. تــراز فشــار صــوت در ایــن بخــش هــا بــه ترتیــب 
0/62±84/76، 0/46±89/4، 0/52±84/3 بــه دســت آمــد. نمــره اســترس شــغلی در پرســتاران 164 در حــد متوســط تــا شــدید بــود. 
ــا یکدیگــر ارتبــاط مســتقیم یافــت شــد کــه ایــن ارتبــاط از لحــاظ آمــاری معنــی دار  بیــن صــدای محیــط کار و اســترس شــغلی ب

 .)0.05>p(همچنیــن ارتبــاط ســن و ســابقه کار بــا اســترس شــغلی بــه صــورت معکــوس معنــی دار بــود ،)0.001>p(بــود

نتیجــه گیــری : نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد مقادیــر صــدا در بخــش هــاي مختلــف بیمارســتان، باالتــر از حــد مجــاز بــوده اســت 
همچنیــن ســطح اســترس هــم متوســط بــه بــاال بــود، لــذا مــی تــوان طــی یــک بررســی بــا تجزیــه و تحلیــل علــل و الگــوي تولیــد 
صــدا، برنامــه مداخلــه اي کنتــرل و کاهــش آلودگــی صوتــی در بیمارســتان هــا را بــه صــورت اولویــت بنــدي شــده پیــاده نمود تــا میزان 

عــوارض اســترس شــغلی کاهــش و کیفیــت ارائــه خدمــات افزایــش یابــد.

کلید واژه ها: صدا، پرستاران، استرس شغلی، پرسشنامه اسیپو، بیمارستان
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ارزیابی تراز فشار صوت در مرکز پاسخ گویی تلفنی و بی سیم اورژانس 

استان قزوین در سال 1395
علی صفری واریانی1، محدثه چوبدار2، سمیرا انصاری3*

1-دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3-* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
Samira_ansari71@yahoo.com

چکیده

هــدف و زمینــه: صــدا یکــی از خطــرات شــغلی بــه شــمار مــی آیــد و یکــی از گروه-هــای شــغلی کــه در معــرض صــدا قــرار دارد، 
اپراتورهــای مراکــز پاســخگویی تلفنــی و دیســپاچ اورژانــس هــا می باشــند. لــذا هــدف مطالعه ی حاضــر، ارزیابــی میزان صــدای محیطی 

در مراکــز پاســخگویی تلفــن و بــی ســیم فوریــت هــای پزشــکی اســتان قزویــن مــی باشــد.

روش بررســی: ایــن مطالعــه ی توصیفی-مقطعــی در ســال 1395، در واحدهــای پاســخ گویــی تلفنــی و بــی ســیم مرکــز فوریــت های 
پزشــکی اســتان قزویــن انجــام شــد. جهــت انــدازه گیــری تــراز فشــار صــوت از صداســنج آنالیــزوردار کالیبــره مــدل CEL-450، در دو 
شــیفت صبــح و عصــر اســتفاده شــد. پــس از آنالیــز فرکانســی، تــراز فشــار معــادل در شــبکه ی وزنــی A در فرکانس هــای اکتاوبانــد، دز 

دریافتــی صــوت و تــراز تداخــل بــا مکالمــه محاســبه گردید. 

یافتــه هــا: میانگیــن تــراز معــادل صــدای 8 ســاعته در واحــد پاســخگویی تلفــن و واحد بــی ســیم بــه ترتیــب، 86/8 و 85/3 دســی بل 
بــود. تــراز تداخــل بــا مکالمــه در واحــد تلفــن و بــی ســیم بــه ترتیــب dB74 و dB73 گــزارش شــد کــه در هــر دو واحــد باالتــر از 
حــد مجــاز dB55 مــی باشــد. بــه طــور میانگیــن در واحــد تلفــن و بــی ســیم بــه ترتیــب در 62% و 31% از زمــان میــزان تــراز فشــار 

صــوت باالتــر از حــد اســتاندارد 85 دســی-بل بــوده اســت.

نتیجــه گیــری: دلیــل بــاال بــودن صــدا در واحــد تلفــن را مــی تــوان بــه بــاال بــودن تعــداد و طــول مــدت تمــاس هــای ورودی، وجــود 
مزاحمــت هــای تلفنــی و تعــداد بیــش تــر اپراتورهــا دانســت. بــاال بــودن صــدای زمینــه در واحــد تلفــن نیــز بــه دلیــل فاصلــه کمتــر از 

خیابــان و نزدیــک بــودن بــه خروجــی سیســتم تهویــه ی ســاختمان مجــاور مــی باشــد. 

واژگان کلیدی: تراز فشار صوت، اورژانس، قزوین
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ارزیابی استرس گرمایی بر اساس شاخص  دمای ترگویسان در کارگران 

نانوایی  شهر بجنورد
رجبعلی حکم آبادی1، فاطمه کریمی*2، فاطمه روحانی3

1-فوق لیسانس بهداشت حرفه ای، عضو  هئیت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. 
2-*دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران 

3-دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
F.karimi0787@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف : کار در محیــط هــای گــرم موجــب اســترس در کارگــران مــی شــود و عــالوه بــر کاهــش قابلیت هــای  انجام کارشــان، 
باعــث بــروز بیمــاری هــای متعــددی در کارگــران مــی گــردد. فعالیــت در نانوایــی بــه جهــت ماهیــت کار بــه عنــوان یکــی از مشــاغل 
پرمخاطــره از لحــاظ اســترس گرمایــی محســوب مــی شــود. بنابرایــن هــدف از ایــن مطالعــه، بررســی وضعیت اســترس گرمایــی کارگران 

نانوایــی هــای شــهر بجنــورد توســط شــاخص WBGT می باشــد. 

مــواد و روش کار: در ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی و مقطعــی تعــداد 80  نانوایــی شــامل  7 واحــد ســنگک ،13 واحد لــواش،8 واحد 
تنــوری، 34 واحــد بربــری، 18 واحــد تافتــون و فتیرپــز انتخــاب شــدند. از دســتگاه WBGT متــر دیجیتــال جهــت انــدازه گیــری دمای 
خشــک، دمــای گــوی ســان و دمــای تــر اســتفاده گردیــد.  انــدازه گیــری در  حــد فاصــل شــاطر، نــان گیــر و زبالــه گیــر و در زمــان هــای 
صبــح، ظهــر و عصــر و در ســه ارتفــاع قــوزک پــا، شــکم و ســر ارتفــاع بیــن شــکم و ســر انجــام گرفــت. داده هــا بــه نــرم افــزار آمــاری 

SPSS ورژن 19 منتقــل و تجزیــه و تحلیــل انجــام گرفت.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده میانگیــن شــاخص WBGT  برابــر 28.81±3.42 بــود. میــزان اســترس گرمایــی بــا 
شــاخص WBGT بــا نــوع وظیفــه )شــاطر، ناخــن زن و چونــه زن(، زمــان انــدازه گیــری )صبــح، ظهــر و عصــر(، نــوع نانوایــی )بربــری، 
ســنگک، تافتــون و لــواش( و وضعیــت تهویــه نانوایــی )دارد یــا نــدارد( اختــالف معنــاداری وجــود داشــت ولــی بــا وضعیــت آب و هوایــی 

.)0.335=Pvalue(اختــالف معنــاداری دیــده نشــد )آفتابــی یــا ابــری(

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مقایســه داده هــای بدســت آمــده بــا مقادیــر مجــاز نتایــج نشــان مــی دهــد کــه در اغلــب نانوایــی هــای 
مــورد بررســی شــرایط کار بــرای کارگرانــی کــه در مقابــل و نزدیکــی تنــور فعالیــت دارنــد در محــدوده غیــر مجــاز مــی باشــد و لــزوم 

کنتــرل هــای مدیریتــی و فنــی بــرای کاهــش اســترس گرمایــی تاکیــد مــی شــود. 

واژگان کلیدی: ارزیابی، استرس گرمایی، شاخص دمای تر گویسان
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بررسی روشنایی اتاق های عمل بیمارستان امام رضا )ع( در شهرستان 

کرمانشاه
مسعود قنبری1، رسول آقایی جودکی2، محسن طاهری3* 

1 استادیار و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه
2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه

3*دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
mohsen.thr71@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمارســتان هــا در حــوزه درمــان از اهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــند کــه بایــد از هــر لحــاظ در شــرایط مطلوبی 
قــرار گیرنــد. روشــنایی در اتــاق عمــل یکــی از پارامترهــای مهــم و تاثیــر گــذار در کار پرســنل بــوده کــه در صــورت نامطلــوب بــودن 
تاثیــرات و پیامــد هــای خــاص خــود را از قبیــل خســتگی بینایــی، اثــرات روحــی - روانی و همچنیــن خطاهای جراحــی را در پــی خواهد 
داشــت. مطالعــه حاضــر بــه منظــور ارزیابــی شــدت روشــنایی مصنوعــی موضعــی و عمومــی در اتــاق هــای عمــل بیمارســتان امــام رضــا 

)ع( در شهرســتان کرمانشــاه انجــام گرفته اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه روشــنایی مصنوعــی عمومــی و موضعــی در 18 اتــاق عمــل بیمارســتان امــام رضــا )ع( مــورد ارزیابی 
قــرار گرفــت. ابتــدا نــوع و چیدمــان منابــع روشــنایی در محیــط شناســایی شــد و ســپس مطابــق روش هــای ارائــه شــده توســط انجمــن 
مهندســین روشــنایی آمریــکا )IESNA(  میــزان شــدت روشــنایی عمومــی و موضعــی در اتــاق هــای عمــل بــا اســتفاده از دســتگاه نــور 
ســنج INS DX-200 انــدازه گیــری گردیــد. و همچنیــن میــزان شــدت روشــنایی چــراغ هــای ســیالیتیک بــر روی تخت هــای جراحی 

نیــز انــدازه گیــری شــد. داده هــای بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss 16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: متوســط شــدت روشــنایی عمومــی داخــل اتــاق هــای عمــل Lx)93/59(88±/264 و همچنین متوســط شــدت روشــنایی 
موضعــی داخــل اتــاق هــای عمــل Lx)93/37(42±/306 بدســت آمــد کــه از میــزان توصیــه شــده کشــوری کمتــر می باشــد. متوســط 
شــدت روشــنایی موضعــی بــه دســت آمده بــرای چــراغ هــای ســیالیتیک )چــراغ هــای جراحــی(  Lx)7323/32(4±/27294 می باشــد 
کــه بیشــتر از حداقــل روشــنایی توصیــه شــده حــد کشــوری مــی باشــد. 100% روشــنایی عمومــی و موضعــی داخــل اتــاق هــای عمــل 

کمتــر از حــد توصیــه شــده بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده متوســط شــدت روشــنایی مصنوعــی موضعــی و عمومــی در اتــاق هــای عمــل 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( کمتــر از حــد توصیــه کشــوری مــی باشــد لــذا پیشــنهاد مــی شــود اصــالح سیســتم هــای روشــنای و طراحی 

مجــدد در دســتور کار قــرار گیــرد.

IESNA ،واژگان کلیدی: اتاق عمل، روشنایی
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بررسی ارتباط کاهش شنوایی با چیدمان نامناسب تجهیزات و ماشین آالت 

در ایستگاه کاری
دانیال محمدی 1*

1 * دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
DanialMohammadi92@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  بــدون تردیــد آلودگــی صوتــی از مهــم تریــن معضــالت دنیــای صنعتــی امــروز مــی باشــد کــه همــواره اثــرات ســوء بــر 
ســالمتی افــراد در معــرض مــی گــذارد از مهمتریــن اثــرات زیــان آور ســر و صــدا مــی تــوان بــه کــری و کاهــش شــنوایی شــغلی اشــاره 
کــرد. هــدف از مطالعــه، بررســی ارتبــاط کاهــش شــنوایی شــغلی بــا نحــوه چیدمــان تجهیــزات و دســتگاه هــا در محیــط کار مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی – کاربــردی ابتــدا یــک ایســتگاه کاری در دو نقطــه یــک کارخانــه کــه دارای شــرایط یکســان 
بــوده انــد مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه ســپس کارگــران دو بخــش کــه بــا صدای بیــش از 85 دســی بــل مواجهــه داشــته اند مــورد معاینه 
قــرار گرفتنــد و ســپس بــا تغییــر در چیدمــان ماشــین آالت و طراحــی ایســتگاه کاری جدیــد، پــس از مــدت شــش مــاه اپراتورهــا مجددا 

تســت شــنوایی شــغلی شــده و هــم چنیــن ایســتگاه هــای مربوطه بــا دســتگاه صداســنج کالیبــره، ارزیابی شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان دادنــد کــه کارگــران در هنــگام مواجهــه بــا صــدای بیــش از 85 دســی بــل در فرکانــس هــای زیــر دارای 
آســتانه شــنوایی پایینــی بودنــد. همچنیــن ارزیابــی هــا پــس از طراحــی ایســتگاه کاری جدیــد کاهــش 8 دســی بلــی در مقــدار صــدای 

ایســتگاه کاری را نشــان داد کــه متعاقبــا رضایــت کارگــران و نهایتــا توقــف در کاهــش شــنوایی کارگــران را در پــی داشــته اســت.

نتیجــه گیــری: طراحــی یــک ایســتگاه کار ایمــن، ارگونومیــک و عــاری از آالینــده زیــان آور فیزیکی مــی توانــد در جهت بهبود بهــره وری 
و افزایــش رضایــت منــدی کارگــر نقــش مهمــی داشــته باشــد. طراحــی ایســتگاه کاری مناســب مــی توانــد از حــوادث زیــان آور و هزینــه 

هــای درمانــی متعاقــب آن جلوگیــری نماید.

واژگان کلیدي: کاهش شنوایی شغلی، سر و صدا، ایستگاه کاری
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بررسی اثر مواجهه با صدا ی منتشره از دستگاه های بافندگی بر خواب 

کارکنان صنایع نساجی سوادکوه
زهرا درزی آزاد بنی1 ، رقیه جعفری تاالرپشتی2 ، میالد عباسی3*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 *دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینــه و هــدف: ســر و صــدا در محیــط هــای کاری بعنــوان یکــی از مهمتریــن ریســک فاکتورهــای اصلی ســالمت پرســنلّ به حســاب 
مــی آیــد. صنایــع نســاجی بــه علــت فعالیــت هــم زمــان و مســتمر دســتگاه هــای مختلــف و همچنیــن حرکــت ســریع قطعــات. در اکثر 
بخشــهای ریســندگی و بافندگــی صدایــی بیشــتر از حــد اســتاندارد تولیــد مــی نماینــد و بــه همیــن دلیــل جــزء صنایعی محســوب می 
شــوند کــه آلودگــی صوتــی باالیــی دارنــد. مواجهــه صوتــی افــراد شــاغل در ایــن صنایــع بســیار بیشــتر از حــدود مجــاز ملــی اســت و بــه 
همیــن دلیــل ایــن افــراد در معــرض خطــرات ناشــی از مواجهــه بــا صــدا قــرار دارنــد. مطالعــه حاضــر بــا هدف بررســی اثــر صدا بــر خواب 

شــاغلین صنایع نســاجی شهرســتان ســوادکوه انجــام گردید.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی در میــان 60 نفــراز کارگــران شــاغل در صنایــع نســاجی شهرســتان ســوادکوه 
صــورت گرفــت. اطالعــات مربــوط بــه خــواب افــراد بــا اســتفاذه از پرسشــنامه اختــالل خــواب ایپــورث که روایــی و پایایــی آن تایید شــده 
اســت گــرداوری گردیــد. همچنیــن جهــت تعییــن میــزان مواجهــه صوتــی کارکنان. تــراز معادل 8  ســاعته افــراد با اســتفاده از صداســنج 
مــدل EST -1355 و بــر اســاس اســتاندارد ایــزو 9612 انــدازه گیــری شــد. جهــت تعییــن مشــخصات طیــف فرکانســی صــدا، آنالیــز 
 SPSS فرکانــس صــوت در یــک اوکتــاو بانــد انجــام گردیــد. جهــت دســتیابی بــه اهــداف ایــن مطالعــه داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار
و انجــام آزمــون هــای من-ویتنــی، کروســکال والیــس، رگرســیون خطــی و رگرســیون چندگانــه گام بــه گام مــورد تجزیــه و تحلیــل قرار 

گرفت.

یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه میانگیــن و انحــراف معیــار تــراز معــادل صــوت، ســن و ســابقه کار بترتیــب 4.1±94، 7.6±35 و 10±6.2 
بدســت آمــد. نتایــج آزمــون کروســکال والیــس نشــان داد کــه میانگیــن اختــالل خــواب در بیــن گــروه هــای ســنی و ســابقه کاری بطــور 
معنــی داری متفــاوت بــود. همچنیــن نتایــج آزمــون من-ویتنــی نشــان داد کــه اختــالل خواب بــا ســابقه مصــرف داروی های خــواب آور، 
اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت شــنوایی و وضعیــت تاهــل بطــور معنــی داری رابطــه داشــت. براســاس نتایج رگرســیون گام به گام، ســن، 
مواجهــه صوتــی، وضعیــت تاهــل، ســابقه مصــرف داروی هــای خــواب آور و اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت شــنوایی توانســتند 87 درصد 

از تغییــرات اختــالل خــواب را بطــور معنــی داری توجیــه کنند.

نتیجــه گیــری: نتایــج ابــن مطالعــه تاییــد مــی کنــد کــه از میــان فاکتورهــای اثرگــذار بــر خــواب شــاغلین، مواجهــه صوتــی نقــش 
مهمتــری دارد بگونــه ای کــه بــا افزایــش مواجهــه صوتــی، میــزان اختــالل خــواب افــراد نیــز افزایــش مــی یابــد. 

واژه های کلیدی : مواجهه با صدا، صنایع نساجی، اختالل خواب
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تاثیر حفاظتی شیر گاومیش روی استرس اکسیداتیو ناشی مواجهه با صدا در 

خون موش صحرائی
معصومه احمدی زاده1، عماد جعفرزاده2، زهره جعفرزاده*3،  مژگان حیدری4، فرشته جهانی5

1. دکتری، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2. کارشناس ارشد سم شناسی پزشکی، گروه سم شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

3. * دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز

4. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
zohre.jafarzade20@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســر و صــدا شــایع تریــن عامــل زیــان آور فیزیکــی در محیــط هــای کاری و محیــط زیســت محســوب مــی شــود. 
ــا محیــط زندگــی خــود از  ــادی در محیــط کار ی ــراد زی ــوده و اف امــروزه آلودگــی صوتــی از مهــم تریــن معضــالت دنیــای صنعتــی ب
پیامدهــای ناشــی از آن در مخاطــره انــد. مواجهــه بــا صــدای بیــش از حــد مجــاز منجــر بــه تغییــرات فیزیولوژیکــی و روانی در انســان می 
گــردد. شــیر یــک آنتــی اکســیدان اســت کــه مــی توانــد بر اکســیداتیو اســترس غلبــه کنــد. هــدف از ایــن مطالعه بررســی تاثیــر مصرف 

شــیر گاومیــش بــر روی اکســیداتیو اســترس  ناشــی از مواجهــه بــا صــدای صنعتــی در خــون  مــوش صحرائــی اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه تعــداد 20 ســر مــوش صحرائــی نــر بالــغ نــژاد در چهــار گــروه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. کــه بــه 
ترتیــب:1( کنترل)بــدون مواجهــه بــا صــدا و بــدون دریافــت شــیر(، 2( دریافــت کننــده شــیر گاومیــش)14روز و روزانــه 1 میلــی لیتــر(، 
3( مواجهــه بــا صــدای db100)14 روز و روزانــه 4 ســاعت(، 4( مواجهــه بــا صــدای db100 )روزانــه 4 ســاعت( و دریافــت کننــده شــیر 
گاومیــش)1 میلــی لیتــر( بــرای 14 روز. روز پانزدهــم، حیوانــات بــا اســتفاده از دوز بــاالی ســدیم پنتوباربیتــال کشــته و از خــون حیوانات 
جهــت انــدازه گیــری مالــون دی آلدهیــد و گلوتاتیــون خــون اســتفاده شــد. داده هــا بــا آزمــون هــای ناپارامتری و در ســطح معنــی داری 

کمتــر از 0/05 مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: مواجهــه 14 روزه بــا صــدا موجــب افزایش معنــی دار مقــدار MDA و هــم چنین کاهش معنــی دار مقــدارGSH  خــون در 
مقایســه بــا گــروه کنتــرل گردیــد. تجویــز شــیر گاومیــش بــه گــروه مواجهــه بــا صــدا باعث کاهــش معنــی مقــدار MDA و هــم چنین 

افزایــش معنــی دار مقــدار GSH در مقایســه بــا گــروه مواجهــه گردید. 

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه مواجهــه بــا صــدا منجر بــه ایجــاد اکســیداتیو اســترس در خــون مــوش صحرائــی گردیده و شــیر 
گاومیــش موجــب حفاظــت احتمالــی در مقابــل اکســیداتیو اســترس ناشــی از صدا مــی گردد.

واژگان کلیدی: صدا، شیر گاومیش، گلوتاتیون، مالون دی آلدئید
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ارزیابی وضعیت آسایی دمایی و مقایسه آن با استاندارد در بیمارستان  

امام رضا )ع( شهر کرمانشاه 
مقداد پیرصاحب1 ، یونس سهرابی 2، حامد یارمحمدی 3*

1 استاد ، گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3* کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                     
Yarmohammadi68@Yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: آســایش دمایــی ناشــی از اثــر دمــا، رطوبــت و جریــان هــوا بــوده و عامــل بســیار مهمــی در حفــظ ســالمتی افــراد می 
باشــد . بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و کاربــرد تجهیــزات در محیــط کار بــرای مدیران ســازمان هــا و نهاد هــای دولتی و غیــر دولتی 
بــه خصــوص کارکنــان بیمارســتان بــه دلیــل تنــوع در نــوع کار آســایش دمایــی از اهمیتــی ویــژه ای برخــوردار اســت .مطالعــه حاضــر بــا 

هــدف ارزیابــی وضعیــت آســایی دمایــی و مقایســه آن بــا اســتاندارد در بیمارســتان امــام رضا )ع( شــهر کرمانشــاه انجــام گرفت.

روش کار : مطالعــه حاضــر بــه صــورت توصیفــی – مقطعــی در ســال 1394 انجــام گرفــت . در ایــن مطالعــه ارزیابی شــرایط جوی بخش 
هــای مختلــف بیمارســتان بــا اســتفاده از شــاخص عــدم آســایش)Discomfort index DI ( انجــام شــد . دمــا و رطوبــت نســبی هوا با 
اســتفاده از دســتگاه  LUTRON PHB-318  در ارتفــاع 1 متــری از ســطح زمیــن انــدازه گیــری شــد .انــدازه گیــری هــا بیــن ســاعت 

9 تــا 15 و در فصــل بهــار انجــام و شــاخص عــدم آســایش بــرای هــر یــک از نقاط محاســبه شــد.

یافتــه هــا : نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیار دمــا ، رطوبت و شــاخص عــدم آســایش )DI(بــه ترتیــب برابــر 4.4±29.9 ، 
22.3 ±3 و 23.33±2.3 بدســت آمــد . 87.1% از بخــش هــا کمتــر از 50 درصــد از افــراد احســاس عــدم آســایش داشــتند. %9.7 از بخش 

هــا بیشــتر از 50 درصــد از افــراد احســاس عــدم آســایش داشــتند و 3.2 درصــد از بخــش ها وضعیت اورژانســی بهداشــتی داشــتند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج  بدســت آمــده تمامــی نقــاط انــدازه گیــری از نظــر دمــا و رطوبــت در حــد اســتاندارد نبــوده لــذا 
توصیــه مــی شــود بــا اســتفاده  از روش هــاي مختلــف فنــی، اجرایــی، مدیریتــی و وســایل حفاظــت فــردي گرمــا و رطوبــت در حــد 
اســتاندارد نگــه داشــته شــود هــم چنیــن بــا انجــام طراحــي صحیــح و اســتفاده از هــواي بیــرون بــراي تهویــه طبیعــي و برقــراري تبــادل 

هــوا در محــل کار مــي تــوان بــه محــدوده آســایش حرارتــي مطابــق بــا اســتانداردهاي بیــن المللــي دســت یافــت.

واژه های کلیدی: آسایش دمایی، بیمارستان، کرمانشاه، ایران
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بررسی حساسیت به صدای کارگران یکی از صنایع سیمان با استفاده از 

پرسشنامه واینشتاین
احمد علیزاده الریمی1، جمشید یزداني چراتی2، شیرین سید قریشی*3

1مربی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2 دانشیار، گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3* دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای،علوم پزشکی شهید بهشتی
sh.gh1991@yahoo.com

چکیده

ســابقه و هــدف: مواجهــه بــا صــدا و اثــرات روانــی ناشــي از آن یکــي از معضــالت اساســي در صنایــع، بــه خصــوص صنعت ســیمان می 
باشــد، عوامــل درونــی بســیاری از قبیــل جنــس، نــژاد، ســابقه بیمــاری و ژنتیــک افــراد روی افــت شــنوایی تاثیــر دارنــد باایــن حال ســن، 
ســابقه کار و مــدت زمــان مواجهــه عوامــل مهمــی هســتندکه همــراه بــا صــدا تأثیر قابــل توجهــی روی افت شــنوایی مــی گذارنــد، هدف 

از ایــن مطالعــه نیــز بررســی آثــار ایــن عوامــل بــر روی حساســیت شــنوایی کارکنــان یکــی از صنایع ســیمان می باشــد.

مــواد و روش کار: ایــن مطالعــه بــه صــورت مــورد شــاهدی در زمســتان 94 و بــا توزیــع پرسشــنامه حساســیت بــه صــدای واینشــتاین 
انجــام گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تعدادکارکنــان بخــش اداری تقریبا محــدود بــه 50 نفــر بــود، 50 نفرازکارگــران در معــرض صدا 
نیــز بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده، پرســش نامــه بیــن ایــن دو گــروه توزیــع گردید . بــه منظــور آنالیــز داده ها ســواالت پرسشــنامه 
کــد بنــدی شــدند، افــراد جهــت آنالیزآمــاری از لحــاظ ســن در ســه گــروه  20-29 ، 30-40 و بــاالی 40 ســال و از لحــاظ ســال خدمــت 
در چهارگــروه کمتــر از4 ســال ،5-9 ،10-19 و بــاالی 20 ســال دســته بنــدی شــده،  ســپس بــا اســتفاده از ازروش هــای آمــار توصیفــی 

،رگرســیون لوجســتیک ،آزمــون کای دو و آزمــون گامــا درSPSS  مــورد تحلیــل و آنالیــز آمــاری قرارگرفتــه انــد.

یافتــه هــا: باتوجــه بــه دســتیابی بــه نتیجــهp≥0/05  ارتبــاط معنــاداری بیــن افزایــش ســابقه خدمــت و حساســیت بــه صــدا بدســت 
نیامــد همچنیــن بررســی محــدوده ســنی بعنــوان دومیــن فاکتــور مورد ســنجش نیز نشــان داد کــه بــاp≥0/05 ، ارتبــاط معنــاداری بین 

ســن و ســابقه خدمــت وجــود نــدارد.   

نتیجــه گیری:حساســیت بــه صــدا فــارغ از گــروه ســنی، ســنوات خدمــت و نــوع کار اعــم از اداری و غیــراداری بــوده و در هردوگــروه 
حساســیت بــه صــدا وجــود دارد، لــذا آثــار روانــی ســرو صــدای محیــط کار مــی توانــد بــر عملکــرد و بهــره وری کارکنــان موثــر باشــد.

واژگان کلیدی: حساسیت به صدا، سرو صدا، سیمان
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بررسی میزان شاخص استرس گرمایی WBGT : مطالعه موردی در یک 

صنعت قند درسال 1395
مسعود خسروی پور1*،  مصطفی رحمیانی 2، فرید خسروی2، حامد رحیمی 2  

1 * دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

masoudkhosravipour74@gmail.com

چکیده

 زمینــه و هــدف: اســترس گرمایــی یکــی از ریســک فاکتــور هــای فیزیکــی در محیــط کار اســت.که در صــورت عــدم کنتــرل، ممکــن 
اســت منجــر بــه عــوارض و بیمــاری هــای گســترده، شــامل گرفتگــی عضــالت، خســتگی مفــرط، کاهــش هوشــیاری و ادراک تا شــرایط 
مــرگ آوری نظیــر شــوک گرمایــي شــود. هــدف از ایــن مطالعــه، شناســایی بخــش هــای کاری پــر مخاطــره از لحــاظ اســترس گرمایــی 
بــا اســتفاده از شــاخص WBGT در یکــی از کارخانــه هــای  قنــد اســتان کرمانشــاه در ســال 1395 و ارایــه راه کارهــای کنترلــی بــود. 

روش بررســی: در ایــن مطالعــه توصیفــی – مقطعــی، 4 ایســتگاه کاری )ســالن اواپراســیون، ســالن توربیــن، ســالن آپــارات، ســالن کوره 
بخــار خشــک( یکــی از کارخانــه هــای قنــد اســتان کرمانشــاه کــه کارگــران آن هــا در مواجهــه مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا اســترس 
گرمایــی بودنــد، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. بــرای اندازه گیــری اســترس گرمایــی در هــر ایســتگاه کاری ازدســتگاه WBGT متر مدل 

CASELLA کالیبــره شــده بــر طبــق اســتاندارد ISO7243 اســتفاده شــد. نتایــج بــا آمــار توصیفــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.  

یافتــه هــا: میــزان مواجــه کارگــران بــا اســترس گرمایی بر مبنــای شــاخص WBGT بــه ترتیــب در ســالن اواپراســیون 22.7  ، ســالن 
توربیــن 28.1، ســالن آپــارات 26.6و ســالن کــوره بخــار خشــک  30.9 انــدازه گیــری شــد.که برطبــق اســتاندارد ISO  میــزان اســترس 

گرمایــی بــر مبنــای شــاخص WBGT در ایســتگاه کــوره بخــار بیشــتر از حــد مجــاز بود.

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه نــوع کار و بــار کاری انــدازه گیــری شــده و شــاخص WBGT، توصیه می شــود جهــت جلوگیــری از وارد 
شــدن اســترس گرمایــی بــه کارگــران بخــش کوره بخــار خشــک از رژیم های کار و اســتراحت مناســب اســتفاده شــود. 

 واژگان کلیدي: استرس گرمایی،  شاخص WBGT، تنش های حرارتی،  صنعت قند
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شیوع پر فشاری خون ناشی از مواجهه با صدا در محیط کار
مسعود خسروی پور*1، حامد رحیمی2 ، فرید خسروی2  ،  فرهاد عبدالهی 2 

1 *دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

masoudkhosravipour74@gmail.com

چکیده

 زمینــه و هــدف: بــر اســاس اعــالم ســازمان جهانــی بهداشــت اثــرات صــدا بــر ســالمت انســان هــا در هفــت حیطــه مختلــف قــرار می 
گیــرد .کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه پرفشــاری خــون اشــاره کــرد. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن شــیوع پرفشــاری خــون ناشــی از 

مواجهــه بــا صــدا در محیــط کار در کارخانــه پارســیان زاگــرس کوهدشــت بود.

روش بررســی: در ایــن مطالعــه توصیفــی - تحلیلــی در ســال 1393 ، 57 نفــر از پرســنل کارخانــه پارســیان زاگــرس جهــت ســنجش 
شــیوع پرفشــاری خــون مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. جهــت مشــخص کــردن بخــش هــای کاری در معــرض صــدای بیشــتر از حــد 
مجــاز )85 دســی بــل (انــدازه گیــری صــدا در بخــش هــای مختلــف کارخانــه بــه وســیله ی دســتگاه صداســنجش کالیبــره شــده مــدل 
CEL-231 صــورت گرفــت. اطالعــات بالینــی مــورد نیــاز نیــز از پرونــده هــای پزشــکی افراد اســتخراج گردیــد. نتایج بــا اســتفاده از آمار 

توصیفــی طبقــه بنــدی و ارایــه شــدند.

یافتــه هــا : از مجمــوع57 نفــر از پرســنل شــاغل، 38 نفــر) 12 نفرمــرد و 26 نفــر زن(  در معــرض صــدای بیشــتر از 85 دســی بــل 
بودنــد. در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد 4 نفــر ) 7.01 % ( از افــراد در معــرض صــدای بیــش از 85 دســی بــل  مبتــال بــه پــر فشــاری 

خــون هســتند. در حالــی کــه در افــرادی کــه در معــرض صــدای کــم تــر از 85 دســی بــل مــوردی مشــاهده نشــد.

نتیجــه گیــری : نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد که قــرار گرفتــن در معــرض صــدای بیشــتر از 85 دســی بل مــی تواند بــه عنوان 
یــک ریســک فاکتــور بــرای ابتــال بــه پــر فشــاری خــون تلقــی شــود. .بنابرایــن بــه منظــوری پیشــگیری بایســتی اقدامــات مهندســی در 

جهــت کاهــش صــدا و اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی مــورد توجــه قــرار گیــرد .

واژگان کلیدي: صدا شغلی، پرفشاری خون، مواجهه با صدا 
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بررسي عملکرد قلبي عروقي جهت تعیین نقطه برش تراز فشار صوت
سیامک پورعبدیان 1 ، فرهاد فروهرمجد 2، تیمور محمدي3 ، نازنین احمدی*4 ، سمیه آرزومندان5

1. دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2. استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران، تهران، ایران
 4*. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  

5. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nazanin_ahmadi39@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  انســان هــا در زندگــی روزمــره خــود در معــرض ســروصدای زیــاد هســتند. صــدا عــالوه بــر کاهــش شــنوایی موجــب 
اثــرات فیزیولوژیکــی دیگــری از جملــه افزایــش اســترس، افزایــش فشــار خــون، کاهــش تعــادل و عــوارض قلبــی عروقــی نیزمی شــود. 

مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تغییــرات همودینامیــک در پاســخ بــه ســطوح مختلــف ترازفشــارصوت انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه از روش کارآزمایــی بالینــی )Before and after clinical trial( اســتفاده شــد، بدیــن صــورت که 
12 نفــر )6 زن و 6 مــرد( از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تحــت مواجهــه بــا صــدا )65، 75 و 85 دســی بل( قــرار گرفتند 

و درنهایــت عملکــرد قلبــی- عروقی آنها ســنجیده شــد.

یافتــه هــا: مقایســه عــوارض قلبــی -عروقــی قبــل وبعــد از مواجهــه بــا صــدا بــا تــراز فشــار  65 دســی بل، حاکــی از افزایــش فشــار 
خــون و تعــداد ضربــان قلــب بــود. همچنیــن بــا افزایــش تــراز فشــار صــوت از 65 دســی بــل بــه 75 و ســپس 85 دســی بــل فشــار خــون 

سیســتول، دیاســتول و تعــداد ضربــان قلــب نیــز افزایــش معنــاداری )P value < 0/001( داشــت.     

نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه تأثیــرات صــدا بــا تــراز فشــار 75 ، 85 و 65 دســی بــل بــر عملکــرد قلــب و عــروق، هیــچ کــدام از ایــن ســه 
تــراز فشــار را نمی تــوان محــدوده ایمــن بــرای اثــرات غیــر شــنوایی صــدا در نظــر گرفــت و ایــن موضــوع در صنایــع و کارخانجــات کــه 

یکــی از عوامــل زیــان آور مهــم در آنهــا صــدا می باشــد، اهمیــت فراوانــی مــی یابــد.

واژگان کلیدي: عملکرد دستگاه قلبی عروقی، صدا، فشار خون، ضربان قلب
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بررسی ارتباط میان مواجهه با سرب و فشارخون و مولفه های خونی 

کارگران معدن سرب 
سلمان ترابی گودرزی1، فریده گلبابایی2*، بهرام هراتی3، علی هراتی4، رباب چنگ6 ،علی عسکری5، حامد 

معتمدی نژاد5،
1-کارشناس مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.

2-*استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
3- کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4- کارشناس مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
5- کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

6-کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ایران.
fgolbabaei@tums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف : در یــک مطالعــه مورد-شــاهدی، 187 نفــر از کارکنــان شــاغل در یکــی از معادن ســرب اصفهــان در ســال1394 مورد 
مطالعــه قــرار گرفتنــد. کارکنــان بــه دوگــروه مواجهــه یافتــه بــا ســرب و گــروه کنتــرل تقســیم شــدند. ســن، ســابقه کار، شــیفت کاری، 
BMI ، فشــارخون و مصــرف ســیگار دوگــروه در برگــه هــای کاری ثبــت شــد. جهــت انــدازه گیــری میــزان مواجهــه تنفســی کارگــران 
از روشNIOSH  7300 اســتفاده شــد. براســاس دســتورالعمل اســتاندارد، نمونــه خــون از کارکنــان مــورد و شــاهد گرفتــه و جهــت 

جلوگیــری از انعقــاد نمونــه هــا از ویــال CBC حــاوی مــاده ضــد انعقــادی EDTA اســتفاده مــی گــردد.

یافتــه هــا : میانگیــن ســنی گــروه مــورد 8/8±34/06 ســال و گــروه شــاهد 11/48±37/04 ســال مــی باشــد. میانگیــن تراکم ســرب در 
هــوای منطقــه تنفســی کارکنــان برابــرmg/m3  0/021±0/0094 مــی باشــد. میانگین فشــار خــون سیســتولیک در افــراد مواجهه یافته
mm/Hg  1/3± 12/01 و در افــراد فاقــد مواجهــهmm/Hg  1/31± 11/78 همچنیــن میانگیــن فشــار خــون دیاســتولیک افراد مواجهه 
یافتــه mm/Hg71/±0  7/84 و در افــراد فاقــد مواجهــهmm/Hg  0/54± 7/73 مــی باشــد. نتایــج آزمــون هــای آمــاری اختــالف معنی 
داری بیــن میــزان فشــار خــون سیســتولیک و ســن افــراد را نشــان مــی دهــد )P< 0/05(. همچنیــن نتایــج آزمون هــای آمــاری اختالف 
معنــی داری بیــن میانگیــن هموگلوبیــن و هماتوکریــت در افــراد مواجهــه یافتــه با ســرب و گــروه کنتــرل را نشــان داد )P< 0/05(. نتایج 
آزمــون هــای آمــاری اختــالف معنــی داری بیــن میــزان هموگلوبین گــروه مــورد و ســن افــراد )P<0/05( و نیز میــزان هماتوکریــت گروه 

مــورد و ســن )P< 0/05( را نشــان نــداد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده مواجهــه بــا فلز ســرب ممکــن اســت ســبب ایجــاد تغییــر در فشــارخون و برخــی از 
ویژگــی هــای متابولیکــی گــردد. مــی تــوان بــا افزایش زمــان اســتراحت کارکنــان، انجــام معاینــات دوره ای، برگــزاری دوره های آموزشــی 
و ســایر شــیوه هــای مراقبــت بهداشــتی در چنیــن محیــط هــای آســیب زا، زمینــه هــای پیشــگیری و ارتقــا ســالمت کارکنــان را فراهم و 

نیــز تــا حــدودی از ایجــاد تغییــرات در پارامترهــای خونــی پیشــگیری نمود.

واژه کلیدی: مواجهه تنفسی با سرب، فشارخون، مولفه های خونی، معدن سرب



80

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

مروری بر فاکتورهای محیطی و شغلی تاثیرگذار در ابتال به بیماری دیابت 

نوع دو )ملیتوس(
محسن یزدانی اول 1، مهدی ساالری 2، ملیحه کالهدوزی3، مریم رستمی اقدم شندی 4*

1  دانشجوی دکترای تخصصی  بهداشت حرفه ای ،گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
2 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط ،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 3 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4 * کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ، گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  

maryam.rostamiaghdam@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  دیابــت یکــی از شــایع تریــن اختــالالت غــدد درون ریــز مــی باشــد کــه ســاالنه بیــش از 100 میلیــون نفــر را مبتــال 
مــی کنــد و هفتمیــن علــت شــناخته شــده مــرگ در جهــان اســت. تخمیــن زده شــده کــه میــزان ابتــال بــه دیابــت از 171 میلیــون در 
ســال 2000 بــه 366 میلیــون در ســال 2030 خواهــد رســید. بــا ایــن حــال تــا کنــون مطالعــات جامــع کمــی در زمینــه ارتبــاط دیابــت 
بــا عوامــل شــغلی و محیطــی ماننــد آلودگــی، قــرار گرفتــن در معرض مــواد شــیمیایی ، اســترس، و شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی انجام 

شــده اســت . هــدف از ایــن مطالعــه، مــروری بــر اثــرات عوامــل مختلــف شــغلی و محیطــی در ابتــال بــه دیابــت نــوع دو بــوده اســت.

مــواد و روش کار: ایــن مطالعــه مــروري، بــا تاکیــد بــر نتایــج تحقیقــات موجــود در زمینــه  اثــرات عوامــل شــغلی ، محیطــی و ابتــال بــه 
دیابــت ملیتــوس مــی باشــد. بــراي جمــع آوري داده هــاي مــورد نیــاز از منابــع و بانکهــاي اطالعاتــی الکترونیکــی در دســترس، اســتفاده 
گردیــد. مــرور بــر مطالعــات از طریــق جســتجوی کلیــد واژه هــای مواجهــه شــغلی، محیــط ،مــواد شــیمیایی)مانند جیــوه و آرســنیک(، 
 Science شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی ، اثــرات صــدا و دیابــت نــوع 2 در پایگاههــاي اطالعاتــی بین المللــی و پایگاههــاي معتبر ماننــد

Direct ،Scopus ،Pubmed  و داخلــی شــامل Iranmedex  و Magiran ،SID  انجــام گردیــد.

یافتــه هــا: در ارتبــاط دیابــت نــوع دو بــا ســبک زندگــی ناســالم ماننــد عــدم فعالیــت بدنــی، چاقــی، رژیــم غذایــی کــم فیبــر و غیــره 
شــکی وجــود نــدارد و در اغلــب مــوارد بــرای ارزیابــی ابتــال بــه دیابــت تنهــا برایــن عوامل تاکیــد گردیــده و نقــش عوامل دیگر دســت کم 
و نادیــده گرفتــه شــده اســت در حالیکــه ایــن عوامــل مــی تواننــد نقــش مهمــی در ابتال و پیشــرفت بیمــاری دیابت داشــته یاشــند.نمونه 
هایــی از ایــن عوامــل عبارتنــد از مواجهــه بــا صــدا ، اســترس، آلودگــی محیــط زیســت، قــرار گرفتــن در معــرض مــواد شــیمیایی) ماننــد 

جیــوه ،آرســنیک و غیــره (، شــغل، قومیــت و وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی پایین . 

نتیجــه گیــری: بــه منظــور پیشــگیری،کنترل و مدیریــت بیمــاری دیابــت نــوع دو توجــه بــه عوامــل محیطــی ، شــغلی الزم و بایســته 
اســت.هرچند مطالعــات جداگانــه ای در خصــوص اثــرات عوامــل محیطــی ، شــغلی و ابتــال بــه دیابــت انجــام شــده اســت، ولــی بــه نظــر 
مــی رســد بهتــر اســت مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود و شایســته اســت ایــن مطالعــات در ســایت های کاری بــه منظــور 

بررســی مکانیســم اثــر چندگانــه عوامــل مختلــف کــه مــی توانــد فــرد را بــرای ابتــال بــه دیابــت مســتعد کنــد صــورت گیــرد.

واژگان کلیدي: مواجهه شغلی ، دیابت نوع دو، عوامل محیطی، مواد شیمیایی
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بررسی مواجهه پرستاران یک بیمارستان دولتی با پاتوژنهای میکروبی 

درایستگاههای پرستاری درسال1395
مرضیه منتظر*1،رضوان زنده دل2،نداسلیمانی 3،کوروش اعتماد4،مهرنوش ابطحی5

*1دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
2دانشیار، گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

3استادیار،گروه میکروبیولوژی پزشکی،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی )ره(
4استادیار،گروه اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

5استادیار،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
marziehmontazer@yahoo.com

چکیده

ــط بیمارســتان می باشــند. برخــی  ــا در محی ــا پاتوژن  ه ــه ب ــراد دارای مواجه ــن اف ــی از مهمتری ــز درمان ــه وهدف:پرســنل مراک زمین
مداخــالت درمانــی مثــل لولــه گــذاری، رگ گیــری و... ســبب افزایــش انتشــارپاتوژن ها  و مواجهــه پرســنل درمانــی بــا پاتــوژن هامــی 
گردنــد. ایجــاد بیمــاری هــای تنفســی و ریســک ابتــال بــه عفونــت هــای بیمارســتانی  از مهمتریــن نگرانــی های بهداشــتی برای مشــاغل 
درمانــی اســت.با توجــه بــه اهمیــت موضــوع، ایــن مطالعــه بــا هــدف پایــش میــزان مواجهــه محیطــی در ایســتگاه هــای پرســتاری یــک 

بیمارســتان دولتــی انجــام یافــت.

مــواد وروش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی ازنــوع توصیفی-تحلیلــی بــوده ودرپاییزوزمســتان ســال1395 درایســتگاه هــای پرســتاری 15 
 NIOSH0800 بخــش از یکــی از بیمارســتانهای منتخــب بــا درجــه بهداشــتی1 انجــام شــد.دراین مطالعــه نمونــه گیــری طبــق روش
وتوســط دســتگاه باکتــری ســمپلر انجــام شــد ،ســپس نمونــه هــا بــه آزمایشــگاه منتقــل وتوســط روشــهای رنگ آمیــزی گرم شناســایی 

شدند.

یافتــه هــا: بیشــترین میــزان تمــاس بــا پاتــوژن هــا در ایســتگاه پرســتاری ارتوپــدی زنــان و کمتریــن تمــاس در ایســتگاه پرســتاری 
ــر از حــدود مجــاز  ــوژن هــا  در 40درصــد از ایســتگاه هــای پرســتاری باالت ــا پات ــد عــروق مشــاهده شــد.میزان تمــاس ب بخــش پیون
پذیرفتــه شــده در ایــران مــی باشــد.نتایج آزمــون هــای تشــخیص میکروبــی نشــان مــی دهــد در تمامــی ایســتگاه هــای بررســی شــده 
تمــاس بــا اســتافیلوکوکوس اورئــوس وجــود داردهمچنیــن تمــاس بــا باکتــری ای کالی در ایســتگاههای پرســتاری بخش های  بســتری 

قلب،ارتوپــدی زنان،جراحــی دهــان وفــک وصــورت  مشــخص گردیــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعه نشــان مــی دهد بــا وجــود اینکــه بیمارســتان مطالعــه شــده دارای درجه بهداشــتی 1 مــی باشــد پاتوژن 
هــای باکتریایــی در ایســتگاه هــای پرســتاری قابــل تشــخیص اســت و تمــاس بــا باکتــری هــا بعنــوان ریســک بهداشــتی بــرای پرســنل 
درمانــی مطــرح مــی باشــد.  پیشــنهاد مــی شــود بــا انجــام گندزدایــی صحیــح ومناســب ،اســتفاده ازسیســتم تهویــه مطلــوب ورعایــت 

نــکات بهداشــتی ریســک هــای تمــاس بــا پاتــوژن هــا در ایســتگاه هــای پرســتاری را کاهــش داد.

کلید واژه ها: پاتوژن های هوابرد، بیمارستان دولتی،ایستگاه پرستاری
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بررسی میزان فرورفتن سرسوزن در پوست و عوامل موثر بر آن در پرسنل 

آزمایشگاهی و خدماتی بیمارستان امام رضا )ع( تبریز در سال 94
فرید غریبی*1، جمال سرایی2، عارف نکوفر2، محمد اصغری جعفرآبادی3

1-* دانشجوی دکترای تخصصي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2- گروه آموزشی علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3- استادیار گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینــه و هدف:فرورفتــن سرســوزن در دســت یکــی از مشــکالت رایــج و مهمــی اســت کــه مــی توانــد ســالمت پرســنل بهداشــتی و 
متعاقبــاً جامعــه را بــا خطــرات جــدی مواجــه ســازد. آمارهــای گوناگــون گویــای ایــن حقیقــت انــد کــه آن گــروه از پرســنل بهداشــتی 
کــه تمــاس مســتقیم بــا خــون و فــرآورده هــای خونــی دارنــد بــه شــدت در معــرض خطــر ابتــال بــه عفونــت هــای قابــل انتقــال از طریق 
خونــی مــی باشــند. نظــر بــه اهمیــت موضــوع در عرصــه مراقبــت هــای بهداشــتی، مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی میــزان فرورفتــن 
سرســوزن در پوســت و عوامــل موثــر بــر آن در پرســنل آزمایشــگاهی و خدماتــی بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز در ســال 94 بانجــام 

رسید.

مــواد و روش ها:ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- مقطعــی مــی باشــد کــه داده هــای آن بــا اســتفاده از پرسشــنامه ای محقــق ســاخته 
گــردآوری و تحلیــل گردیــد. ابــزار یــاد شــده دارای دو بخــش اصلــی بــود که بخــش اول به بررســی متغیرهــای دموگرافیک و زمینــه ای و 
بخــش دوم بــه مواجهــه بــا پدیــده فــرو رفتــن سرســوزن در پوســت و مولفــه های مرتبــط بــا آن اختصــاص داشــت. داده ها ابتــدا بصورت 
توصیفــی بررســی و نتایــج حاصلــه بصــورت فراوانــی )درصــد( گــزارش گردیــد و در ادامــه، ارتبــاط متغیرهــای یــاد شــده بــا اســتفاده از 
آزمــون هــای آمــاری بررســی شــد. تمامــی ایــن تحلیل هــا بــا اســتفاده از SPSS16 انجــام و در تمامــی مــوارد P کمتــر از 0/05 معنــی 

دار در نظــر گرفتــه شــد. 

یافتــه ها:نتایــج مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه 35/2 درصــد از پرســنل مــورد بررســی در طــول یــک ســال گذشــته بــا ایــن پدیــده 
مواجهــه داشــته انــد و میانگیــن مواجهــه افــراد در یــک ســال گذشــته برابــر 0/83 بــار بــا انحــراف معیــار 1/36 بــار می باشــد یعنــی بطور 
متوســط هــر مشــارکت کننــده در یــک ســال اخیــر 0/83 بــار بــا ایــن پدیــده مواجهــه داشــته اســت. در ایــن مطالعــه ارتبــاط معنــی دار 
آمــاری میــان متغیرهــای دموگرافیــک و زمینــه ای بــا برخــی متغیرهــای مســتقل مورد بررســی ماننــد مواجهــه و دفعات آن، تســت تیتر 
آنتــی بــادی هپاتیــت ب پــس از واکسیناســیون، ایمــن ســازی مجــدد درصــورت پاییــن بــودن آنتــی بــادی و نیــز علــل مواجهــه برقــرار 

)P<0/05( . گردیــد

نتیجــه گیری:نتایــج مطالعــه حاکــی از میــزان بــاالی مواجهــه در بیمارســتان مــورد بررســی اســت کــه ایــن امــر لــزوم توجــه جــدی 
مســئولین و طراحــی و اجــرای مداخــالت علمــی و دقیــق در ایــن حــوزه را گوشــزد مــی کنــد. بی تردیــد انجــام مطالعات مشــابه در ســایر 

محیط هــای مراقبتــی می توانــد منجــر بــه ارتقــای ایمنــی و بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات بهداشــتی گــردد. 

واژگان کلیدی:آزمایشگاه، خدمات، فرو رفتن سرسوزن در پوست، تبریز
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بررسی کمبود ویتامین D در کارگران  زیرزمینی )نمونه موردی در یکی از 

نیروگاه های جنوب کشور(
هرمز حسن زاده1،کاظم سروستانی2، علویه زینب موسویان اصل3*

1 متخصص طب کار و بیماری های شغلی، کلینیک آب و برق اهواز
2دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، بهداشت،تربیت مدرس

3 * دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی اهواز
z.mosavianasl@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: بیمــاری هــای شــغلی، بــه گروهــی از بیمــاری هــا اطــالق مــی گــردد کــه بــه طــور مشــخص بــر اثــر عوامــل بیمــاری 
زای محیــط کار ایجــاد شــده باشــند. از طرفــی دریافــت ویتامیــن D از نــور آفتــاب از دوران کودکــی تــا کهولــت بــرای تــداوم ســالمت، 
رشــد و ارتقــاء یکــی از اصلــی تریــن منابــع محســوب مــی شــود و کمبــود دریافــت آن از ایــن منبــع اصلــی بــه دلیــل شــرایط کاری حائز 
اهمیــت اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن شــیوع کمبــود ویتامیــن D در کارگــران زیرزمینــی یــک نیــروگاه جنــوب کشــور در 

ســال 1395 انجــام شــده اســت.

روش بررســی: مطالعــه حاضــر از نــوع تحلیلــی و مقطعــی اســت. 170 نفــر از پرســنل ســالم و بــدون بیمــاری شــاغل در واحدهــای زیر 
زمینــی نیــروگاه بــا میانگیــن 8 ســاعت کاری بــرای مطالعــه انتخــاب شــدند. ابتــدا از تمــام افــراد خــون گیــری انجام شــد و ســپس نمونه 
هــای خــون مربوطــه ســانترفیوز و ســرم هــای جمــع آوری شــده جهــت ارزیابــی ســطوح ویتامیــن D  بــه ازمایشــگاه ارســال شــدند. در 

نهایــت شــیوع کمبــود ایــن ویتامیــن بوســیله نــرم افــزار SPSS  و آنالیــز آمــاری محاســبه گردید.

یافتــه هــا: محــدوده ســنی افــراد 27 تــا 57 ســال مــی باشــد و همگــی افــراد نمونــه کارگــران زیرزمینــی مــرد بودنــد. تحلیــل نتایــج 
آزمایشــگاهی نشــان مــی دهــد کــه در  78.8% افــراد کمبــود ویتامیــن D مشــهود اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه شــرایط کاری زیرزمینــی و محرومیــت از اصلــی تریــن منابــع ســاخت ویتامیــن D  در طــول 8 ســاعت 
شــیفت کاری لــذا جهــت جلوگیــری از کمبــود ایــن ویتامیــن ضــروری در بــدن، تدابیــر مداخلــه ای همچــون درمــان دارویــی و ایجــاد 
برنامــه هــای غنــی ســازی مــواد غذایــی بــه منظــور افزایــش دریافــت ویتامین D بــه کارگــران ارائــه گردید تــا در نهایــت از بیمــاری های 

شــغلی ناشــی از شــرایط محیط کاری پیشــگیری شــود.

کلمات کلیدی: بیماری های شغلی، کمبود ویتامین D، کارگران  زیرزمینی. 
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بررسی میزان آگاهی ودانش پرستاران درخصوص عوامل فیزیکی – 

شیمیایی وبیولوژیک زیان آوردرمحیط کار
 زهراسلمانی*1  ، احمدمهدوی2، نسرین صالحی3، لیلی        پناهی  4

1-*دانشجوی کارشناسی ارشد    ویژه – دانشکده پرستاری – شهیدبهشتی -
2-ریاست بیمارستان شهیدباهنرکرج 

3-کارشناس بهداشت محیط بیمارستان 
4-دانشجوی کارشناسی ارشد    کودکان – دانشکده   پرستاری –از دانشگاه تهران

zsalmani49@gmail.com

چکیده

مقدمــه وهــدف: امــروزه حــوادث ناشــی ازکاربــه عنــوان ســومین عامل مــرگ ومیردرجهــان بــه شــمارمیرود.دردنیای امــروز حــوادث به 
عنــوان یکــی ازمهــم تریــن ریســک فاکتورهای اقتصــادی – ســالمتی – اجتماعــی محســوب میشــود.دراکثرموارد نیزعامل اصلــی حوادث 
بــی احتیاطــی ورفتارهــای ناایمــن انسانهاســت. درایــران نیزآمارحــوادث حیــن کارمانند سایرکشــورها باال میباشــد بــه طوری که ســالیانه 
ایــن حــوادث منجــر بــه ازدســت دادن اعضــا وحتــی مــرگ شــده اســت.طبق نظریــه هــای مختلــف دربروزحــوادث چندین عامــل ازجمله 
: عامــل انســانی- شــرایط ناایمــن وعوامــل پیــش بینــی نشــده نقــش دارند. هــدف ازانجــام ایــن مطالعه بررســی میــزان آگاهی پرســتاران 

درخصــوص عوامــل مختلــف زیــان آوردرمحیــط کاریا همان بیمارســتان میباشــد.

ICU-NICU- روش کار: ایــن مطالعــه ازنــوع توصیفــی مقطعــی میباشــد و نمونــه ها را پرســتاران بخشــهای ویــژه بیمارســتان شــامل
PICU تشــکیل میدهنــد چــون بیشــترین خطــرات دربخشــهای ویــژه رخ میدهد ازپرســنل این بخشــها درمطالعه اســتفاده شــد. میزان 
آگاهــی پرســتاران بــا اســتفاده ازچــک لیســت تنظیمــی توســط بهداشــت محیــط وحرفــه ای بیمارســتان ارزیابــی وســپس مــورد تجزیه 

ــل قرارگرفت. وتحلی

یافتــه هــا: براســاس اطالعــات جمــع آوری شــده ازچــک لیســتها مهــم تریــن عوامــل فیزیکــی مطــرح شــده توســط پرســتاران بــه 
ترتیــب اهمیــت شــامل: روشــنایی – تهویــه – صداوآلودگــی صوتــی- تشعشــعات رادیواکتیــو – تجهیــزات – فضــای فیزیکــی 0

مهــم تریــن عوامــل شــیمیایی مطــرح شــده : گازهــا وبخــارات – محلولهــای ضدعفونــی کننــده – گردوغبــار- مــواد محــرک مثــل کلــر- 
اســیدها وبازهــا – موادســمی مثــل جیــوه و ســرب.

مهــم تریــن عوامــل بیولوژیکــی مطــرح شــده : عوامــل بیماریــزای عفونــی مثــل ویــروس ایدزوهپاتیــت- باکتــری ســیاه ســرفه وســل – 
قارچهــا – انگلهــا.

نتیجــه گیــری : براســاس یافتــه هــای فــوق ، میــزان دانــش و آگاهــی پرســتاران درخصــوص مــواد زیــان آورشــغلی درســطح مناســب 
بــوده وایــن نکتــه حایزاهمیــت بــوده چــون بــا آگاهــی ازعوامــل خطرســازمیتوان تاحــد امــکان ازبرخــورد بــا آنهــا دوری نمــود واثــرات 
زیانبارآنهــا را بــه حداقــل رســاند. پیشــنهاد میشــود توســط واحــد بهداشــت حرفــه ای ومحیــط بیمارســتان شــرایط ایمــن کاری بــرای 

پرســنل طراحــی وبــه مدیــران ارشــد بیمارســتان ارایــه نماینــد، باشــد کــه ســالمتی جســمی وروانــی کلیــه کارکنــان فراهــم گــردد.

کلیدواژه : عوامل فیزیکی – شیمیایی- بیولوژیکی - پرستاران
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مروری بر ارتباط فرسودگی شغلی و سالمت روان در پرستاران ایرانی
یاسمن پاینده 1 ،  هایده ممی یانلو 2، فاطمه پارنج  3 *

1 - دانشجوي کارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
2- هیات علمي ، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکی تهران

3-*دانشجوي کارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
fatemeparanj@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف : فرســودگی شــغلی بــه عنــوان یــک عامــل از دســت رفتــن نیــروی انســانی د رمحیــط کار بــه ویــژه در شــغل هــای 
خدماتــی ماننــد پرســتاری اســت. یکــی از عــوارض فرســودگی شــغلی مشــکالت مربــوط بــه ســالمت روان اســت.از آن جایی که ســالمت 
ــا مــرور بــر مطالعــات انجــام شــده تاثیــر  ــا  ب روان در کیفیــت ارائــه خدمــات پرســتاری موثــر اســت در ایــن مطالعــه ســعی شــده ت

فرســودگی شــغلی در ســالمت روان پرســتاران بررســی گــردد.

مــواد و روش کار : ایــن مقالــه یــک مطالعــه ی مــروری و توصیفــی اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و بانک هــای اطالعاتی 
فارســی ماننــد iran doc.  civilica. sid. Magiran. google scholar . طــی ســالهای 1380 تــا 1395 انجــام شــده اســت و هــدف 
آن یــک نتیجــه گیــری کلــی از آنچــه تاکنــون در ایــن حیطــه بــوده اســت مــی باشــد. کلمــات و موضوعــات جســتوجو شــده شــامل 
فرســودگی شــغلی، ســالمت روان، اضطــراب در پرســتاران ، ســالمت روان پرســتاران، خســتگی مــی باشــد.در ابتــدا با جســت و جــوی واژه 
هــای فرســودگی شــغلی، ســالمت روان، اضطــراب در پرســتاران ، ســالمت روان پرســتاران در پایــگاه هــای اطالعاتــی ایرانــی در ده ســال 
اخیــر  86مقالــه بدســت آمــد، خالصــه ی ایــن مقــاالت توســط خوانــده شــد، ســپس مقاالتــی که بــه بررســی ارتباط ابعــاد ســالمت روان 

و فرســودگی شــغلی پرســتاران پرداختــه بودنــد انتخــاب شــدند و در نهایــت 17 مقالــه بررســی گردید.

یافتــه هــا: در اکثــر مطالعــات بررســی شــده ارتبــاط بین فرســودگی شــغلی و ســالمت روان  معنا دار بــوده و فرســودگی شــغلی را عامل 
موثــری بــر مشــکالت روانــی ماننــد رضایــت شــغلی، عــزت نفــس، ســالمت معنــوی، کیفیــت زندگــی، گــزارش نمودنــد. پرســتارانی کــه 
میــزان فرســودگی شــغلی کمتــری داشــتند از نظــر روانــی ســالم تــر بــوده. تنها یــک مطالعــه ارتباط بین فرســودگی شــغلی و مشــکالت 
روان را بــی معنــا گــزارش نمــود کــه آن هــم پیشــنهاد بــه بررســی مجــدد داده بــود. در مطالعــات میــزان فرســودگی شــغلی پرســتاران 
را در بخــش هــای کاری مختلــف، متفــاوت گــزارش نمودنــد و پرســتارانی کــه در بخــش هــای پرتنــش تــر ماننــد بخــش هــای ویــژه 
مشــغول بــه کار بودنــد، دچــار فرســودگی بیشــتر و از لحــاظ ســالمت روان در وضعیــت نامطلــوب تــری قرار داشــتند. البتــه مطالعاتی هم 
نقــش ویژگــی هــای فــردی را در فرســودگی شــغلی گــزارش نمودنــد کــه هــوش هیجانــی، کار شــیفتگی و عالقه بــه کار موجــب کاهش 
فرســودگی شــغلی شــده و افــرادی کــه از لحــاظ فــردی در وضعیــت مثبــت تــری بودند توانســته اســترس خــود را مدیریت کننــد و دچار 

فرســودگی کمتــر شــده و از ســالمتی روانــی بیشــتری برخوردارند.

 نتیجــه گیــری: پرســتاران بــه خصــوص آن دســته ای کــه در بخــش هــای پــر تنــش ماننــد بخــش هــای ویــژه مشــغول بــه فعالیــت 
هســتند بــا توجــه بــه تجربــه اســترس زیــاد دچــار بیمــاری های جســمی بیشــتر و کاهــش کیفیــت زندگــی شــده ، احســاس درماندگی 
کــرده و از لحــاظ روانــی دچــار مشــکل میشــوند ، روحیــه ی همــکاری و تعــاون و مســئولیت پذیــری کــم تــر شــده و موجــب نارضایتــی 
و کاهــش کیفیــت خدمــت رســانی میگــردد. بنابرایــن توصیــه بــرد و چیــز میباشــد: پرســتاران بــا توجــه بــه ویژگــی هــای شــخصیتی و 
توانایــی هــای مدیریــت اســترس در بخــش هــا مشــغول بــه کار شــوند اینکــه برنامــه هــا یی از ســوی مدیــران بــرای بهبود کیفیــت کاری 

پرســتاران در نظــر گرفته شــود

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، پرستار، سالمت روان
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رویکرد بهداشت حرفه ای در کاهش ریزگردهای ورودی به جنوب غرب 

ایران
دانیال محمدی 1*

1 * دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
DanialMohammadi92@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  ریزگردهــای ورودی بــه جنــوب غــرب ایــران و بــه خصــوص اســتان خوزســتان در ســال هــای اخیــر بــه عنــوان مهــم 
تریــن حادثــه طبیعــی اقلیــم ایــن مناطــق را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، مطالعــات نشــان داده اســت ریزگردهــا در تشــدید و وقــوع 
بیمــاری هــای تنفســی و ریــوی نقــش مخــرب دارنــد. هــدف مطالعــه، بیــان راهکارهــای کنترلــی در جهــت کاهــش و حــذف ایــن عوامل 

مخــرب مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی – کاربــردی مناطــق بیابانــی و شــن زارهــای خطرنــاک شناســایی و بــر اســاس درجه خطر 
اولویــت بنــدی گردیــد. خــاک و نــوع پوشــش گیاهــی مطلــوب بــرای هــر منطقــه تعییــن و نحــوه آبرســانی بــه مناطــق جهــت کاشــت 

پوشــش گیاهــی مطالعــه شــد. روی نــرم افــزار شــبیه ســازی انجــام گرفــت و میــزان کارایــی هــر روش ارزیابــی شــد.

یافتــه هــا: ریزگردهــا در بــروز و تشــدید بیمــاری هــای تنفســی و ریــوی نقــش مخــرب دارنــد و ســبب آســیب بــه بافــت ریــه مــی 
گردنــد. بــا توجــه بــه بیابانــی بــودن منطقــه جنــوب غــرب ایــران بــه ترتیــب کاشــت پوشــش گیاهــی قیــچ، طــاق، زیتــون و نخیــل در 
اولویــت قــرار گرفــت. ســاخت حصــار ســد ماننــد در نقــاط پــر خطــر و ورودی شــهرها از اولویــت هــای قابــل اجــرا مــی باشــد. حصــار بــه 
عنــوان یــک ســد خاکــی جهــت آب گیــری و اســتفاده هــای عمرانــی و کشــاورزی مــی توانــد مــورد بهــره بــرداری مطلــوب قــرار گیــرد.

نتیجــه گیــری: کاشــت پوشــش گیاهــی در مناطــق پــر خطــر در کاهــش حجــم ورودی ریزگردهــا موثــر بــوده و مــی توانــد در کنتــرل 
و کاهــش ایــن عوامــل زیــان آور موثــر باشــد. مناســب تریــن پوشــش گیاهــی بــرای منطقــه جنوب غــرب ایــران در مواجهــه بــا ریزگردها 

قیــچ و طــاق می باشــد.

واژگان کلیدي: ریزگرد، پوشش گیاهی، بیماری های تنفسی



87

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی عوامل زیان آور کاری و تاثیر HSE در جلوگیری از بروز بیماریهای 

شغلی
منیژه افراشته فرد * 1، پروین نصیری 2 

1 * کارشناس ارشد HSE ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ایران. 
2 استاد ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، 

ایران.
mafrashtehfard@yahoo.com

چکیده 

هــدف و زمینــه: ایــن تحقیــق بــا هــدف جلوگیــري از ابتــال بــه بیماریهــاي شــغلي ، افزایــش توانمنــدي منابــع انســاني ، افزایــش بهره 
وري شــاغلین و در نهایــت کاهــش خســارات در صنعــت مــورد مطالعــه انجــام گرفــت .

 مــواد و روشــها: ارزیابــی از طریــق بازدیــد هــای میدانــی ، مشــاهده پرونــده هــای پزشــکی  ، مصاحبــه و فیــش بــرداری انجــام و انــدازه 
گیــری عوامــل بــا اســتفاده از تجهیــزات و وســایل کالیبــره شــده انجــام گرفــت و ســپس اعــداد بدســت آمــده بــا حــد اســتاندارد کشــور 

ایــران مقایســه و بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آن اقدامــات و پیشــنهادات مناســب ارائــه گردیــد . 

یافتــه هــا:  نتایــج نشــان میدهــد کــه عوامــل زیــان آور کاری باالتــر از حــد مجــاز در صنعــت مــورد مطالعــه بــوده و موجــب بیماریهای 
شــغلی H-83 ) افــت شــنوایی ( و J-68 ) افــت تنفســی ( شــده و هــر ســال نیــز در حــال افزایــش میباشــد . بیشــترین شــیوع بیماریهای 
ناشــی از کار شــامل :  افــت تنفســی در گــروه ســنی 30 تــا 40 ســال بــا ســابقه کاری بــاال تــر از  96 مــاه ، افــت شــنوایی در گــروه ســنی 

30 تــا 40 ســال بــا ســابقه کاری کمتــر از 72 مــاه  ، دیــده شــدند . 

نتیجــه گیــری: لــذا رعایــت اصــول و اجــراي دقیــق معاینــات دوره اي منجر به تشــخیص زود هنــگام بیماریهاي شــغلي و پیشــگیري از 
پیشــرفت ایــن بیماریهــا بــه مراحــل ناتــوان کننــده خواهــد شــد و عــدم رعایت ایــن اصول منجــر به کاهــش شناســایي مــوارد بیماریهاي 
شــغلي و افزایــش مــوارد پیشــرفته و ناتــوان کننــده در بیمــاري هاي شــغلي ، افزایــش هزینه هــاي درمان غیبــت ازکار کارکنــان و کاهش 

بهــره وري نیروي انســاني میشــود. 

  68-J ، 83-H ، 111-3 واژگان کلیدي: فرم
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شیوع استرس  شغلی و عوامل مرتبط آن در میان بهورزان شهرستان گنبد  

کاووس
3)B.Sc( 2، میثم کرمی)Ph.D( 1، علیرضا دهدشتی)B.Sc( مهشید بهرامی

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2  )نویسنده مسؤول( دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3  دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 
dehdashti@semums.ac.ir                                            

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از محیطی تریــن واحــد ارائــه خدمــات در نظــام شــبکه بهداشــتی-درمانی، خانــه بهداشــت اســت.  مواجهــه بــا 
اســترس شــغلی باعــث اثــرات زیــان آوری روی ســالمت جســمی-روانی افــراد و بهــره وری ســازمان می گــردد. لــذا مطالعــه حاضــر بــه 
منظــور تعییــن شــیوع اســترس های شــغلی و عوامــل مرتبــط آن در میــان بهورزان شهرســتان گنبــد کاووس در ســال 1395 انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه صــورت توصیفی-مقطعــی از نــوع کاربردی بوده اســت کــه بــر روی 147 نفــر از بهورزان شهرســتان 
گنبــد کاووس بــه روش سرشــماری انجــام شــد. جهــت ارزیابــی اســترس شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد HSE انگلســتان بهــره گرفتــه 
  ANOVA و T-Test ،22 و آزمون هــای همبســتگی پیرســون.SPSS شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزاز

اســتفاده شــده است.

یافته هــا: میانگیــن ســنی افــراد مــورد پژوهــش 6/50±40/29 ســال بــود. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــش از 50% بهــورزان از 
اســترس شــغلی شــدید و خیلــی شــدید برخــوردار بودنــد کــه از شــیوع بــاالی آن حکایــت دارد. همچنیــن از نظــر آمــاری، اختــالف معنی 

)p<0/05(داری بیــن ســن، جنــس و وضعیــت اقتصــادی بــا اســترس شــغلی یافــت شــد

نتیجه گیــری: در نهایــت وضعیــت اســترس شــغلی بهــورزان مــورد پژوهــش مثبــت ارزیابــی نشــد. بــا توجــه بــه اینکــه بهــورزان بــه طور 
مســتقیم بــا ســالمت جســمی و روانــی عمــوم روســتائیان در ارتبــاط می باشــند، لــذا توجــه جــدی مســئولین مربوطــه را در خصــوص 

شناســایی عوامــل ایجــاد اســترس  در بیــن بهــورزان را ایجــاب مــی نمایــد.

واژگان کلیدی: ریسک فاکتور، استرس شغلی، پرسشنامه HSE، بهورز
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ارزیابی شدت روشنایی کتابخانه های عمومی شهرساری 
الهام جهانتیغ1، احمد علیزاده الریمی2، جمشید یزداني چراتی3، شیرین سید قریشی*4

1 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2مربی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 دانشیار، گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
4*دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای،علوم پزشکی شهید بهشتی

sh.gh1991@yahoo.com

چکیده

ســابقه و هــدف: در طــرح فضــای کتابخانــه، روشــنایی نقــش بســیار مهمــی را ایفــاء مــی کنــد، بنابراین بــا توجه بــه اهمیت روشــنایی 
در کاهــش خســتگی و افزایــش بهــره وری و تمرکــز، روشــنایی کتابخانــه هــای عمومی شهرســاری مــورد ارزیابی قرارگرفته اســت.

مــواد و روش کار: مطالعــه مقطعــی حاضــر در زمســتان 94 در دو زمــان جداگانــه )صبــح و عصــر( انجــام یافتــه اســت کــه درآن ازالگوی 
انجمــن مهندســین انگلیــس )IESNA( اســتفاده شــده اســت .پــس از مشــخص نمــودن مراکــز ایســتگاه هــا بــا ابعــاد)2×4( میــزان 
شــدت روشــنایی بــه وســیله ی دســتگاه LIGHT METER TES1336A در ارتفــاع 70ســانتی متــری بــه صــورت شــبکه ای و در 
محــل قفســه هــای کتابخانــه  هــا در ارتفــاع 50 ســانتی متــری و یــک متــری بــه صــورت موضعــی مــورد انــدازه گیــری قرارگرفــت. در 
نهایــت نتایــج شــدت روشــنایی بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS بــا اســتاندارد مقایســه و بــه صــورت آمــاری، بــا اســتفاده ازروش هــای 
آمــار توصیفــی، رگرســیون لجســتیک، NPARAMETRIC دو جملــه ای، آزمــون کای دو و آزمــون گامــا مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج انــدازه گیــری روشــنایی دربخــش هــای مختلــف کتابخانــه هــای عمومــی نشــان مــی دهــد، بااســتفاده از آنالیــز 
واریانــس یــک طرفــه و بــا 17.0Pvalue= بیــن 4کتابخانــه مــورد بررســی، ازلحــاظ شــدت روشــنایی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد، 
درحالــی کــه درهرکتابخانــه، بیــن بخــش هــای مختلــف، از لحــاظ شــدت روشــنایی اختــالف معنــادار اســت ،همچنیــن دربیــن انــدازه 
گیــری هایــی کــه در قفســه هــای کتــاب انجــام گرفتــه، شــدت روشــنایی 5.12% درحدمجــاز و5.85% درحــد غیرمجــاز بــوده اســت، 
بنابرایــن یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه متوســط شــدت روشــنایی دراکثــر مــکان هــای انــدازه گیــری شــده اعــم از اتــاق کــودک، 
ســالن مطالعــه خواهــران، بخــش اداری و قفســه هــای کتــاب کمتــراز حــد مجــاز توصیــه شــده بــه وســیله کمیتــه فنــی بهداشــت حرفه 

ای کشــور مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: روشــنایي نامناســب در بخــش هــای مختلــف کتابخانــه هــای مــورد بررســي، عمدتاً بــه علت چیدمــان نامناســب المپ 
هــا، عــدم تعویــض المپهــای ســوخته و عــدم گردگیــری دوره ای المــپ هــا مــی باشــد. بنابرایــن نتایــج مطالعــه حاضــر، طراحــی مجــدد 

روشــنایی مصنوعــی و یــا اصــالح نواقــص موجــود، جهــت حصــول بــه روشــنایی مطلــوب را مــورد تاکیــد قــرار مــی دهد. 

واژگان کلیدی: شدت روشنایی، لوکس، کتابخانه
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بررسی تاثیر HSE در  جلوگیری از بروز بیماریهای شغلی در یک صنعت 

لبنی
منیژه افراشته فرد*1 ، پروین نصیری2

1  * کارشناس ارشد HSE ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ایران. 
2    استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده :

زمینــه و هــدف: ایــن تحقیــق بــا هــدف جلوگیــري از ابتــال بــه بیماریهــاي شــغلي، افزایــش توانمنــدي منابــع انســاني ، افزایــش بهــره 
وري شــاغلین و در نهایــت کاهــش خســارات در صنعــت مــورد مطالعــه انجــام گرفــت. ارزیابــی از طریــق بازدیــد هــای میدانــی، مشــاهده 
پرونــده هــای پزشــکی، مصاحبــه و فیــش بــرداری انجــام و انــدازه گیــری عوامــل بــا اســتفاده از تجهیــزات و وســایل کالیبــره شــده انجام 
گرفــت. ســپس اعــداد بدســت آمــده بــا حــد اســتاندارد کشــور ایــران مقایســه و بــا توجه بــه نتایــج حاصــل از آن اقدامــات و پیشــنهادات 

ــه گردید.  مناســب ارائ

یافتــه هــا: عوامــل زیــان آور کاری باالتــر از حــد مجــاز در صنعــت مــورد مطالعــه مــی باشــد و موجــب بیماریهــای شــغلی H-83 ) افت 
شــنوایی ( و J-68 ) افــت تنفســی ( شــده و هــر ســال نیــز در حــال افزایــش میباشــد. بیشــترین شــیوع بیماریهــای ناشــی از کار شــامل:  
افــت تنفســی در گــروه ســنی 30 تــا 40 ســال بــا ســابقه کاری باالتــر از  96 مــاه، افــت شــنوایی در گــروه ســنی 30 تا 40 ســال با ســابقه 

کاری کمتــر از 72 مــاه، دیــده شــد.

نتیجــه گیــری: رعایــت اصــول و اجــراي دقیــق معاینــات دوره اي منجــر بــه تشــخیص زود هنــگام بیماریهــاي شــغلي و پیشــگیري از 
پیشــرفت ایــن بیماریهــا بــه مراحــل ناتــوان کننــده خواهــد شــد و عــدم رعایت ایــن اصول منجــر به کاهــش شناســایي مــوارد بیماریهاي 
شــغلي و افزایــش مــوارد پیشــرفته و ناتــوان کننــده در بیمــاري هــاي شــغلي، افزایــش هزینه هــاي درمان غیبــت ازکار کارکنــان و کاهش 

بهــره وري نیروي انســاني میشــود. 

.  68-J ،  83-H ، 111-3 کلید واژه ها:  فرم
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 Lung function and respiratory symptoms among workers in an
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 Abstract

Introduction: Exposure to volatile organic compound )VOCs), dust, and silica can effect on the air-
ways, induced respiratory symptoms, as well as effecting on lung functions. The purpose of this study, 
was to estimate the prevalence of respiratory symptoms and respiratory disorders among workers ex-
posed to pollutants in the automobile manufacturing factories in Tehran, Iran.
Methods: This study was a case-control research performed in 2016. The subjects include 40 workers 
exposed to different level of dust, BTEX, and silica. 40 unexposed individuals were considered as con-
trol group. Methods 1501 and 7602 presented by the National Institute of occupational safety and Health 
)NIOSH) were used for the sampling and analysis of compounds in the air. In this study, Gas Chroma-
tography-Flame Ionization Detector )GC-FID) was used for analysis of compounds of interest. 6 silica 
samples were collected during the campaign. Silica analyses were performed by using visible absorption 
spectrophotometry system. Lung functions were evaluated for each participant using spirometry system.
Results: The average amount of total dust and free silica measured in factory were 7.3±1.04 mg.m-3 
and 0.017±0.02 mg.m-3 respectively. Average benzene, toluene, ethyl-benzene and xylene exposure 
levels in exposed subject’s median were 0.775±0.12, 1.2±2.08, 45.8±8.5, and 42.5±23.9 ppm respec-
tively. Statistical tests showed significant difference between pulmonary function tests )except PEF) of 
exposed and non-exposed individuals before and after employment. Workers exposed to pollutants pre-
sented lower levels of FVC, VC, and PEF than the control group except FEV1/FVC%, FEV1, FEF2575 
and FEV1/VC%.
Conclusion: This research demonstrated decline in lung volumes and respiratory symptoms, significant 
difference associated with the exposure to dust or gas, duration of exposure, and smoking habit. There-
fore, based on the results obtained during this study, lung function tests should be performed before and 
after the employment to identify sensitive workers candidates.
Key word: Lung function, respiratory symptoms, dust, silica, compound BTEX
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ارزیابی ریسک ایمنی فعالیت های عملیاتی اسکله پارس جنوبی

علی نوری1، سید باقر مرتضوی2، حسین شجاعی فرح آبادی،3 *

1 کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 استاد، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 )نویسنده مسئول( کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
SHOJAEEH412@GMAIL.COM

چکیده

زمینــه و هــدف: ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انرژی پــارس در منطقــه عســلویه واقع در اســتان بوشــهر با بنــدری دارای 10 پســت 
اســکله بــه طــول 2600 متــر در ســال 1377 و به منظــور بهره بــرداری از منابــع نفــت و گاز حــوزه پــارس جنوبــي و انجــام فعالیت هــای 
ــن  ــن و اســتراتژیک تری ــوان یکــی از بزرگ تری ــه به عن ــن منطق ــٔه نــفت، گاز و پتروشــیمي تأسیس شــده اســت. ای اقتصــادي درزمین
ــی  ــی فعالیت هــای عملیات ــی ریســک ایمن ــق حاضــر به منظــور ارزیاب ــد. تحقی منطقه هــای مهــم در اقتصــاد کشــور به حســاب می آی
بخــش انبــار گوگــرد و بارگیــری آن، بــا اســتفاده از روش هــای آنالیــز ایمنــی شــغلی )JSA( و چگونگــی وقــوع و تجزیه وتحلیــل عوامــل 

شکســت و آثــار آن هــا )FMEA( بــه انجــام رســیده اســت.

ــا اســتفاده از روش JSA و تصمیــم گــروه مطالعاتــی، فعالیت هــای مهــم  مــواد و روش هــا: ایــن روش به صــورت کیفــی می باشــد. ب
شناســایی گردیــد و بــا اســتفاده از روش FMEA بــه چگونگــی وقــوع و تجزیه وتحلیــل عوامــل شکســت آن پرداختــه شــد و درنهایــت با 

اســتفاده از فاکتورهــای شــدت، احتمــال و کشــف میــزان ریســک آن هــا محاســبه گردید.

ــرای ســایر  ــرای سیســتم مکانیــزه حمــل گوگــرد و 150 ب ــار پذیــرش ریســک کــه معــادل 50 ب ــج و معی ــه نتای ــا: توجــه ب یافته ه
ــورد  ــرار داشــته کــه 9 م ــول ق ــورد ریســک شناسایی شــده 32 ریســک در ســطح غیرقابل قب ــه شــد، از 44 م بخش هــا در نظــر گرفت
آن مربــوط بــه بخــش سیســتم مکانیــزه حمــل گوگــرد و 23 مــورد دیگــر مربــوط بــه ســایر بخش هــا می باشــد. بعــد از ارائــه راهکارهــای 
پیشــنهادی و اثرگــذاری بــر روی پارامترهــای احتمــال، میــزان شــدت و کشــف و محاســبه مجــدد ســطح ریســک، میــزان ریســک در 
ــا  ــه ترتیــب 88.8% و 69.5% کاهــش داشــتند و تنه ــا ب ــزه حمــل گوگــرد و فعالیت هــای موجــود در ســایر فعالیت ه سیســتم مکانی
ــطح  ــک، در س ــطح ریس ــش س ــم کاه ــا علیرغ ــایر بخش ه ــورد در س ــرد و 7 م ــل گوگ ــزه حم ــتم مکانی ــش سیس ــک در بخ 1 ریس

ــد. غیرقابل قبــول باقــی ماندن

نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق فعالیــت بارگیــری گوگــرد بــا 448RPN= و عــدم بــاز و بســته شــدن به موقــع دریچــه 
در سیســتم مکانیــزه حمــل گوگــرد بــا 80RPN= باالترین میزان ســطح ریســک را داشــتند.

FMEA، JSA ،واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، ایمنی
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شناسایي و ارزیابي ریسک به روش آنالیزایمني شغلي در کابل خودرو 

سبزوار در سال1395
فائزه عباسی بلوچخانه1 ،  علی دوست محمدی2، سعید باعصمت*3 ، عبدالرضا حسینی پور4 ،فاطمه گلخنی5

1- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2-ارشد hse،ریئس hse شرکت کابل خودرو سبزوار

3- *گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
saeedbaesmat@yahoo.com 

4-گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
5- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: پیشــرفت  صنعتــی ،باوجــود تمامــی مزایــا و منافعــی کــه برای انســان بــه همراه داشــته اســت ،سرمنشــاء بســیاری از 
مخاطــرات و ریســک بشــمار مــی آید.بــا پیشــرفت فنــاوری و افزایــش کاربــرد ماشــین آالت ، رونــد خطــر زائــی و احتمــال بــروز حــوادث 
در محیــط هــای صنعتــی فزونــی یافتــه اســت. بنابرایــن نیــاز صیانــت از ســالمتی نیــرو کار و ســایر دارائــی هــای بــا ارزش او،در مقابــل 
خطــرات محیــط بیــش از پیــش احســاس مــی شــود. کار در صنعــت کابــل خــودرو بــه دلیــل وجــود انــواع خطــرات ، حــوادث و بیمــاری 
هــا ،یکــی از محیــط هــای شــغلی خطرنــاک و مشــاغل ســخت و زیــان آور محســوب مــی شــود. شــرایط کاری خطرنــاک و پیچیــده، 
پیشــرفت و افزایــش کاربــرد ماشــین آالت متنــوع، رونــد خطــر زائــی و احتمــال بــروز حــوادث در ایــن محیــط را افزایــش داده اســت. 
بنابرایــن هــدف ازایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک ، مخاطــرات موجــود در صنعــت کابــل خــورو، بــا اســتفاده از روش  JSA مــی باشــد. تابه 
کمــک آن بتــوان بــه بررســی ریشــه ای و واقــع بینانــه ریســک هــا و علــل وقــوع آنــان پرداخــت و راهــکار هــای مناســبی جهــت کاهــش  

و حــذف ایــن ریســک هــا ارائــه نمــود.

روش کار :  ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی – تحلیلــی حاضــر در ســال 1395 در شــرکت کابــل خودرو ســبزوار)قطعه ســاز خــودرو ( 
بــا اســتفاده از روش آنالیزایمنــی شــغلی کــه نوعــی روش شناســایی خطــرات اســت،انجام شــد.این شــرکت جــزء واحدهای تجــاری فرعی 
شــرکت گــروه صنعتــی قطعــات اتومبیــل ایــران )ســهامی عــام( و واحــد تجــاری اصلــی نهایی ، گــروه صنعتــی ایران خــودرو اســت . یکي 
از تکنیــک هایــي کــه بــه وســیله آن میتــوان ارزیابــي ریســک  انجــام داد JSA مــي باشــد. JSA روش مطالعــه دقیــق وسیســتماتیک 
جهــت شناســایي وارزیابــي خطــرات موجــود یــا بالقــوه درهرفرآینــد یــا شــغل مــي باشــد.هدف اصلــي ازاجــراي ایــن تکنیــک، یافتــن 
روشــي ایمــن جهــت انجــام شــغل وپیشــگیري ازحــوادث ،تعییــن نیــاز هــای آموزشــی ایمنــی کارکنان،تدویــن برنامــه مدیریــت ایمنی و 

پیشــگیری از حــوادث ، انتخــاب وســایل حفاظــت فــردی مــي باشــد.

یافتــه هــا: نتایــج بدیــن صــورت اســت کــه درایــن نمایندگــی 21واحــد مــورد آنالیزایمنــی شــغلی قــرار گرفت،کــه مجمــوع خطــرات 
شناســایی شــده 706 خطــر بــوده است.بیشــترین تعــداد خطــرات در واحــد خــط برش)99خطــر( و واحــد تعمیــرات و نگــه داری)72 
خطر( شناســایی شــد. خطرات شناســایی شــده  درایــن پژوهــش،62/32% در وضعیت قابــل قبــول،33/58%در وضعیت نامطلــوب،%4/44 

در وضعیــت غیــر قابــل قبــول قــرار گرفتنــد.

نتیجــه گیــری: بــراي حــذف یــا کاهــش ســطح ریســک هرکــدام ازایــن خطــرات، راه حــل هــاي کنترلي پیشــنهاد شــد که مهــم ترین 
راه حــل هــاي کنترلــي ارائــه شــده،معاینات دوره ای ، کاهــش زمــان تمــاس ،اســتفاده از عالئم هشــدار دهنده ، اســتفاده از لــوازم حفاظت 

فــردی ، کار در فضــای بــاز می باشــد. 

کلمات کلیدی: آنالیز شغلی ،  ارزیابی ریسک،کابل خوردو ،  شناسایی خطرات.
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تعیین مهمترین مخاطرات در صنعت سیمان با رویکرد کاهش هزینه ها و 

بهینه سازی فرایند ها

فائزه عباسی بلوچخانه1  ،الهه کاظمی2،سعید باعصمت 3،  عبدالرضاحسینی پور4، مریم اسدیان5

1- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3- )نویسنده مسئول( :گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
saeedbaesmat@yahoo.com

4- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

5- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا توجــه بــه تحــوالت ســریع در صنعــت ســیمان کشــورهای در حــال توســعه و نیــز مواجهــه بــا ریســک هــا و عــدم 
قطعیــت هــای فــراوان ،تــالش بــرای کاهــش هزینــه هــا و بهینــه ســازی فراینــد هــا بســیار حائــز اهمیــت و ضــروری مــی باشــد.                                                           

هرســاله حــوادث ،خســارات جبــران ناپذیــری بــه پرســنل و صنایــع وارد مــی شــودکه بیشــتر ایــن وقایع ،بــا شناســایی خطــرات و ارزیابی 
و کنتــرل ریســک قابــل پیش بینی وپیشــگیری اســت.

مــواد و روش هــا: تجزیــه و تحلیــل اثــرات و حــاالت شکســت)FMEA( بــه عنــوان یکــي از مفیدتریــن ابزارهــاي ارزیابي ریســک براي 
کاهــش  پتانســیل  شکســت در سیســتم ، فرآیندهــا، طــرح هــا و خدمات اســت و در گســتره وســیعي از صنایع مــورد اســتفاده قرارگرفته 
اســت. بنابرایــن هــدف ازایــن مطالعــه شناســایی مخاطــرات کلــی صنعت ســیمان و اولویــت بندی خطــرات برای پیشــگیری از خســارات 
جانــی و مالــی درایــن صنعــت مــی باشــد. دراین تحقیــق  بااســتفاده از ترکیبــی از ســه روش FMEA و AHP وTOPSIS   بــه ارزیابی 

ریســک مخاطرات صنعــت ســیمان پرداختیم.

یافتــه هــا: در روش FMEA بیشــترین عــدد اولویــت ریســک محاســبه شــده را، کار درارتفاع)336(،تمــاس بــا مــواد خطرنــاک )294(
ســپس کارباماشــین آالت)288(بــه خوداختصــاص دادنــد.درروش  AHP بــه اولویــت بنــدی مخاطــرات پرداختیــم. ســه اولویــت اول بــه 
ترتیــب کار درارتفــاع ، کار باماشــین آالت، تمــاس بــا گــردو غبــار بیــان شــد .در روش TOPSIS  مخاطــره کار در ارتفــاع به عنــوان  مهم 
تریــن مخاطــره ازبیــن 8مخاطــره کلــی درایــن صنعــت انتخــاب شــد.نتایج نشــان داد در هــر ســه روش مذکــور، کار درارتفــاع ،نســبت به 

بقیــه مخاطــرات درصنعــت ســیمان بیشــتر حائــز اهمیت اســت.

نتیجــه گیــری: در دنیــای پــر رقابــت امــروز، ارتقــاء ایمنــی در صنعــت ســیمان یکــی از ضــروری تریــن فاکتورهــا در تحقــق اهــداف  
عالیــه ســازمان و پوشــش الزامــات قانونــی مــی باشــد. نیــل بــه ایــن مهــم خــود در گــرو ایجاد سیســتم هــای مدیریتی اســت کــه اجرای 

آن منجــر بــه شناســایی ، اولویــت بنــدی و کنتــرل مخاطــرات موجــود در فعالیــت هــا مــی گــردد.

کلمات کلیدی:ارزیابی ریسک، روش های چند معیاره،صنعت سیمان،کار درارتفاع.
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ارزیابي ارگونومیک خطرات ابتال به اختالالت اسکلتي – عضالني به روش 

QEC در کارگران یک کارخانه لبنیات

دانیال محمدی 1*

1 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
Email: DanialMohammadi92@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  اختــالالت اســکلتي- عضالنــي یکــي از عوامــل شــایع آســیب هــاي شــغلي و ناتوانــی در کشــورهاي صنعتــي و 
کشــورهاي در حــال توســعه اســت. ایــن موضــوع ســبب انجــام تحقیقــات زیــادي در زمینــه ایــن اختــالالت و شــیوه هــاي ارزیابــي خطر 
ابتــال بــه آن هــا شــده اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن شــیوع اختــالالت اســکلتي- عضالنــي و ارزیابــي ریســک ابتــال بــه ایــن 
اختــالالت در کارگــران یــک صنعــت لبنیــات انجــام شــده اســت. نتایــج بدســت آمــده مــي توانــد در ارایــه راه هــاي پیشــگیري از آســیب 

هــا و تأمیــن ســالمت نیــروي کار کمــک کنــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه مــورد نظــر مقطعــی و روی کارگــران کارخانــه لبنیــات بــا روش QEC انجــام پذیرفتــه اســت. جامعــه مــورد 
مطالعــه 100 نفــر از کارگــران کارخانــه لبنیــات بــوده کــه بــه صــورت تصادفــي ســاده، در واحدهــاي مختلــف انتخــاب شــده انــد. در ایــن 

مطالعــه از پرســش نامــه نوردیــک بــراي پرســش هــاي عمومي اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســن و ســابقه کار افــراد مــورد مطالعــه بــه ترتیــب برابــر بــا 4/85 ± 29/28 و 3/17 ± 4/34 ســال بــه دســت آمــد. 
بیــش تریــن اختــالالت در ناحیــه گــردن )90 درصــد( و مــچ دســت )59 درصــد( گــزارش شــده اســت. آزمــون هــاي آمــاري نشــان دادند 
بیــن اختــالالت اســکلتي – عضالنــي و ســطح ریســک ارتبــاط معنــي داري وجــود دارد )P<0/05(، بــه گونه اي کــه اختــالالت در افرادي 

کــه ســطح ریســک بــاال دارنــد، بیــش تر اســت.

نتیجــه گیــری: مطالعــه نشــان داد، شــیوع اختــالالت اســکلتي – عضالنــي ناشــي از کار درکارکنــان کارخانــه لبنیــات بــاال اســت عمده 
تریــن مشــکالت در ســالن ســردخانه وجــود دارد. انجــام اقدامــات اصالحــي جهــت بهبــود شــرایط کار ضروري اســت.

واژگان کلیدي: اختالالت اسکلتي – عضالني، پرسش نامه نوردیک، روش QEC، وضعیت کاري، کارخانه لبنیات
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بررسی تاثیر جاذب صوتی تولید شده با پوسته تخم مرغ در کاهش 

سروصدای محیط کار

دانیال محمدی 1*

1 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
Email: DanialMohammadi92@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  امــروزه ســروصدا یکــي از مشــکالت عمــده مرتبــط بــا صنایــع مــي باشــد. ســروصدا مــي توانــد باعــث عــوارض 
متعــددي از جملــه کاهــش شــنوایي کارگــر و همچنیــن کاهــش بازدهــي و ایجــاد برخــي مخاطــرات مرتبــط بــا ایمني بــراي او گــردد. با 
توجــه بــه ایــن موضــوع الزم اســت تــا بــه صــورت نظــام منــد اقــدام بــه کاهــش مواجهــه کارگــر بــا ســروصدا شــود. هــدف مطالعــه، بیان 

راهکارهــای کنترلــی در جهــت کاهــش و حــذف ایــن عوامــل مخــرب بــا اســتفاده از جــاذب صوتــی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی – کاربــردی ابتــدا صنعــت مــورد نظــر کــه کارخانــه لبنیــات مــی باشــد مــورد ارزیابــی 
اولیــه قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده از روش الگویــی و شــبکه ای نقــاط پــر خطــر تعییــن گردیــد، پــس از تعییــن نقــاط پــر خطــر جــاذب 
ســقفی – اســتوانه ای حــاوی پوســته آهکــی تخــم مــرغ، شــانه تخــم مــرغ و زرده تخــم مــرغ درون الیــه ای از جنــس نســوز قــرار گرفتــه 
و در نقــاط تعییــن شــده نصــب گردیــد. در نهایــت پــس از نصــب، ارزیابــی نهایــی بــه دو روش الگویــی و شــبکه ای انجام گرفتــه و ضریب 

موثــر جــاذب بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن گردیــد.

یافتــه هــا: ســروصدا در محیــط کار در ارزیابــی اولیــه بیــن 92 دســی بــل تــا 75 دســی بــل متغیــر و 8 ناحیــه بــا خطــر بــاال شناســایی 
گردیــد. ارزیابــی نهایــی ســروصدای محیــط کار پــس از جــاذب صوتــی کاهــش 9 دســی بلــی در نواحــی پــر خطــر را نشــان داد. ضریــب 

جــذب جــاذب بــا محتویــات پوســته آهکــی تخــم مــرغ، شــانه تخــم مــرغ و زرده تخــم مــرغ 98 درصــد بــه دســت آمــد.

نتیجــه گیــری: جــاذب صوتــی ســببب کاهــش ســروصدای محیــط کار شــده و جــاذب صوتــی حــاوی پوســته آهکی تخــم مرغ، شــانه 
تخــم مــرغ و زرده تخــم مــرغ بــه عنــوان یــک جــاذب بــا کارایــی بــاال و تولیــد ســاده مــی توانــد بــه صــورت بومــی و بــا کــم تریــن هزینه 

ــردد. تهیه گ

واژگان کلیدي: سروصدا، جاذب صوتی، پوسته آهکی تخم مرغ
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بررسي و آنالیز مشکالت ارگونومیکي وبهداشت حرفه ای در کارگاه هاي 

خیاطي شهرستان سبزوار
رضا خشک دامن 1  

1*-کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
nicetime2020@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  کارگــران حرفــه خیاطــي بــه دلیــل پوســچرهای هــاي نامناســب بدني مســتعد عــوارض اســکلتي عضالنــي مختلفي 
مــي باشــند .ایــن مطالعــه بــا هــدف آنالیــز ایســتگاه هــاي کاري ایــن شــغل و ارزیابي پوســچرهای بــدن ایــن افراد صــورت پذیرفته اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــي تحلیلــي و بــه روش مقطعــي در )54 ( کارگاه خیاطــي کــه بــه طورتصادفــی در 
شهرســتان ســبزوار انتخــاب شــده بودنــددر ســال 93 صــورت پذیرفــت. کلیــه ي حــرکات شــاغلین درپســت هــای مختلــف کاری وهــم 
چنیــن وضعیــت محیطــی کارگاه هــا بــا روش مشــاهده اي و عکــس بــرداري مــورد بررســي قــرار گرفــت. پرسشــنامه نوردیــک نیز جهت 

بررســی اختــالالت اســکلتی عضالنــی افرادتکمیــل گردید

یافتــه هــا:  نتایــج حاصــل از پژوهــش 35 مــورد مشــکل ارگونومیکــی رادر ایــن کارگاه ها مشــخص نمــود .اکثرقریــب به اتفاق شــاغلین 
دارای ســابقه کاری بیشــترازده ســال )83 درصــد(دارای ناراحتــی هــا ومشــکالت اســکلتی عضالنــی بودند.بیشــترین مشــکالت بــه ترتیب 

مربــوط بــه انجــام کارهایــی مانند:برشــکاري، چرخــکاري، و اتــو کاري بود . 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــاي ایــن پژوهــش، مي بایســت هــر چــه ســریعتر اقدامــات ومداخــالت اصالحــي ارگونومیکــی در 
کارگاه هــاي حرفــه خیاطــي صــورت پذیرد .

کلمات کلیدی: حرفه خیاطي ، مشکالت ارگونومیکي ، کارگران
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بررسي تفاوت زنان و مردان از دیدگاه ارگونومي و بهداشت حرفه اي

رضا خشک دامن1  
1-کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

nicetime2020@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  زنــان نیمــي از جمعیــت جهــان را تشــکیل مــي دهنــد. اشــتغال زنــان در محیــط هــاي کاري روز بــه روز در حــال 
افزایــش اســت . هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســي تفــاوت هــاي زنــان و مــردان از دیــدگاه ارگونومــي و بهداشــت حرفــه اي اســت . 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر در قالــب بررســي مــروري و کتابخانــه اي مــي باشــد کــه با بهــره گیــري از منابــع مختلــف ارگونومي 
و بهداشــت حرفــه اي پیرامــون اختالفــات مــردان و زنــان بــه بحــث پرداخته اســت.

یافتــه هــا:  اختالفــات و تفــاوت هــاي زیــادي بیــن دو جنــس مشــاهده گردیــد. از جملــه زنــان از لحــاظ ابعــاد بدنــی و انــدازه هــاي 
آنتروپومتریــک نســبت بــه مــردان اختالفــات بــارزي دارنــد . از دیــدگاه فیزیولــوژي کار، زنــان داراي ظرفیت کارکمتري نســبت بــه مردان 
مــي باشــند. زنــان در مقابــل عوامــل زیــان آور فیزیکــي محیــط کار ماننــد :گرمــا و ســر و صــدا نیــز تحمــل کمتــري نســبت بــه آقایــان 

ازخــود نشــان مــي دهنــد . 

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه وجــود توانایــي هاوقابلیــت هــاي فیزیکــي وفیزیولوژیکــی  متفــاوت زنــان نســبت بــه مــردان، ایــن مقوله 
بایســتي در زمــان اســتخدام وشــروع بــه کارایشــان باالخــص توســط کارفرمایــان مــد نظــر قــرار گیــرد.

کلمات کلیدی: زنان، ارگونومي، فیزیولوژي کار ،اندازه های آنتوپومتریک.
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بررسی اثرصدا برافزایش فشارخون درکارگران کارخانجات پنبه یکی 

ازشهرستان های خراسان رضوی

رضا خشک دامن 1

1-کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
nicetime2020@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:   صــدا ازمهمتریــن آالینــد هــای فیزیکــی محیــط درچنددهــه اخیــر اســت کــه  نقــش بســزایی دربرهــم زدن تعــادل 
فیزیولوژیکــی وروانــی انســان هــا دارد. هــدف ازانجــام ایــن پژوهــش بررســی اثرصــدا بــر افزایــش فشــارخون درمحیــط هــای کاری مــی 

شد. با

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر ازنــوع مقطعــی وبــه صــورت توصیفی تحلیلــی بــوده کــه بــرروی 63 نفرازکارگــران کارخانجــات پنبه 
دردونوبــت قبــل وبعدازکارانجــام ونتایــج بــا اســتفاده ازآزمــون آمــاری تی زوجــی موردتجزیــه وتحلیــل قرارگرفت. 

یافتــه هــا: درایــن پژوهــش مشــخص گردیدکــه فشــارخون قبــل وبعــد از مواجهــه بــا صداتفــاوت داشــته بــه گونــه ای کــه ترازبــاالی 
)000/.=P(.صــدا باعــث باالرفتــن بیشترفشــارخون خواهدگردید.لــذا بیــن تــراز باالی صــدا با فشــار خــون ارتبــاط معنــی داری وجــوددارد

نتیجــه گیــری: صــدای زیادترازحــد اســتانداردوعدم رعایــت حدودمجازمواجهــه می تواند برسیســتم قلــب و عــروق اثرگذاشــته وافزایش 
فشــارخون راباعــث گردد.

کلمات کلیدی: صدا، فشارخون ، کارگران،کارخانجات پنبه
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بررسی خستگی و فرسودگی شغلی کارکنان بانکی تبریز و ارائه راهکارهای 

پیشگیرانه

یحیی رسولزاده1، سینا صمدی2، بهنام عباسی3، عمران احمدی4، اصغر عباس پور5، 

1 دانشیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 کارشناس بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
5 )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده HSE، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

a_abbaspour@sbmu.ac.ir 

چکیده 

زمینــه و هــدف: نیــرو هــای کاری  از اصــول مهــم دســتیابی بــه اهــداف هــر ســازمان محســوب مــی شــوند. عوامــل تاثیــر گــذار بــر 
ســالمت ایــن  افــراد ، دســتیابی بــه اهــداف هــر ســازمان را بــا خطــر روبــه رو مــی کنــد. خســتگی و فرســودگی شــغلی از جملــه عوملــی 
هســتند کــه نــه تنهــا بــر ســالمتی روانــی و جســمی افــراد شــاغل اثــر گــذار هســتند بلکــه راندمــان کاری افــراد را نیــز تحــت تاثیــر قرار 
می دهنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن عوامــل هرچــه بیشــتر در محیــط هــای کاری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و راهکارهایی 

جهــت پیشــگیری و یــا بهبــود آنها اندیشــیده شــود.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه برای بررســی فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد فرســودگی شــغلی مــازالچ )MBI( و برای 
بررســی خســتگی شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد خســتگی شــغلی )MFI( اســتفاده گردید. هم چنین اطالعات دموگرافیک و شــغلی 
و محیطــی در بخــش اول پرسشــنامه توســط افــراد گــزارش گردیــد. بعــد از جمــع آوری پرسشــنامه هــا، داده هــا در نــرم افــزار آمــاری 
SPSS نســخه 16 وارد شــده و شــاخص هــای آمــاری توصیفــی )مرکــزی و پراکندگــی( اســتخراج شــده و نیــز آزمــون های آمــاری نظیر 

آزمــون مــن ویتنــی و کروســکال والیــس بــه دلیــل غیرنرمــال بــودن داده هــا برابــر فرضیــات طــرح انجــام گردید.

یافتــه هــا: 89/3% از افــراد شــرکت کننــده مــرد و 10/7% زن بودنــد، میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده 38/41 ســال بــا انحــراف 
معیــار 6/6 بودنــد. افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه مقیــاس خســتگی هیجانــی بیشــتری را نســبت بــه مقیــاس مســخ شــخصیت و 
کفایــت شــخصی گــزارش کردنــد. همچنیــن در رابطــه بــا مولفــه هــای خســتگی، خســتگی عمومــی، خســتگی جســمی، خســتگی 

ذهنــی، کاهــش فعالیــت و کاهــش انگیــزه بــه ترتیــب بیشــترین تــا کمتریــن نمــره را داشــتند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مطالعــه پیشــنهاد مــی گــردد کــه مدیریــت بانــک بــه مســأله شــرایط روانی-اجتماعــی 
کارکنــان بانــک بیــش از پیــش توجــه نمــوده و بــا فراهــم کــردن شــرایط اشــتغال ســالم، بــا نشــاط و پرانگیــزه از طریــق بــه کارگیــری 
اصــول ارگونومــی و روانشناســی کار در راســتای بهینــه ســازی شــرایط انجــام کار و در نهایــت کاهــش خســتگی و فرســودگی شــغلی 

کارکنــان کوشــش نماینــد.

واژگان کلیدي: بانک، خستگی شغلی، فرسودگی شغلی، سالمت حرفه ای، ارگونومی
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اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد پرستاران
مریم بهشتی فر1 

1 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران/ عضو کمیته 
تحقیقات دانشجویی

maryam.beheshtifar@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: نیــروی انســانی، کار و بهــره روی واژه هایــی هســتند کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد. زمانــی کــه ســخن از 
بهــره روی نیــروی انســانی پیــش مــی آیــد انســان بــه عنــوان نیرویــی فعال مطــرح می شــود. نیــروی انســانی کارآمــد پربهاتریــن و ارزنده 
تریــن ثــروت و دارایــی هــر ســازمان اســت. پرســتاران بــزرگ تریــن و مهــم تریــن بخــش از منابــع انســانی سیســتم هــای  بهداشــتی- 
درمانــی هســتند .آن هــا در قبــال بیمــار بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم مســئول انــد و تحقــق ایــن امــر نــه تنهــا از طریــق علمــی و 
روش هــای اخالقــی صحیــح برقــراری ارتبــاط بــا مددجــو، بلکــه از طریــق ســالمتی خود پرســتار قابل دسترســی اســت. یکــی از صدمات 
مهــم ناشــی از کار در پرســتاران، اختــالالت اســکلتی- عضالنــی اســت. یکــی از کاربــردی تریــن روش هــای کاهــش مخاطــرات ناشــی از 

کار، انجــام مداخــالت ارگونومــی می باشــد. 

  در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه بــه اهمیــت ارگونومــی در افزایــش بهــره وری و عملکــرد پرســتاران کــه بــزرگ ترین و مهــم ترین 
منابــع انســانی سیســتم هــای بهداشــتی- درمانی هســتند، پرداخته شــود.

روش کار: ایــن مقالــه یــک مطالعــه از نــوع مــروری اســت کــه بــا اســتفاده از روش بررســی تحقیقــات مرتبــط بــا موضــوع مــورد نظــر 
 Sid ، Google Scholar ، PubMed ، بــا جســتجو در منابــع کتابخانــه ای، پایــان نامــه هــا و داده پایــگاه هــای اینترنتــی: از جملــه

Science Direct ، Magi ranانجــام گرفتــه اســت.                                                                                                                           

یافتــه هــا: ارگونومــی دانشــی اســت کــه در حقیقــت از رابطــه عــام و موثــر انســان، ابــزار و محیــط ســخن مــی گویــد و مــی کوشــد بــا 
شــناختن تعامــل ایــن 3 عامــل، بیشــترین بهــره وری بــه دســت آیــد. وظیفــه مهــم دانــش ارگونومــی ایــن اســت کــه تعیین کنــد، کدام 
قســمت از فشــارهای کاری انســانی کــه در وضعیــت جدیــد ناشــی از تغییــر شــرایط تکنیکــی ایجــاد شــده اســت، حــذف یــا تابــع ایــن 
وضعیــت شــود و چگونــه مــی تــوان از توانایــی هــای خــاص انســان در ایــن زمینــه بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد. در مطالعــات انجــام 
شــده در زمینــه ی شــرایط فیزیکــی و ارگونومیکــی محیــط کاری پرســتاران، شــایع تریــن آســیب هــای اســکلتی- عضالنــی در حرفــه 
پرســتاری، کمــر درد، مشــکالت گــردن، شــانه و نیــز صدمــات بــازو و مــچ و زانــو گــزارش شــدند. و از خــم شــدن، چرخیــدن، ســر پــا 
ایســتادن هــای زیــاد و جــا بــه جــا کــردن بیمــار بــه عنــوان شــایع ترین عوامــل خطر ایجــاد صدمــات اســکلتی- عضالنــی در ایــن حرفه، 
اشــاره شــد. همچنیــن نشــان داده شــد کــه آمــوزش کادر پرســتاری بــرای انتقــال بیمــاران و وضعیــت صحیــح بدنــی در محیــط کاری به 

عنــوان یکــی از مداخــالت ارگونومــی در کاهــش و پیشــگیری از اختــالالت اســکلتی- عضالنــی تاثیــر بســزایی داشــت.  

نتیجــه گیــری: از مهــم تریــن عوامــل تهدیــد کننــده ی ســالمتی پرســتاران، اختالالت اســکلتی- عضالنی اســت کــه به دنبال شــرایط 
نامطلــوب محیــط کار آن هــا بــروز مــی نمایــد. ایــن موضــوع باعــث اختــالل در کار، کاهــش بهــره وری و بــازده کار مــی شــود. بــا توجــه 
بــه تاثیــر مداخــالت ارگونومیــک در زمینــه بهبــود شــرایط محیــط کاری پرســتاران، بــه مدیــران پرســتاری توصیــه مــی شــود کــه برنامه 
هــای مدونــی را در خصــوص بکارگیــری مداخــالت ارگونومیــک و آمــوزش اصــول ارگونومــی محیــط کار به منظــور افزایش ســطح آگاهی 

پرســتاران تدویــن نمایند.

واژه هاي کلیدي: ارگونومی، بهره وری، پرستاران.
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استرس شغلی و فرسودگی شغلی : مهم ترین آسیب های اجتماعی- روانی 

سالمت پرستاران
مریم بهشتی فر1 *، صمد طالیی شکری2

1 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران/ عضو کمیته 
تحقیقات دانشجویی

maryam.beheshtifar@gmail.com 
2 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران/ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده
زمینه و هدف: ماهیت بعضی از مشاغل به گونه ای است که خواه ناخواه افراد دچار مشکل می شوند، به گونه ای که ممکن است 

سالمت روانی و جسمی آن ها تهدید شود. در شغل هایی که در آن ها ارتباط انسانی مطرح است تنیدگی بیشتری وجود دارد و باعث به 
مخاطره انداختن سالمت فرد می شود و پرستاران از جمله گروه هایی هستند که بیشترین استرس شغلی را تجربه می کنند. استرس شغلی 

مزمن پرستاران می تواند در نهایت به فرسودگی شغلی آنان ختم شود. پرستاران به عنوان بزرگ ترین بخش از نیروهای حرفه ای در خط 
مقدم ارائه خدمات در سیستم بهداشتی- درمانی هستند. آن ها در قبال بیمار به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول اند و تحقق این امر نه 

تنها از طریق علمی و روش های اخالقی صحیح برقراری ارتباط با مددجو، بلکه از طریق سالمتی خود پرستار قابل دسترسی است.    لذا 
در این مقاله سعی شده است که به تبیین استرس شغلی و فرسودگی که از مهم ترین آسیب های اجتماعی- روانی سالمت پرستاران به 

حساب می آیند پرداخته شود.
روش کار: ایــن مقالــه یــک مطالعــه از نــوع مــروری اســت کــه بــا اســتفاده از روش بررســی تحقیقــات مرتبــط بــا موضــوع مــورد نظــر 
 Sid ، Google Scholar ، PubMed ، بــا جســتجو در منابــع کتابخانــه ای، پایــان نامــه هــا و داده پایــگاه هــای اینترنتــی: از جملــه

Science Direct ، Magi ranانجــام گرفتــه اســت.                                                                                                                             

 یافتــه هــا: فرســودگي شــغلي پاســخ بــه اســترس هــاي مزمــن کار اســت .پرســنل پرســتاري بــه دلیــل ماهیــت حرفــه خــود مســتعد 
فرســودگي شــغلي هســتند. عوامــل اســترس زاي متعــددي در محیــط کار پرســتاران وجــود دارنــد کــه از مهــم تریــن آن هــا مــي تــوان 
بــه کمبــود کارکنــان نســبت بــه بیمــاران، حجــم کاری زیاد، نوبــت کاري متغیــر و در گــردش ،ســاعات کاري طوالنــي، اختــالل در خواب 
و اســتراحت و بیــدار مانــدن هــاي متوالــي و نداشــتن اســتراحت کافــي، نامناســب بــودن محیــط فیزیکــي کار، فضــای بحرانــی بخــش، 

خطــرات ناشــي از بیماریهــاي عفونــي، تمــاس بــا انــواع مــواد شــیمیایي و پرتوهــاي خطرنــاک تشــخیصي و درمانــي اشــاره نمــود.

نتیجــه گیــری:. اســترس هــاي شــغلي پرســتاران مــي توانــد ســالمت جســمي و روانــي آن هــا را تهدیــد نمایــد و کارکــرد اجتماعــي 
شــان را مختــل کنــد کــه ایــن خــود تهدیــد جــدي بــر عملکــرد و بهــره وري نظــام ســالمت بــه حســاب مــي آیــد بــا توجــه بــه اهمیــت 
ایــن امــر، بــه مدیــران پرســتاری توصیــه مــی شــود، در محــل کار افــراد تدابیــری اندیشــند و مداخالتــی را انجــام دهند که اســترس های 
محیــط کار کاهــش یابــد. همچنیــن مــی تواننــد برنامــه هــای منظمــی را در خصــوص برگــزاری دوره هــای آمــوزش رفتارهــای تســهیل 
کننــده و ارتقــاء دهنــده ی ســالمت در پرســتاران ماننــد: آشــنایی بــا رشــد معنوی، تــاب آوری، مهــارت هــای ارتباطی، مســئولیت پذیری 

ســالمتی، مدیریــت تنــش را تدویــن نماینــد و اجــرا کنند.

واژه هاي کلیدي: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، سالمت، پرستاران.
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بهداشت حرفه ای و نقش آن در ارتباط با استرس های محیط شغلی 

بیمارستانی
محمد دالیی میالن1*، فاطمه ذهبی اردکانی.2، الهام رزم جو3، ٬ محمد رضا محمد پور4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
2 دانشجوی رزیدنت بیهوشی٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران   

3 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
4 دانشجوی کارشناسی هوشبری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

چکیده 

زمینــه: بهداشــت حرفــه ای یکــی از رشــته هــای اســت کــه نقــش بــه ســزایی در ســالمت جامعــه دارد و توجــه بیشــتر بــه آن نشــان از 
پیشــرفته بــودن آن جامعــه اســت و یکــی از نقــش هــای بهداشــت حرفــه ای در ارتبــاط بــا اســترس هــای محیــط شــغلی اســت و لــذا 
کارشناســان ایــن رشــته بــا ایفــای نقــش مثمــر بــه ثمــر خــود مــی توانــد نقــش بزرگــی در کاهــش ایــن اســترس هــا  بــه خصــوص 
اســترس هــای محیــط بیمارســتانی داشــته باشــد و هــدف ایــن پژوهــش بهداشــت حرفــه ای و نقــش آن در ارتبــاط بــا اســترس هــای 

محیــط شــغلی بیمارســتانی صــورت گرفتــه اســت .

هــدف :  بهداشــت حرفــه ای نقــش موثــری در کاهــش اســترس هــای محیــط شــغلی بیمارســتانی دارد و لــذا هــدف این مطالعــه میزان 
بــه کار گیــری از ایــن دانــش در بیمارســتان هــای کشــور مــا صــورت گرفته اســت

 SCOPUS, PUBMED. ــی ــای اطالعات ــق جســتجو در پایگاه ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م روش کار : در ای
PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی بهداشــت حرفــه ای٬ اســترس 

٬ محیــط هــای شــغلی و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

یافتــه هــا : بــا بررســی و جســتجو در مقــاالت مختلــف و نظــر بــه اینکــه بهداشــت حرفــه ای نقــش مفیــدی در کاهــش اســترس های 
محیــط شــغلی محیــط شــغلی و ســالمتی دارد اهمیــت ایــن دانــش بــا اینکــه در کشــور مــا شــناخته شــده اســت ولــی میــزان بــه کار 

گیــری از ایــن دانــش در محیــط هــای بیمارســتانی در حــد مطلــوب نبــوده 

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه اینکه بهداشــت حرفــه ای مــی تواند خیلــی از اســترس هــای محیط شــغلی بیمارســتانی را کاهــش دهد 
و در نتیجــه میــزان بیمــاری هــا و حتــی مــرگ و میرهــا را کاهــش دهــد و امنیــت شــغلی را بــرای پرســنل درمان بــه خصوص پرســتاران 
فراهــم کنــد لــذا ضــروری اســت دانشــکده بهداشــت برنامــه ریــزی هــای آموزشــی بــا ســایر دانشــکده هــا داشــته باشــد و میــزان آگاهی 

و اســتفاد از این رشــته را به مســئولین بیمارســتانی بهتر بشناســاند

واژه های کلیدی : بهداشت حرفه ای ٬ استر س ٬ محیط شغلی ٬ بیمارستان
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تعیین مشخصه های آنتروپومتریکي استاتیکي کاربران رایانه اتاق 

HAG مانیتورینگ یکی از صنایع استان مازندران جهت طراحي صندلي
محمدامین موعودی1، سید محسن حسینی مقری2

1 مربی، مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ساری
2 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  

M.hosseini@stu.nit.ac.ir 

چکیده
 زمینه و هدف:  عدم توجه به عوامل ارگونومی در محیط کار سبب ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی مانند کمردرد در بدن
 خواشد.نشستن طوالنی مدت، بخشی از عوامل ارگونومی بیماری زای محیط کار را تشکیل می دهد و درنتیجه باعث کاهش

 کارایی و دقت در کارکنان می شود. درنتیجه در این مطالعه سعی شده است تا با طراحی صندلی متناسب با ساختارهای بدن
.افراد، خستگی ناشی از نشستن را کمتر کند و کارایی افراد را افزایش دهد

مــواد و روش هــا: شــرکت کنندگان در ایــن مطالعــه 32 نفــر مــرد از کارمنــدان اتــاق مانیتورینــگ یکــی از صنایــع اســتان مازنــدران بــا 
میانگیــن 42/59 ســال بودنــد .24 بعــد از بــدن هــر فــرد درحالی کــه آن هــا بــر روی یــک صندلــی باقابلیــت تنظیــم ارتفاع نشســته بودند 
مورداندازه گیــری قــرار گرفــت و صــدک هــای ابعــاد آنتروپومتــری و ضریــب همبســتگی پیرســون جهــت طراحــی قســمت های مختلــف 
صندلــی HAG بــه دســت آمــد. کلیــه قطعــات صندلــی دارای دو درجــه آزادی می باشــند و ناحیــه گــردن و کمــر به صــورت کامــاًل 
ویــژه و دارای قابلیــت تنظیــم بــرای ایــن نــوع صندلــی طراحــی گردیــد، همچنیــن میــزان تراکم پذیــری ســطح نشســتنگاه بــا اســتفاده 
از اســتاندارد  MIT بــه دســت آمــد. کل کاربــران مانیتورینــگ ایــن شــرکت، 48 نفــر بودنــد کــه به منظور جامعیــت نمونه گیــری از روش 
کوکــران بــا ضریــب اطمینــان 95% و 10% خطــا مقــدار نمونــه 32 نفــر بــه دســت آمــد. در طــول فرآینــد آزمایــش، آزمایش شــوندگان 
ــد و تمــام اندازه گیری هــا توســط کالیپــر آنتروپومتــری و  ــدون کفــش و لباســی کــه کمتریــن تأثیــر را در اندازه گیــری بگــذارد بودن ب
بــرای بعضــی قســمت ها از متــر فلــزی و متــر منعطــف  و عمــق ســنج بــا دقــت در حــد دهــم میلی متــر اســتفاده شــد. تمــام داده هــای 

آنتروپومتــری بــا اســتفاده از Excel ، Minitab و SPSS آنالیــز شــده اند.

ــه  ــاق مانیتورینــگ از درد کمــر و گــردن ب ــران ات ــاً 90 درصــد کارب ــن اســت کــه تقریب ــکات مهمــی کــه وجــود دارد ای ــا: ن یافته ه
دلیــل نشســتن طوالنی مــدت بــر روی صندلی هــای غیراســتاندارد رنــج می برنــد . در حــال اســتراحت تقریبــاً 75 درصــد وزن بــدن ) از 
طریــق برجســتگی های ورک( روی ســطح نشســتنگاه، 8 درصــد بــر پشــتی صندلــی و 17 درصــد از طریــق کــف پاهــا بــه زمیــن منتقــل 
ــر از ســطح  ــا کمت ــد. درصورتی کــه عمــق بیشــتر ی ــن رو برجســتگی های ورک نقــش مهمــی در مبحــث نشســتن دارن می گــردد ازای
توصیه شــده باشــد، باعــث فشــار بــه ناحیــه رکبــی و همچنیــن بــه ســطح زیریــن ران شــده کــه منجــر بــه اختــالل در سیســتم گــردش 

خــون و مشــکالت برخاســتن و نشســتن خواهــد شــد.

نتیجه گیــری: بعــد از انجــام تســت راحتــی حیــن نشســتن همــان کاربــران بــر روی صندلــی ارگونومــی بــه شــاخص راحتــی خوبــی 
رســیدیم و شــاخص کارایــی و رضایت منــدی افــراد به طــور قابل مالحظــه ای افزایــش یافــت. بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن این کــه کشــورهای 
دیگــر نیــز بــا توجــه بــه ویژگــي آنتروپومتــري افــراد، صندلی هایــی مناســب طراحــي و تولیــد می نماینــد، توصیــه می گــردد، مشــابه این 
پــروژه در نقــاط مختلــف کشــور انجام شــده، و صندلی هایــی متناســب بــا ابعــاد جســمي افــراد و نیازهــاي آنــان طراحــي و تولیــد گــردد.

واژگان کلیدي: آنتروپومتري، صندلي HAG، ارگونومي، نشستن



105

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران شهر تهران در 

سال 1393

مرضیه منتظر1، مصطفی پویاکیان2، بتول مسروری3، *،مینا امیراحمدی4، مهدی جمشیدی5

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران
2 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 batolmasruri@gmail.com 

4 لیسانس بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف:  اختــالالت اســکلتی عضالنــی بخــش عمــده ای از بیمــاری هــای شــغلی را در محیــط هــای کاری مختلــف از جملــه 
پرســتاری بــه خــود اختصــاص مــی دهند.بــا توجــه بــه بررســی مقــاالت در ایــران در بــازه زمانــی 1380تــا 1390و بــا توجــه بــه اینکــه 
قشــر قابــل توجهــی از کادر درمانــی را پرســتاران تشــکیل مــی دهنــد و اغلــب آن هــا از مشــکالت اســکلتی عضالنــی شــکایت دارنــد این 
مطالعــه بــه منظــور بررســی میــزان شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی در بیــن پرســتاران چنــد بیمارســتان خصوصــی و دولتی شــهر 

تهــران و تعییــن ارتبــاط متغیرهــای مختلــف بــر روی آنهــا صــورت گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی از نــوع توصیفی-تحلیلــی شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه 
نوردیــک در 145 پرســتار در چنــد بیمارســتان دولتــی و خصوصــی شــهر تهــران کــه بــه شــکل تصادفــی ســاده انتخــاب شــده بودنــد؛ 
بررســی گردیــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک در محــل کار گــرد آوری شــدند و نهایتــا بــا کمــک نــرم افــزار spss16 مورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: پــس از تکمیــل پرسشــنامه نوردیــک توســط افــراد،.از بیــن واحدهــای پژوهــش شــده26.81% طــی یــک ســال گذشــته 
ــق  ــد. طب ــرده ان ــه ک ــو درد را تجرب ــچ درد،44.37% گــردن درد،18.44% شــانه و 46.85% زان ــار کمــر درد، 12.76% م ــک ب ــل ی حداق
نتایــج بدســت آمــده بیــن جنســیت، قــد، وزن، ســطح تحصیــالت، عنــوان شــغلی، نــوع بیمارســتان، بخــش کاری و شــیوع اختــالالت 
اســکلتی عضالنــی رابطــه معنــا داری وجــود نــدارد در حالیکــه بیــن شــیوع اختــالالت اســکلتی –عضالنــی وداشــتن فعالیــت ســنگین 

.)0.05>p(ــا ط معنــی داری وجــوددارد ــی ارتب ــراد ،  ســابقه در کار پرســتاری ،  ســابقه در ســمت فعل خــارج ازبیمارســتان، ســن اف

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اطالعــات جمــع آوری شــده درایــن پژوهــش ومطالعــه تحقیقــات مرتبــط مشــخص شــد کــه  اختــالالت 
اســکلتی عضالنــی یکــی از شــایع تریــن مشــکالت پرســتاران میباشــد که بــا عواملــی مانند جا بــه جایی بیمــار، حمــل وســایل و... همراه 
اســت وازجملــه بیمــاری هــای مزمــن بــوده کــه غالبــا قابل درمــان نمی باشــد. در نتیجــه آمــوزش پرســتاران ، آمــوزش حــرکات و ورزش 

هــای اصالحــی وپیشــگیری کننــده  میتوانــد بــه کاهــش عــوارض ناشــی از ایــن وظایــف  کمــک کند.

MSDs ،واژگان کلیدي: پرستاران، اختالالت اسکلتی عضالنی
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بررسی ارگونومیکی دوچرخه های ارایه شده  توسط شهرداری تهران

علی کریم1* ، سید عرفان موسوی2 

*1 )نویسنده مسیول( : کارشناسی،بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ali.km026@gmail.com 

2 کارشناسی،بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

چکیده

زمینــه و هــدف: در تهــران حــدود 160 خانــه ی دوچرخــه ودر مجمــوع ، حــدود 7600 دوچرخــه  وجــود دارد؛ بــا توجــه بــه این کثرت 
و رایــگان بــودن طــرح، الزم اســت؛ از دیــدگاه ارگونومیکــی، مطابقــت آنهــا باآناتومــی وابعــاد آنتروپومتریــک جمعیــت اســتفاده کننــده به 

منظــور جلوگیــری از اختــالالت نوروپاتــی و اســکلتی عضالنی بررســی شــود .

مــواد و روش هــا :بــه منظــور بررســی دوچرخــه هــا بــه شــکل تصادفــی بــه چنــد مرکز مراجعــه و بــا توجه بــه یکســان بــودن دوچرخه 
هــا ، ابعــاد آنهــا انــدازه گیــری ومشــخصات فیزیکــی آنهــا بررســی شــد ودر ادامه بــا وضعیــت آناتومیــک وداده هــای بانــک آنتروپومتریک 

بــا جمعیــت 3720 نفــر از ایرانیــان  مطابقت داده شــد.

یافتــه هــا و نتیجــه گیــری : دســتگیره ایــن دوچرخــه هــا ، ســاده و بــه گونــه ای بــود کــه فشــار وارده بــه قســمت خارجــی دســت 
وخمــش بیــش از حــد مــچ دســت  در بلنــد مــدت بــه ترتیــب موجب ســندرم تونــل اولنــار وســندرم تونل کارپــال و بــروز عالیمــی مانند 
: گزگــز ، ضعیــف شــدن عضــالت بــه ویــژه عظــالت تنــار ، خشــک شــدن پوســت وتغییــر شــکل ناخــن هــا، در نواحی انگشــتان میشــود. 
راه حــل جلوگیــری از دو ســندرم بــاال، اســتفاده از دســتگیره بالــک دار میباشــد ایــن بالــک بــا قارگیــری در بخــش خارجــی دســتگیره، 
بــا افزایــش ســطح ، فشــار وارده بــر عصــب اولنــار را کــم کــرده و از خمــش بیــش از حــد مــچ و فشــار بــه عصــب مدیــان جلوگیــری 
میکنــد و عــوارض را از بیــن میبــرد. در مــورد زیــن دوچرخــه فشــار بــه اعصــاب پودنــدال واقــع در ناحیــه ی پرینــه دربلنــد مــدت عوارض 
جنســی، اختــالالت جنســی بــی اختیــاری در دفــع  مدفــوع یــا ادرار، را بوجــود مــی آورد بمنظــور کاهــش فشــار بــه اعصــاب پودنــدال 
الزم اســت اقداماتــی نظیــر تغییــر شــیب زیــن دوچرخــه بــه پاییــن و اســتفاده از پــد هــای ژالتینــی ، تنظیــم فرمــان دوچرخه بــه ارتفاع 
باالتــر بمنظــور صــاف شــدن کمــر وکاهــش فشــار، انجام شــود کــه دوچرخــه مورد بررســی قابلیــت تنظیم ازتفــاع فرمــان را نداشــت و پد 
ژالتینــی و آمــوزش هــای الزم نیــز جهــت رعایــت مــوارد بــاال ارایــه نمیشــد. طبــق بانــک داده هــا بــه منظــور طراحــی ایــده آل دوچرخه 
زیــن بایــد قابلیــت تنظیــم ، از ارتفــاع 63 ســانتیمتر تــا ارتفــاع 93 ســانتیمتر – صــدک 5 ام زنــان تــا صــدک 95 مــردان در ارتفــاع کفــل 
تــا کــف پــا-را دارا باشــد . در حالیکــه فاصلــه ی زیــن دوچرخــه تــا پــدال در وضعیــت ســاعت 9 بــا احتســاب ضخامــت متوســط کفــی 
کفــش ) 2 ســانتیمتر( -در صــورت تعمیــر پیــچ تنظیــم- از 57 ســانتیمتر تــا 70 ســانتیمتر تغییــر میکــرد؛ پــس افــراد حاظــر در کــران 
بــاالی بــازه، فشــار زیــادی در ناحیــه ی زانــو )تانــدون عضلــه چهارســر ران، غضــروف و تانــدون کشــکک( متحمــل و دچــار درد مزمــن در 
ناحیــه زانــو میشــوند. زیــن بایــد قابلیــت تنظیــم افقــی نیــز ، داشــته باشــد ؛ عقــب بــودن زیــن موجــب کشــیده شــدن ایلیوتیبیــال باند 
ودرد درقســمت خارجــی زانومیشــود کــه گرچــه دوچرخــه هــا ایــن ویژگی را نداشــتند ولــی درصــورت موجود بــودن میتوان بدیــن روش 
آن را تنظیــم کــرد کــه فــرد روی زیــن نشســته و پــای خــود را بــروی پــدال گذاشــته و آن را دروضعیــت ســاعت نــه قراردهــد؛ در ایــن 

صــورت شــاغولی کــه از جلــوی کشــکک بــه پاییــن آویــزان میشــود بایــد ازوســط پــدال عبــور کنــد .

واژگان کلیدی : ارگونومی، دوچرخه، شهرداری_تهران، نوروپاتی ، اختالالت اسکلتی عضالنی
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ارزیابی استرس شغلی در پرستاران بیمارستان 22 آبان شهر الهیجان
 

علی کریم1* ، شقایق عیدانی2 ، تارا نوری3 

1 *)نویسنده مسیول( : کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ali.km026@gmail.com 
2 کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینــه و هــدف: اســترس ناشــی از کار بســته بــه ســطح آن عــوارض روانی، جســمی و رفتــاری مختلفــی نظیر : بــی خوابی، افســردگي، 
انــزوا، بیماریهــاي قلبــی عروقــي، ســردرد، ســوءهاضمه ، کمــردرد و رفتارهاي ســتیزه جویانــه را دارا میباشــد که با توجه به حساســیت کار 
پرســتاران ، ارزیابــی ایــن مهــم بســیار حایــز اهمیــت میباشــد هــدف تحقیــق بررســی ســطح اســترس در بیمارســتان 22 آبــان الهیجان 

و بررســی رابطــه ی بین اســترس ،علــل آن و مشــخصات دموگرافیک میباشــد .

مــواد و روش هــا: پژوهــش فــوق از دســته مطالعــات توصیفــی مــی باشــد و نمونــه پژوهــش 30 نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش 
هــای اورژانــس ،جراحــی ،داخلــی ،اطفــال ،اتــاق عمــل و ســی ســی یــو بیمارســتان 22 آبــان شــهر الهیجــان اســتان گیــالن مــی باشــند 
ــزار جمــع آوری داده هــا شــامل پرسشــنامه دموگرافیک)ســن، ســابقه کار،  ــه گیــری تصادفــی انتخــاب شــدند. اب ــه روش نمون ،کــه ب
میــزان تحصیــالت، نــوع بکارگیــری پرســنل و پســت ســازمانی( و پرسشــنامه اســترس شــغلی میباشــد ؛کــه در آن اســترس، ناشــی از 6 
علــِت : نگرانیهــای مرتبــط بــا ســالمت شــغلی، نگرانــی هــای مرتبــط بــا ویژگــی شــغل، ارتباطــات واحســاس راحتی با سرپرســت، فشــار 
روی کار، تناقــض درتوصیــف شــغل، اختــالف و تردیــد در نظــر گرفتــه میشــد. اعتبــار و پایایــی ایــن پرسشــنامه توســط انیســتیتو طــب 
پیشــگیری آمریــکا )دان آر پــاوول و همــکاران( تاییــد شــده اســت . پــس از وزن دهــی ســواالت و تعییــن 10 % بــه عنــوان ســطح خطــا 

، از نــرم افــزار spss جهــت انجــام آزمــون هــای همبســتگی پیرســون ، اســپیرمن انجــام شــد.

یافتــه هــا: از30 نفــر نمونــه 18 نفــر اســترس باالتــر از حــد نرمــال داشــتند . بــه ترتیب بخــش های فشــار شــغلی، نگرانی هــای مرتبط 
بــا ویژیگــی هــای شــغل، نگرانیهــای مرتبــط بــا ســالمت شــغلی و اختــالف و تردیــد از بیشــترین دالیــل ایجــاد اســترس در نمونــه مــورد 
بررســی بــود . در آزمــون هــای همبســتگی، رابطــه ی مشــخصات دموگرافیکــی مثل ســن ،ســابقه کار و نــوع روش بــه کارگیری بــا میزان 
اســترس ارزیابــی شــد . در مــورد ارزیابــی ســن ، p = 0/283 رابطــه معنــا داری بــا میــزان اســترس مشــاهده نشــد . در مــورد میزان ســابقه 
کاری ، p = 0/263 رابطــه ی بیــن اســترس و ســابقه مشــاهده نشــد و در پایــان در مــورد نــوع بکارگیــری پرســنل  p = 0/078 رابطــه 

)a=0/1( . معنــاداری بین ایــن دو مشــاهده میشــود

نتیجــه گیــری : طبــق آزمــون همبســتگی رابطــه ی معنــا داری بیــن نــوع بکارگیــری پرســنل و اســترس وجــود دارد بدیــن شــرح که 
پرســتاران طرحــی بیــش از ســایر گــروه هــا ) قــراردادی و رســمی ( از اســترس و عــوارض آن رنــج میبردنــد . اســتفاده از آمــوزش هــای 
توجیهــی در بــدو ورود بــه محیــط کار ، بهبــور روابــط بیــن مدیــران و کارکنــان  باتجربــه و کــم ســابقه ، فرصــت دادن برای اثبــات ویژگی 

هــا و... میتوانــد ایــن اســترس هــا را کاهــش دهــد.

واژگان کلیدی: استرس ، شغلی ، پرستاران ، بیمارستان
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بررسی  استرس شغلی کتابداران شاغل درکتابخانه های دانشگاه علوم 

پزشکی شهید صدوقی یزد،1394 
بهرام کوهنورد1، ویدا سادات انوشه2، زهره جاللی3، محمدرضا شیخی اصطهباناتی4، حمیده میهن پور5،*

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 3و4  دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 نویسنده مسؤول( عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید( 5
h.mihanpour@gmail.comصدوقیزد

چکیده

زمینــه و هــدف: کتابــداری بــا توجــه بــه ماهیت شــغلی کــه دارد ممکن اســت بــا عــدم توانایی پاســخگویی بــه درخواســت هــا و نیازها 
باعــث ایجــاد اســترس شــغلی شــود. لــذا ایــن مطالعــه  با هــدف بررســی اســترس شــغلی در کتابــداران شــاغل در کتابخانه های دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهید صدوقی یــزد انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع تحلیلــی - مقطعــی مــی باشــد کــه بــر روی 38 نفــر از کتابــداران شــاغل در کتابخانــه هــای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد انجــام گرفــت کــه بــه صــورت سرشــماری وارد مطالعــه شــدند. ابــزار جمــع آوری داده هــا 
 T-test 22  و آزمــون های آمــاری SPSSبــود. داده هــا توســط نــرم افــزار )HSE( پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و اســترس شــغلی

مســتقل و One Way ANOVA مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: از مجمــوع 38 نمونــه کــه وارد مطالعــه شــدند، 25 نفــر )65/8%( زن و 13 نفــر )34/2%( مــرد بودنــد. در ایــن پژوهــش 
میانگیــن نمــره اســترس شــغلی در کارکنــان 0/41 ± 2/47 مــی باشــد )حداقــل نمــره اکتســابی توســط کارکنــان 1/76 و حداکثــر 3/58 
بــود( و بــه ترتیــب 7/9% )3 نفــر( بــدون اســترس، 84/2% )32 نفــر( دارای اســترس خفیــف، 7/9% )3 نفــر( دارای اســترس متوســط 
بودنــد و هیــچ مــوردی از اســترس شــدید یافــت نشــد. بیشــترین و کمتریــن میــزان اســترس شــغلی بــه ترتیــب مریــوط به حیطــه های 
حمایــت مدیــران و سرپرســتان بــا میانگیــن )3/05( و حیطــه نقــش )1/79( بــود. طبــق نتایــج ایــن مطالعــه بیــن رشــته ی تحصیلــی و 
اســترس شــغلی ارتبــاط معنــی داری دیــده شــد و کتابــداران بــا تحصیــالت کتابــداری، کمتــر از کتابــداران فــارغ التحصیــل ســایر رشــته 
هــا دارای اســترس بودنــد. همچنیــن آزمــون T-test مســتقل رابطــه معنــاداری میــان داشــتن شــغل دوم و تأهــل بــا حیطــه تقاضــا 

.)0.05˂P( ــرل را نشــان داد و حیطــه کنت

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از بررســی رابطــه بیــن تحصیــالت و عوامــل اســترس زاي شــغلی کتابــداران، نشــانگر آن اســت کــه بین 
عوامــل اســترس زا و میــزان تحصیــالت رابطــه ي معنــی داري از نــوع منفــی وجــود دارد. بدیــن ترتیــب هــر چــه میــزان تحصیــالت افراد 
افزایــش یابــد، عوامــل اســترس زا بــر آن هــا تأثیــر کمتــري خواهند داشــت. بــا عنایت بــه اینکه محیــط کتابخانه عمومــاً محیــط کار آرام 

محســوب مــی شــود لــذا مــی تــوان گفــت نویدبخــش کــم بــودن ایــن گونــه اســترس ها باشــد.

واژگان کلیدي: استرس شغلی، کتابداری، کتابخانه
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بررسی کیفیت خواب در مشاغل پرستاری، رانندگان کامیون و کارگران 

صنعت

سینا آرین*1، حامد رحیمی2، مسعود خسروی پور2 ، زهرا جمشیدی فر2، رویا مرادی پور2، فرید خسروی2، شکوفه 
خدابخشی3

1 )نویسنده مسؤول( دانشجوی مقطع کارشناسی، علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه،

sinaaryan008@gmail.com
2 دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد دورود

چکیده

 زمینــه و هــدف: یکــی از مهــم تریــن نیازهــای زیســتی انســان خــواب اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در ســالمت و کیفیــت زندگــی 
دارد. خــواب نامناســب بــه دلیــل اختالالتــی کــه بوجــود مــی آورد در مشــاغلی کــه نیــاز به ایمنــی و تمرکز الزم اســت همچون پرســتاری 

و راننــدگان کامیــون و کارگــران شــاغل در صنعــت بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه در ایــن مطالعــه مورد بررســی قــرار گرفتــه اند.

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی، تحلیلی-توصیفــی در ســال 1395 بــا اســتفاده از نمونــه گیــری تصادفــی صــورت 
گرفتــه اســت. تعــداد100 نفــر از راننــدگان کامیــون، 260 نفــر از پرســتاران و 86 نفــر از کارگــران شــاغل در یکــی از کارخانجــات صنعتی 
شــهر کرمانشــاه در ایــن مطالعــه انتخــاب شــدند. جهت جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه دموگرافیک و پرسشــنامه اســتاندارد کیفیت 
خــواب PSQI اســتفاده شــد. داده هــا بــا آزمــون هــای آمــاری ANOVA، آزمــون t و ضریــب همبســتگی Pearson مــورد تجزیــه 

تحلیــل قــرار گرفتند.

یافتــه هــا : میانگیــن میــزان مواجهــه بــا صــدا در افــراد گــروه مــورد و شــاهد بــه  ترتیــب 5/12±52/91 و 2/36 ±89/31 و دســی بــل 
و نمــره حاصــل از پرسشــنامه کیفیــت خــواب نیــز، در افــراد گــروه در معــرض صــدا 19% و در گــروه شــاهد 81% حاصــل شــد کــه 
اختــالف معنــاداری درکیفیــت خــواب دو گــروه مــورد بررســی وجــود داشــت |)P<0.05(. کیفیــت خــواب در%60 پرســتاران نامطلــوب 
بــوده و %40 پرســتاران از کیفیــت خــواب مناســب برخــوردار بودنــد. کــه ارتبــاط معنــی داری بیــن کیفیــت خــواب در بیــن پرســتاران 
و ســالمت روان آن هــا وجــود داشــت. در بیــن راننــدگان کامیــون 70% دارای کیفیــت نامطلــوب خــواب و 30% دارای کیفیــت مطلــوب 

در خــواب بودنــد. در ایــن رابطــه ســن و ســابقه کاری نیــز بــر میــزان عملکــرد راننــدگان موثــر بــود.

نتیجــه : نتایــج حاکــی از نامناســب بــودن وضعیــت خواب در مشــاغل پرســتاری، راننــدگان کامیــون و کارگران شــاغل در صنعت اســت 
کــه ســبب مشــکالتی در ســالمت روان، ایمنــی و بهــره وری عملکــرد دارد و بایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل چاره ای اندیشــید.

واژگان کلیدي: سالمت روان، کیفیت خواب، پرستاران، رانندگان کامیون، کارگران
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 ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی-عضالنی و انجام سزارین در زنان   

قالی باف شهرستان سربیشه

زهرا خزاعی نژاد1 ،  حسین انصاری2،  رمضان میرزایی 3*

1-دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت محیط زیست)HSE(، دانشکده فنی ومهندسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی ، زاهدان، ایران 
2- استادیار،مرکزارتقاءسالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان، ایران 

*3. استاد، گروه مهندسی  بهداشت محیط وحرفه ای،  دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران ، نویسنده مسئول 

   mirzaeir@mums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف :  اختــالالت اســکلتی عضالنــی یکــی از موضوعــات ســالمت شــغلی قالیبافیــان مــی باشــد. در ایــن حرفــه شــاغلین  
در وضعیتــی ثابــت ســاعتها در پشــت دار و در شــرایطی نــا مطلــوب بــه بافــت قالــی مــی پردازنــد. همچنیــن نشســتن مــداوم قالیبــاف بر 
روی تختــه از ســنین کودکــی و شــرایط نــا مناســب و غیــر بهداشــتی کارگاه ممکــن اســت باعــث تنــگ شــدن لگن خاصــره و اشــکال در 
زایمــان و لــزوم عمــل ســزارین شــود.  پژوهــش حاضــر بــه منظــور ارزیابی ریســک اختــالالت اســکلتی-عضالنی  و انجــام ســزارین و تولد 

فرزنــد در زنــان قالــی بــاف شهرســتان سربیشــه  در ســال 1394 انجــام پذیرفــت. 

مــواد و روش هــا : در ایــن مقطعــی، مطالعــه توصیفــی وتحلیلــی تعــداد 100 نفــر از زنــان قالــی بــاف شهرســتان سربیشــه کــه متاهل 
و حــد اقــل دارای یــک فرزنــد بودنــد و بــا ســابقه کار حــد اقــل یــک ســال مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. داده هــا بــه وســیله پرسشــنامه 
محقــق ســاخته )شــامل اطالعــات دموگرافیــک و ســواالتی در مــورد تعــداد فرزنــد ، تعــداد زایمــان طبیعــی و ســزارین  ســابقه و تعــداد 
ســاعات کار در روز ( و فــرم QEC )ارزیابــی ســریع مواجهــه ( جمــع آوری و ســپس توســط نــرم افــزار SPSS20 مــورد تجزیــه و تحلیــل 

آمــاری قــرار گرفتــه شــد. . 

یافتــه هــا : یافتــه هــای پژوهــش میانگین ســنی شــاغلین را  40 ســال، میانگین تعــداد حاملگــی 3.89و میانگین تعــداد فرزنــد را 3.32 
  QECــد. در ارزیابــی ــی کردن ــاعت در روز  کار م ــه  بیشــتر از 5 س ــاعت و بقی ــر از 5 س ــاغلین کمت ــن 74 %  ش نشــان داد. همچنی
مشــخص گردیــد  14 %  از مــوارد بــا نمــره ریســک 1 ، 70% نمــره ریســک 2 و 16  نمــره ریســک 3 را اخــذ نمــوده انــد. آزمــون آمــاری 
مربــع کای نشــان داد  بیــن ســطح ریســک QEC بــا نــوع زایمــان )ســزارین، طبیعــی( اختــالف معنــی داری نشــد. در بررســی ســطح 
ریســک QEC بــا نــوع زایمــان،  17 درصــد مــوارد زایمــان طبیعــی و 13   مــوارد ســزارین  بــا ســطح ریســک 3 بــوده انــد. در بررســی 
ســاعات کاری و نــوع زایمــان 27   درصــد مــوارد زایمــان طبیعــی و 22  مــوارد ســزارین بیشــتر از 5 ســاعت در روزمشــغول بــه کار بــوده 

انــد. همچنیــن 38% مــواردی کــه بیشــتر از 5 ســاعت کار مــی کردنــد،  ســطح ریســک 3 را داشــته انــد. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه بویــژه مقایســه میانگیــن تعــداد حاملگــی بــا میانگیــن تعــداد فرزنــد ، ارتبــاط 
ســاعت کاری و ســطح ریســک بــا عمــل ســزارین در زنــان قالیبــاف ، توجــه بیشــتر مســئولین بــه ســالمت کارگــران قالیبــاف را  الزامــی 

ــی نماید. م

واژه های کلیدی : اختالالت اسکلتی – عضالنی،QEC ، قالی بافان
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شیوع دو ساله افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در محیط کار در یک 

صنعت سیمان 

مسعود خسروی پور1*، حامد نوروزی زاده ، حامد رحیمی 2 ، فرید خسروی2 

1 )نویسنده مسئول( دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه

masoudkhosravipour74@gmail.com
2 دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

 زمینــه و هــدف: صــدا یکــی از رایــج تریــن عامــل فیزیکــی در محیــط کار و یکــی از ریســک فاکتــور هــای موثــر بــر ســالمتی انســان 
هــا مــی باشــد. مهمتریــن اثــر مســتقیم صــدا بــر ســالمت کارگــران افــت شــنوایی )NIHL ( مــی باشــد. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن 

شــیوع دو ســاله افــت شــنوایی ناشــی از مواحهــه بــا صــدا در محیــط کار در یــک صنعــت ســیمان بــود.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفــی – مقطعــی در ســال هــای 1394 و 1395 ، 167 نفــر از کارگــران شــاغل در یــک صنعــت 
ســیمان کــه در مواجهــه بــا صــدای بیشــتر از 85 دســی بــل قــرار داشــتند، جهــت ســنجش میــزان افــت شــنوایی بــو ســیله ی دســتگاه 

ادیومتــری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. نتایــج بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی طبقــه بنــدی و ارایه شــدند.

یافتــه هــا : نتایــج ادیومتــری در ســال 1394 نشــان دادکــه  141  نفــر از کارگــران ادیومتــری نرمــال،39  نفــر افــت شــنوایی حســی- 
عصبــی دو طرفــه و 16 نفــر افــت شــنوایی حســی – عصبــی یــک طرفــه داشــتند. ایــن در حالــی بــود  کــه در ســال 1395،  101 نفــر 

ادیومتــری نرمــال، 40 نفــر افــت شــنوایی حســی –عصبــی دو طرفــه و 26 نفــر افــت شــنوایی حســی – عصبــی یــک طرفــه داشــتند.

 NIHL( نتایــج : در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه بیــن ســابقه کار افــراد مواجهــه بــا صــدا بیشــتر از 85 دســی بــل و افــت شــنوایی
(  ناشــی از آن ارتبــاط وجــود دارد. بــه طــوری کــه بــه ازای افزایــش یــک ســال ســابقه کار شــیوع افــت شــنوایی بــه طــور چشــمگیری 

افزایــش پیــدا کــرده بــود.

 

واژگان کلیدي: افت شنوایی، NIHL ، مواجهه با صدا، صنعت سیمان
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ارزیابی ارگونومی در صنعت ریسندگی و بافندگی و ارائه راهکارهای 

کنترلی

 منیژه افراشته فرد 1
1 کارشناس ارشد HSE ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم وتحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ایران .  

mafrashtehfard@yahoo.com 

چکیده 

زمینــه وهــدف: اختــالالت اســکلتي– عضالنــي مربــوط بــه کار) WMSDS ( یکــي از مهمتریــن علــل ناتوانیهــاي شــغلي در دنیــاي 
صنعتــي محســوب مــي گــردد . اختــالالت اســکلتی عضالنــی در صنایــع بســیار شــایع مــی باشــد بــه همیــن دلیــل ایــن تحقیــق جهت 
ارزیابــی میــزان مواجهــه بــا خطــرات اســکلتی عضالنــی در صنعــت ریســندگی و بافندگــی کیســه هــای پلــی پروپیلــن  بــه اجــرا درآمد . 

روش کار : ارزیابــي بــر اســاس مشــاهده و پــر کــردن پرسشــنامه  QECدر محــل ایســتگاه هــای کاري کارخانــه مــورد مطالعــه  انجــام 
پذیرفت. 

یافتــه هــا : نتایــج نشــان میدهــد درصد نهایــی ســطح تمــاس در در اپراتــور گردبافــت ، انبــاردار ، اداری و فنــی کار ؛ ســطح اقــدام 1، در 
اپراتــور اکســترودر ســطح اقــدام 2 و در ســایر ایســتگاههای شــغلی ) شــامل : اپراتــور واینــدر ، اپراتــور چــاپ ، کمــک انبــاردار ، چرخــکار ، 
کمــک چرخــکار، اپراتــور توزیــع نــخ ، اپراتــور بــرش و دوخــت ( ســطح اقدام 3 ارزیابی شــد که بیشــترین ریســک خطــر  را دارا میباشــند . 

نتیجــه گیــري : روش QEC یــک روش مناســب و ســریع جهــت ارزیابــی اختــالالت اســکلتی و عضالنــی بــوده و روی کاهــش خطرات 
اســکلتی عضالنــی موثــر بــوده و توصیــه میشــود اجرا شــود . 

. WMSDs ، QEC ، واژه های کلیدی : اختالالت اسکلتي عضالني
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عوامل شغلی و روانی اجتماعی مرتبط با دردهای اسکلتی عضالنی در 

کارکنان ادارات شهر گرگان سال 1394
محمد آریایی1، سمانه کریمی*2، زهرا یوسفی3، دانیال باقری4، فوزیه بخشا5، سید یعقوب جعفری6، علیرضا 

حیدری7، کمال میر کریمی8
 

1.کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ,دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3.کارشناس ارشد سالمندی،  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
4. دکتری جامعه شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5. کارشناس ارشد بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان، ایران
6. کارشناس ارشد بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

7. دکتری سیاست گذاری در بهداشت ، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
8. دکتری ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
* نویسنده ی مسول : سمانه کریمی  ,دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ایران  ,
 s.karimi6710@yahoo.com

چکیده

زمینــه و اهــداف : ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن عوامــل شــغلی و روانــی اجتماعــی مرتبــط بــا درد هــای اســکلتی عضالنــی از جملــه 
گــردن . شــانه و کمــر درد انجــام شــد.

مــواد و روش هــا :بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری خوشــه ای 675 نفــر کارمنــد اداری از 18 بخــش شــغلی مصاحبــه شــدند. داده هــا 
شــامل عوامــل فــردی . احساســات منفــی . عوامــل شــغلی .محــل شــغل ونیازهــای کاری. عوامــل خطــر روانــی . محیــط کار و تجربــه ی 

درد در طــول 12 مــاه گذشــته جمــع آوری شــد. داده هــا بــا رگرســیون لجســتیک تجزیــه و تحلیــل شــد .

ــد.  ــه ترتیــب گــزارش کردن ــا :در میــان همــه شــرکت کننــدگان 17.3 % درد گــردن . 8.4 % شــانه و 20% کمــر درد را ب ــه ه یافت
عــالوه بــر ایــن 6.4 % از ایــن بیمــاران درد در بیــش از یــک ناحیــه از بــدن داشــتند. عواملــی از جملــه تنظیــم تکیــه گاه در صندلــی . 
کار بــا ســر خــم شــده . ســاعات کار در هفتــه و همچنیــن حمایــت سرپرســت و جنســیت بــرای درد گــردن قابــل توجــه بــود . عواملــی 
ــدون  ــه زمیــن در هنــگام کار . نشســتن در محــل کار ب ــودن ســاعد نســبت ب ــه صفحــه نمایــش . مــوازی ب از قبیــل خیــره شــدن ب
اســتراحت . پوزیشــن نامناســب در طــول کار . جنســیت . گــروه ســنی و احساســات  منفــی بــرای درد کمــر بــه صــورت قابــل توجهــی 

بــود .

نتایــج :اســتفاده ی بیــش از حــد از سیســتم کامپیوتــری همــراه بــا یــک طراحــی ضعیــف محــل کار .کار طوالنــی بــا کامپیوتــر . کمبود 
وقــت اســتراحت در محــل کار . نقــش عوامــل فــردی ماننــد ســن . جنــس و عــدم آگاهــی از خطــرات ناشــی از عوامــل محیطــی و روانــی 
اجتماعــی در محــل کار . عوامــل خطــری را تشــکیل میدهــد کــه بــا اختــالالت عضالنــی – اســکلتی همــراه اســت . بنابرایــن بــه طــور 

اساســی ضــروری اســت کــه عوامــل ذکــر شــده را بــرای حــل و بهبــود اختــالالت شناســایی کنیــم .

کلید واژه : عوامل شغلی، فاکتور های روانی –اجتماعی.  درد های اسکلتی – عضالنی
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ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتالء به اختالالت اسکلتی عضالنی به روش 

خستگی عضالنی )MFA( در بین مونتاژکاران صنعت تولید لوازم خانگی

سکینه ورمزیار1، حدیث خوشنواز2، سمیرا کاظمی2، معصومه قربانی ده2 *
1استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین - ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین-ایران
*آدرس نویسنده مسئول: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت

Email: mghorbani1400@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتی- عضالنــی ناشــی از کار یکــی از شــایع ترین عوامــل زیــان آور بــوده و بخــش عمــده ای از بیماری-
هــای شــغلی را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد. لــذا هــدف ایــن مطالعــه ارزیابی ریســک ابتــالء به اختــالالت اســکلتی عضالنی بــه روش 

خســتگی عضالنی )MFA( می باشــد.

مــواد و روش: ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی ســال 1395به صــورت سرشــماری در بین 51 نفــر از کارکنان شــاغل در بخــش مونتاژ 
یــک صنعــت تولیــد لــوازم خانگــی انجــام شــد. شــیوع عالئــم اختــالالت اســکلتی  عضالنــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک بررســی 
شــد. بــه منظــور ارزیابــی خطــر ابتــالء بــه اختــالالت اســکلتی – عضالنــی از روش MFA  اســتفاده شــد. آنالیــز داده هــا بــا اســتفاده از 

شــاخص هــای همبســتگی کای اســکوئر، اســپیرمن و رگرســیون تــک متغیــره  انجــام گرفت.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از روش  MFA نشــان داد انــدام هــای شــانه )27/5(، پشــت )17/6(، مــچ دســت )16/9( و گــردن)15/7(  
درصــد بــه ترتیــب در ســطح  بــاال و بســیار بــاالی اولویــت اقــدام اصالحــی قــرار داشــتند. براســاس نتایــج پرسشــنامه نوردیک، بیشــترین 
شــیوع اختــالالت اســکلتی عضالنــی بــه نواحــی زانــو، کمــر، گــردن، شــانه و مــچ دســت بــه ترتیــب بــا %35، 33/3 %، 25 %، 23/5 %، 
23/5 % اختصــاص داده شــد. نتایــج آزمــون هــای آمــاری نشــان داد بیــن امتیــازات کســب شــده در پرسشــنامه نوردیــک و ســطح 
ریســک بدســت آمــده از روش MFA در ناحیــه شــانه رابطــه معنــادار وجــود دارد ولیکــن بیــن ســایر پارامترهــا ارتبــاط معنــاداری 

ــاهده نشد.  مش

 نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پوســچر کاری قابــل قبولــی در شــغل مــورد بررســی وجــود نــدارد بــه طــوری کــه یــک 
چهــارم کارکنــان  در معــرض خســتگی عضالنــی ناحیــه شــانه قــرار دارنــد و و نزدیــک بــه یــک ســوم افــراد از ناحیــه زانــو و کمــر بــه 
دلیــل پوســچر نامناســب رنــج مــی برنــد. ایــن مســئله مــی توانــد شــکایت کارکنــان را بــا توجــه بــه ســابقه کار و افزایــش ســن در ســال 
هــای آتــی بیــش تــر کنــد لــذا اقدامــات اصالحی همچــون تنظیــم ارتفــاع  ایســتگاه هــای کاری، اســتراحت دوره ای و اســتفاده از صندلی 

مناســب در خطــوط مونتــاژ توصیــه مــی گــردد.  

کلمات کلیدی: خستگی عضالنی، اختالالت اسکلتی عضالنی، پرسشنامه نوردیک، مونتاژکاران



115

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی تاثیر مواجهه توأم با صوت سفید و استایرن بر حافظه فضایی-کاری 

و فعالیت حرکتی موش صحرایی
سمیه آرزمندان1* ، حسین شجاعی فرح آبای1، علی خوانین2، جواد میرنجفی زاده3 ، علیرضا زارعی زارگز4

1. دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 
2. استاد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3. استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4. دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه شهید صدوقی، یزد، ایران

*دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،  
Arezoomandan88@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف:  کارگــران در بســیاری از صنایــع در معــرض مواجهــه تــوأم بــا صــدا و حالل هــای آلــی همچــون اســتایرن قــرار دارنــد. 
نتایــج بدســت آمــده از مطالعــات انجــام شــده بــر روي عوامــل زیــان آور شــغلي هــر کــدام به صــورت مجــزا مبنــاي تعیین حدود آســتانه 
مجــاز شــغلي قــرار مي گیرنــد. از آنجــا کــه ترکیــب اثــرات عوامــل زیــان آور شــغلي ممکــن اســت اثــرات مختلفــي چــون هــم افزایــي 
داشــته باشــد، تعییــن حــدود آســتانه مجــاز بــه شــکلي کــه گفتــه شــد ممکــن اســت کفایــت الزم بــراي حفاظــت موثــر از کارکنــان را 
نداشــته باشــد. مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی اثــر همزمــان مواجهــه بــا حــد مجــاز صــدا و اســتایرن بــر حافظــه فضایــی-کاری و 

فعالیــت حرکتــی مــوش صحرایــی نــر انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در مطالعــه حاضــر12 ســر مــوش صحرایــی نــر از نــژاد ویســتار بــه دو گــروه شــاهد وگــروه مواجهــه تــوأم بــا صــدا 
و اســتایرن تقســیم شــدند. گــروه مــورد بــه مــدت 21 روز در معــرض مواجهــه تــوأم بــا حــد اســتاندارد اســتایرن )غلظت20پی پــی ام( و 
حــد اســتاندارد صــدا ) تــراز شــدت 85 دســی بل( قــرار گرفتنــد. گــروه شــاهد نیــز در شــرایطی مشــابه و بــدون مواجهــه قــرار گرفــت. 
گــروه هــای تجربــی بــه مــدت 21 روز، روزانــه 6 ســاعت و 6 روز در هفتــه در معــرض مواجهــه بودنــد. صــدای ســفید توســط نــرم افــزار

cool edit  تولیــد و بخــارات اســتایرن نیــز توســط سیســتم غلظــت ســاز در اتاقــک مواجهــه پخــش مــی شــد. بــرای ارزیابــی حافظــه 
فضایــی-کاری درصــد تنــاوب خودبــه خــودی در آزمــون Y شــکل و بــرای ارزیابــی فعالیــت حرکتــی ســرعت طی شــده و مســافت طــی 

شــده از طریــق آزمــون میــدان بــاز اندازه گیــری شــد.

ــا  یافتــه هــا: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه شــاخص های ســرعت سپری شــده و مســافت طی شــده در گــروه مواجهــه تــوأم ب
حــد اســتاندارد صــدا و اســتایرن نســبت بــه گــروه شــاهد تفــاوت معنــی داری نداشــت. همچنیــن مواجهــه تــوأم بــا حد اســتاندارد صــدا و 

اســتایرن شــاخص  درصــد تنــاوب خــود بــه خــودی را تحــت تاثیــر قــرار نــداد.

 نتیجه گیــری: مواجهــه بــا اســتایرن و صــدا در حــدود مجــاز آنهــا چنانچــه بصــورت تــوأم صــورت گیــرد بــر فعالیــت حرکتــی و حافظه   
فضایــی-کاری اثــر منفی نــدارد.

واژگان کلیدي: صدا، استایرن، حافظه، فعالیت حرکتی
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بررسی رابطه بین خستگی شغلی و جو ایمنی در پرستاران 
سودابه یارمحمدی1، حسین سلیمی2، حامد یارمحمدی3

1--دانشجوی دکتری،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2-دانشجوی کارشناسی، گروه فوریت پزشکی،دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2-)نویسنده مسئول( کارشناسی،گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
yarmohammadi68@yahoo.com 

چکیده

زمینه و هدف: یکــــی از گــروههــــاي شــــغلی کــــه فعالیــــت هــــاي مهمــــی در بیمارستان انجام می دهند پرستاران هستند. 
پرســتاري از جملــه شــغل هــاي پــر تنــش زا اســت، پرســتاران در بســیاري شــرایط بــا بیمــاران و بیمــاري هــاي درمــان ناپذیر روبــرو بوده 
و پیوســته فشــارهاي روانــي شــدیدي را تجربــه مــی کننــد در صــورت عــدم تناســب میــان خصوصیــت فــردی و شــرایط و ویژگیهــای 
شــغلی، انجــام فعالیتهــای شــغلی مــی توانــد موجــب نارضایتــی، تحلیــل قــوای جســمی و روانــی و در نهایــت بیمــاری و حادثــه شــود. 
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن خســتگی شــغلی و جــو ایمنــی در پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای شــهر کرمانشــاه بود .

مــواد و روشــها: مطالعــه حاضــر بــه روش توصیفــی – تحلیلــی  از نوع مقطعــی بــرروی 112 نفر از پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای 
شــهر کرمانشــاه انجــام گرفت.جهــت جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه خســتگی شــغلی ســوئدی)SOFI  )و پرسشــنامه جــو ایمنــی 
پرســتاران اســتفاده شــد. در پایــان اطالعــات جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار SPSS-16 و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری   دو 

نمونــه مســتقل، همبســتگی اســپیرمن  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا: نتیجــه حاصــل از همبســتگی بیــن خســتگی شــغلی و جــو ایمنی بــا توجه بــه آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد که 
ارتبــاط معکــوس و معنــاداری بیــن آنهــا برقــرار بــوده اســت  )P-value . 0.35 -=r<0.001(. بــه عبــارت دیگــر بــا افزایــش جــو ایمنــی، 

خســتگی شــغلی کاهــش معنــاداری یافته اســت.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بین خســتگی شــغلی با جــو ایمنی ارتبــاط معکــو و معنــاداری  وجــود دارد مســائل 
مربــوط بــه ایمنــی و ریســک فاکتورهــا در بیمارســتانها بــه دلیــل داشــتن ریســک بــاالی شــیوع بیمــاری و مــرگ و میــر عــالوه بــر اینکه 
از جنبــه اقتصــادی مهــم بــوده از جنبــه انســانی نیــز دارای اهمیــت چشــمگیری اســت در ایــن میــان نیــز فعالیــت نیروهای پرســتاری به 
دلیــل ارائــه مراقبتهــای درمانــی و ارتبــاط بیشــتر بــا بیمــاران بیــش  از ســایر گروههــا حائز اهمیت اســت لــذا با آمــوزش بیشــتر در رابطه 

بــا جــو ایمنــی فضــای محیــط کار در بیمارســتان هــا مــی توان تــا حــدودی از میــزان خســتگی پرســتاران بکاهیم.

کلید واژه:خستگی شغلی ، جو ایمنی ، پرستار 
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ارزیابی ریسک فرآیند های بالینی بخش اورژانس با روش تحلیل حاالت و 

اثرات خطا
محمود حیدری1، فاطمه خوش پسند2

1 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 2 )نویسنده مسئول( کارشناس، مهندس بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

khoshpasandf@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: هــدف از مدیریــت خطاهــای بالینــی، ارتقــاء کیفیــت مراقبــت های ســازمان هــای بهداشــتی و درمانــی و اطمینــان از 
ایمنــی بیمــاران مــی باشــد. بدیــن منظــور، ایــن مطالعــه بــه شناســایی و ارزیابی حــاالت خطــا، علــت و پیامدهــای آن در بخــش اورژانس 
بیمارســتان ســوختگی رشــت بــا رویکــرد تحلیــل حــاالت و اثــرات خطــا در مراقبــت هــای بهداشــتی )HFMEA( بــا هــدف کاهــش 
وقــوع خطاهــای ممکــن و افزایــش کیفیــت خدمــات ایــن بخــش از ابعاد مختلفــی نظیر ایمنــی، قابلیــت پذیــرش و اطمینان می پــردازد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای توصیفــی اســت کــه داده هــای آن بــه صــورت کیفــی و از طریــق مشــاهده ی مســتقیم، 
مطالعــه فرآیندهــای کاری، بررســی ســوابق حــوادث مربــوط بــه فرآیندهای بالینــی و بحث گروهــی متمرکــز )FGD( در بخــش اورژانس 
بیمارســتان ســوختگی رشــت در زمســتان ســال 95 گــردآوری شــد. تحلیــل داده هــا مطابــق بــا روش HFMEA، براســاس عــدد الویت 

ریســک )RPN( بــه صــورت کمــی انجام شــد.

یافتــه هــا: بــه کمــک روش HFMEA، 125خطــا در 12 فرآینــد بخــش اورژانــس، شناســایی و ارزیابــی گردیــد. ســپس بــا تعییــن 
قابلیــت 90%، مجموعــاً 6 حالــت خطــا بــا RPN≤100  بــه عنــوان خطاهــای بــا ریســک غیرقابــل قبــول شناســایی و تحلیــل شــد.

نتیجــه گیــری: بــا بررســی 12 فرآینــد مــورد مطالعــه در بخــش اورژانــس و  شناســایی 6 خطــا بــا ریســک غیرقابل قبــول از بیــن 125 
حالــت خطــای شناســایی شــده، علــت یابــی آنهــا و ارائــه اقدامــات اصالحــی، حاکــی از آن اســت کــه بخــش اورژانــس بــه عنــوان اولیــن 
مــکان ورود بیمــاران بــه بیمارســتان بــا تعــداد زیــاد بیمــار و محدودیــت در رســیدگی بــه بیمــاران بــه دلیــل تدابیــر نادرســت مدیریتی و 
داشــتن ســرعت عمــل در خدمــت مــی توانــد یکــی از پرمخاطــره تریــن بخــش بیمارســتان طبقــه بنــدی شــود، در حالــی که میتــوان با 
رویکــرد آینــده نگــر، خطاهــای موجــود را شناســایی و ســعی در کاهــش رخداد آنهــا نمود. همچنیــن روش آینــده نگــر HFMEA، برای 
شناســایی و الویــت بنــدی نقــاط قابــل بهبــود یــک فرآینــد در حــال اجــرا در یــک بخــش پرمشــغله و پیچیــده هماننــد بخــش اورژانس، 

از کارایــی و اثــر بخشــی باالیــی برخــوردار اســت.

HFME. ،کلید واژه ها: ارزیابی ریسک، فرآیندهای اورژانس
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بررسی فراوانی و نوع حوادث کارگران در یکی از بنادر جنوب
فریده خیرخواه1،  حکیمه زمانی بادی2 ، محمد اسمعیلی میانشهری3، * 

1 دانشجوی کارشناسی ارشد HSE، گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان
2 دانشجوی کارشناسی ارشد HSE، گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان

3 ) نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد HSE، گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي 
کاشان

          esmaeeli.mohandes@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از مالحظــات مهــم و رو بــه رشــد ســازمانی، بهداشــت و ایمنــی کارکنــان اســت. حــوادث در محیط کار هر ســال 
باعــث مــرگ و از کارافتادگــی گــروه کثیــری از کارکنــان مــی شــود لــذا، کارفرمایــان بــه طــور جــدی توجــه و منابــع ســازمانی خــود را 
معطــوف بــه ایــن مهــم کــرده انــد. پــس ابتــدا بایــد خطــرات را شناســایی نمــود تــا بتوانیــم بــر اســاس آن راه مقابلــه و حــذف خطــر را 

پیشــنهاد کنیــم. ایــن طــرح بــه منظــور بررســي فراوانــي و نــوع حــوادث در بیــن کارگــران یکــی از بنــادر جنــوب انجــام شــد.

روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــي مقطعــي اســت کــه در ســال 94 صــورت گرفتــه اســت. بــراي جمــع آوري داده هــا از 
فــرم گــزارش حــوادث کــه از پیــش تعییــن شــده بــود داد ه هــا جمــع آوري شــد و در نهایــت داده هــا توســط آمــار توصیفی و با اســتفاده 

از نــرم افــزار SPSS مــورد تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا: براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش، از900  فــرد کارگــر  کــه تمامــی آنها مذکــر بودنــد و میانگین ســنی آنها 33 ســال 
محاســبه شــد؛ بیشــترین فراوانــی را شکســتگی ســر و دســت و کمتریــن فراوانــی را قطــع انگشــت و قطــع پــا داشــته اســت. نتایــج ایــن 
مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه بیــن جنــس و میــزان حــوادث رابطــه معنــی داری وجــود داشــت) P / 002 ≥ 0(. امــا رابطــه معنــی داری 

بیــن تحصیــالت و میــزان حــوادث وجود نداشــت.

نتیجــه گیــری : حــوادث هماننــد بســیاری از بیمــاری هــا قابــل پیشــگیری اســت و این خود مســتلزم توســعه آگاهــی کارگران نســبت 
بــه رعایــت اصــول ایمنــی در هنــگام کار اســت پــس بــه نظــر مــی رســد کــه بــرای حفــظ جامعــه کارگــری و کاهش آســیب های ناشــی 

از ایــن حــوادث بایــد برنامــه ریــزی هــر چــه بهتــر توســط مراکــز در پاســخگویی علمــی بــه ایــن حــوادث صــورت گیرد.

واژه هاي کلیدي: حوادث، کارگران، بندر
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مدل سازی پیامد رهایش نفت سفید با استفاده از نرم افزار ALOHA در 

یک شرکت پخش فرآورده های نفتی

معصومه قربانی ده1، سمیرا کاظمی2، حدیث خوش نواز2، سمیرا انصاری 2، سعید احمدی3*
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین-ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین-ایران

3و* استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین - ایران
Email: saeidahmad@gmail.com

چکیده

 زمینــه و هــدف: امــروزه بــا توســعه صنعــت، نگرانــی هــای ناشــی از وقــوع حــوادث ناگــوار ماننــد رهایــش و انفجــار مــواد شــیمایی 
و ســمی در واحدهــای صنعتــی تبدیــل بــه یــک معضــل جهانــی شــده اســت. بــه منظــور مقابلــه بــا پیامدهــای ناشــی از ایــن حــوادث 
نیازمنــد اســتفاده از دانــش و فــن آوری هــای نویــن هماننــد مــدل ســازی اســت. مــدل ســازی پیامــد، پیش بینــی اثــرات حادثــه را 
به صــورت آســیب بــه دارایــي هــا، زیرســاخت هــا، ســالمت انســان ها و محیــط زیســت ارزیابــي نمــوده. لــذا هــدف پژوهــش حاضــر مــدل 

ســازی پیامــد رهایــش نفــت ســفید بــا اســتفاده از نرم افــزار  ALOHA در شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن پژوهــش پــس از مطالعــه و بررســی شــبه حــوادث و مصاحبــه بــا مســئول HSE، نشــتی از مخــزن ذخیــره 
11330مترمکعبــی نفــت ســفید بــرای مدل ســازی بــا اســتفاده از نرم افــزار قدرتمنــد  ALOHA  انتخــاب شــد. پارامترهــای موردنیــاز 
ازجملــه شــرایط محیطــی، منبــع انتشــار و مــاده شــیمایی بــرای مشــخص شــدن پیامــد دو ســناریو، تشــکیل ابــر بخار ســمی و تشــکیل 

اســتخر در حــال اشــتعال وارد نرم افــزار گردیــد و عواقــب ناشــی از ایــن نشــر موردبررســی قــرار گرفــت.

  یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه تــا فاصلــه 82 متــری اطــراف مخــزن ســطح مواجهــه حــاد AEGL2(2( بــوده، غلظــت 
بخــارات نفــت ســفید در ایــن محــدوده 1100 میلــی گــرم بــر مترمکعــب مــی باشــد در صــورت مواجهــه ی افــراد بــا ایــن ســطح از 
غلظــت ممکــن اســت اثــرات نامطلــوب و برگشــت ناپذیری را بــه دنبــال داشــته باشــد. فاصلــه 283 متــر از مخــزن نیــز ســطح مواجهــه 
حــاد 1 اســت، غلظــت ایــن محــدوده 290 میلــی گــرم بــر مترمکعــب مــی باشــد، مواجهــه بــا ایــن غلظــت بــرای افــراد اثــرات جزئــی و 
برگشــت پذیر ایجــاد خواهــد کــرد. در صــورت وقــوع ســناریو 2)انتشــار نفــت ســفید از مخــزن همــراه بــا شــعله( میــزان تشعشــع حرارتی 
تــا فاصلــه 27/5 متــری از مخــزن kw/sqm10 اســت کــه طــی 60 ثانیــه منجــر بــه مــرگ افــراد مــی شــود، در فاصلــه 36/5 متــری نیز 

میــزان تشعشــع حرارتــی برابــر kw/sqm 5 اســت کــه ســبب ســوختگی درجــه 2 خواهــد شــد.

ــش  ــع و پخ ــرکت توزی ــه در ش ــد ک ــی می باش ــرات متداول ــی از خط ــفید یک ــت س ــت نف ــی از نش ــو، ناش ــرات س ــری: اث  نتیجه گی
فرآورده هــای نفتــی کارکنــان و محیط زیســت را تهدیــد می کنــد. بــا انجــام اقدامــات کنترلــی ازجملــه جداســازی بــا ایجــاد فاصلــه ایمــن 
بیــن مخــازن، حصاربنــدی و بازرســی های فنــی و ایمنــی دوره ای می تــوان از ایجــاد چنیــن حــوادث و شــبه حوادثــی پیشــگیری نمــود. 
همچنیــن بــا تهیــه طــرح واکنــش در شــرایط اضطــراری می تــوان اثــرات زیان بــار انتشــار ناشــی از نشــت مــواد ســمی و خطرنــاک را 

کاهــش داد.

واژه های کلیدی: مدل سازی پیامد، نرم افزار ALOHA، سناریو
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بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی و سطح ریسک در یک کارخانه روغن 

خوراکی تهران

ملیحه کالهدوزی1، میالد عباسی2* ،غالمحسین حلوانی3، 

1- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2 -)نویسنده مسئول(: دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،شماره

gmail.com@milad8285،
3- عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده
زمینــه و هــدف:FMEA  نوعــی روش آنالیــز ریســک خطاهــای بالقــوه اســت کــه میتوانــد بــرای شــناخت سیســتماتیک نقــص های 
قطعــات و اجــزای یــک ماشــین و یــک فراینــد تولیــدی کــه شــامل چند ماشــین اســت بــکار رود و بــا تدابیــر اقدامــات کنترلی مــی توان 
ریســک هــای موجــود را کاهــش داد و ایمنــی سیســتم را بهبــود بخشــید.هدف از ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن اقدامــات کنترلــی 

اولویــت بنــدی شــده و ســطح نمــره ی ریســک در یکــی از کارخانــه هــای روغــن خوراکــی تهــران اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن بررســی از نــوع مقطعی اســت کــه درســال 94 در یــک کارخانــه ی روغــن خوراکــی و روی دســتگاههای موجود 
در 5 ســالن  ماننــد پرس،دیــگ بخار،دســتگاه جــوش و غیــره انجــام گرفت.پــس از ارزیابــی اولیــه توســط تیــم کارشناســی و محاســبه 
نمــره اولویــت خطــر)RPN: Risk Priority Number(بــرای فعالیتها،راهکارهــای اصالحــی از قبیــل حفــاظ گذاری،جایگزینــی ابزار و 
تجهیزات،اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی ،محــدود کــردن خطــر بــا در نظــر گرفتــن فواصــل بیــن اپراتورهــا و دستگاهها،نشــانه های 
هشــدار دهنــده و دســتورالعمل هــای ویــژه و آمــوزش کارکنــان واحدهــای مختلــف جهــت کاهــش ریســک ارائــه شــد و 9 مــاه بعــد از 
اجــرای اقدامــات کنترلــی مهندســی و مدیریتــی، RPN ثانویــه محاســبه گردیــد و پارامترهــای خطــر قبــل و بعــد اقدامــات کنترلــی 

مقایســه شــدند.نتایج بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS.23  مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد بیشــترین احتمــال خطــر مربــوط بــه واحــد تاسیســات بــوده کــه میانگیــن احتمــال خطــر در ایــن واحــد 
قبــل و پــس از اجــرای اقدامــات کنترلــی بــه ترتیــب ) 4/5 و 3/25 (مــی باشد.بیشــترین شــدت خطــر مربــوط بــه واحــد ابزارســازی بــوده 
کــه میانگیــن شــدت خطــر قبــل و پــس از مداخلــه در آن بــه ترتیــب ) 4/75 و3( بــه دســت آمد.آزمــون همگنی توزیع حاشــیه ای نشــان 
داد در ایــن مطالعــه اقدامــات کنترلــی تاثیــر مثبــت داشــت.در واحــد ابزارســازی،خنثی ســازی و تاسیســات بیــنRPN  قبــل و بعــد بــه 
ترتیــب تفــاوت معنــاداری در ســطح  0/1 وجــود داشــت و p value آنهــا بــه ترتیــب 0.066 و   0.042و  0.068بود.همچنیــن در واحــد 
 .)001.> p value(قبــل و بعــد بــه ترتیــب تفــاوت معنــاداری در ســطح  0/05 مشــاهده گردیــد  RPN قوطــی ســازی و پرکنــی بیــن

 رتبــه بنــدی ســطح ریســک بــه صــورت قابــل پذیرش،پذیــرش مشــروط)ALARP( و غیرقابــل پذیــرش تقســیم بنــدی شــد.پذیرش 
مشــروط45/21 درصــد و قابــل  پذیــرش 39/73درصــد بــود. درصــد پذیــرش مشــروط بــه 5/56 درصــد کاهــش یافــت و درصــد قابــل 

پذیــرش بــه 91/67 درصــد افزایــش یافــت کــه بیانگــر تاثیــر مثبــت اقدامــات کنترلــی میباشــد.

 نتیجــه گیــری:در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه باال بــودن عــدد ریســک اولیــه در برخــی ســالن هــا ماننــد واحــد ابزارســازی و پرکنی که 
بــا اســتفاده از اجــرای اقدامــات کنترلــی به ســطح قابــل قبــول رسید،نشــان دهنــده کارایــی روش FMEA  در ارزیابی خطرات میباشــد.

 FMEA،RPN،کلیدواژه: ارزیابی ریسک، صنعت روغن خوراکی
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شناسایي و اولویت بندي عوامل موثر بر بروز سوانح  با روش AHP دریک 

صنعت وابسته به خودروسازی

علی ارجمند1، هادی مرادی2، شیرین سید قریشی*3
1 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2کارشناس ارشد، مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت سمنان
3*نویسنده مسئول:دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای،علوم پزشکی شهید بهشتی

sh.gh1991@yahoo.com 

چکیده

ســابقه و هــدف: یکــي از مهمتریــن اولویتهــاي مدیــران در بخشــهاي تولیــدي را میتــوان جلوگیــري از کاهــش تولیــد، ناشــي از بــروز 
ســوانح تلقــي نمــود. در جهــت تحقــق ایــن مهــم بایســتي اقــدام بــه شناســایي و اولویــت بنــدي عواملــي نمود کــه منجر بــه بروز ســوانح 
میگردنــد. لــذا درجهــت تحقــق ایــن هــدف، تحقیــق حاضــر بــه شناســایي ایــن عوامــل در یکــی ازصنایــع وابســته بــه خــودرو ســازي 

میپردازد.

مــواد و روش کار: طــی مصاحبــه بــا کارکنــان بــا ســابقه، 10 عامــل بــه عنــوان عوامــل اســترس زای ســازمانی شناســایی شــدند. برایــن 
اســاس پرسشــنامه ای متناســب بــا شــرایط، طراحــی و بیــن 110 نفــر ازکارکنــان بــه صــورت تصادفــی توزیــع گردید، ســپس با اســتفاده 
از فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــي )AHP( اقــدام بــه رتبــه بنــدي ایــن عوامــل گردیــد. پرســش نامــه هــای مــورد پذیــرش )بــا توجه به 
نــرخ ناســازگاری(، بــه ماتریــس  تلفیقــی تبدیــل شــد کــه عناصــر آن، در واقــع میانگیــن هندســی امتیــازات بــود. پــس از نرمــال ســازی 

ایــن ماتریــس بــا کمــک نــرم افــزار   expert choiceنرخ ســازگاری بــه همــراه اوزان هــر فاکتــور محاســبه گردیــد.

یافتــه هــا: باتوجــه بــه محاســبات مقــدار CR برابــر بــا   0/000282 بــوده کــه نشــان دهنــده ســازگاری ایــن ضریــب مــی باشــد. یافته 
هــا نشــان مــی دهــد اعمــال ناایمــن بیشــترین اهمیــت را در بــرزو ســوانح در ایــن صنعت بخــود اختصــاص داده اســت، پس از ایــن عامل 
مشــکالت روانــي رتبــه دوم را بــه خــود اختصــاص داده و عوامــل فیزیکــي و عوامــل شــیمیایي کمتریــن اهمیــت وقــوع حــوادث را دارا 
میباشــند.همچنین افزایــش اســترس کارکنــان، عــدم اســتفاده از مرخصــی هــای مجــاز ســاالنه، تحصیــل حیــن اشــتغال، عــدم پرداخت 

بموقــع حقــوق و... بعنــوان عوامــل تشــدید کننــده بــروز حادثــه شناســایی گردید . 

نتیجــه گیــری: بــرای مدیــران بهتــر اســت از ایجــاد فشــار روانــی جلوگیــری نماینــد تــا ایــن کــه پــس از ظهــور درصــدد مــداوای آن 
برآینــد. بهتــر اســت اطالعــات مرتبــط بــا فشــارروانی ماننــد اخــراج کارگــران، غیبــت، تأخیــر، حــوادث، میــزان شایســتگی ســالیانه و فرم 
نظرخواهــی کارکنــان جمــع آوری شــود و بــه تســهبالت رفاهــی پرســنل توجــه گــردد، چــرا کــه یکــي از ریشــه هــاي حوادث، خســتگي 

مفــرط کارکنــان اســت کــه مــی توانــد پــس از مدتــي حادثــه آفریــن شــود.

واژگان کلیدی: حوادث ناشی از کار، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت بندی
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بررسی آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر 

شرایط اضطراری

حامد تکلو بیغش1، احمدرضا احمدی گهر1، صفورا کریمی2 امید کالت پور3، *

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سالمت،ایمنی و محیط زیست )HSE( دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 
همدان، ایران 

3 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران 

 kalatpour@umsha.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف:  بــروز شــرایط اضطــراری می توانــد اثــرات جبران ناپذیــری بــه ســازمان ها وارد نمایــد. چنیــن پیامدهایــی در یــک 
محیــط دانشــگاهی کــه تجمعــی از ســرمایه های علمــی کشــور حضــور دارنــد می تواننــد شــدیدتر شــود. معمــوالً محیط های دانشــگاهی 
بــه دلیــل ماهیــت غیــر صنعتــی کــه دارنــد کمتــر بــه موضوعاتــی ماننــد آمادگــی و طرح ریــزی در برابــر شــرایط اضطــراری پرداخته انــد. 
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه میــزان آمادگــی مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط اضطــراری 

احتمالــی بــا اســتفاده از راهنمــای ISO22399  ســنجیده شــود و همچنیــن راهکارهــای بهبــود آمادگــی نیــز ارایــه گــردد.

مــواد و روش هــا: جهــت تدویــن چک لیســت های ابتدایــی از اســتاندارد ایــزو 22399 اســتفاده شــد. یــک تیــم ممیــزی تشکیل شــده 
و مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی را بــر اســاس پنــج ســرفصل اصلــی: طرح ریــزی، منابــع، ســاختار ســازمانی، ارتباطــات و 
شناســایی ســناریوها مــورد ارزیابــی قــرارداد. نحــوه نمــره دهــی هــم بــر اســاس یــک مقــدار عــددی از 0 تــا3 طراحــی شــد. اصــول کلــی 

مورداســتفاده در نمونه بــرداری هــم بــر اســاس جمــع آوری شــواهد و مقایســه آن بــا معیارهــای ممیــزی بــود.

یافتــه هــا: وضعیــت آمادگی مجتمع آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان در برابــر شــرایط اضطــراری در هیچ یک از ســرفصل های 
اصلــی موردبررســی مناســب قلمــداد نشــده و حداقــل نمــره هم کســب نگردیــد. کمتریــن نمــره مربوط بــه شناســایی و ارزیابی ســناریوها 

و بیشــترین نمــره هــم بــه منابــع موجــود مربوط می شــد.

ــه طراحــی و اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت شــرایط  ــه نظــر می رســد کــه ب ــه نتایــج کسب شــده ب ــا توجــه ب ــری: ب ــه گی نتیج
اضطــراری، متناســب بــا محیط هــای دانشــگاهی و آموزشــی نیــاز باشــد. عملی تریــن پیشــنهاد ممکــن، اســتقرار چنیــن سیســتمی بــر 

اســاس اســتانداردهای مشــابه در دســترس می باشــد.

واژگان کلیدی: آمادگی در برابر شرایط اضطراری، دانشگاه، ممیزی
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 Environmental and risk assessment with HAZOP method

 of hazardous heavy metals in men health by reproductive

 management indexes ,Case studies: Mercury and Cadmium

 in miner workers in Semnan-Iran

3*Hamed Kazemi ,Roghayeh Goneh Farahani1 ,Kaveh Kheirkhah Rahimabad1
 Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment & Energy, Science and Research-1 .
branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 Corresponding Author, Department of Environmental Health Engineering, Baqiyatallah University of-2
Medical Sciences, Tehran, Iran

ABSTRACT

Background: Of the 92 naturally occurring elements approximately 30 metals are potentially toxic to 
humans. These are toxic metals having density 5 times greater than water. The information on the most 
important environmental sources of metal exposure and their risk assessment has mainly been collected 
from toxicological profiles issued by the ATSDR, unless stated otherwise
Material and Method: In this study the risk assessment )by HAZOP method) was based on two 
major epidemiological groups of worker men which has been investigated the relationship between ma-
ternal exposures to mercury and cadmium through high consumption of contaminated environmental 
parameters such as: polluted water.
Result: In miner workers with mean urinary mercury of 27 μg g-1 creatinine and mean blood mercury 
of 9.5 μg L-1, exposed for an average of 10 years to mercury vapour, cumulative mercury exposure pos-
itively correlated with serum total testosterone, but not with free testosterone. In another group of work-
ers with urinary mercury of 71.2 μg g-1 creatinine, no significant association was found between urinary 
mercury levels and the parameters of reproductive endocrine function.Two reproductive epidemiolog-
ical studies of male miner workers occupationally exposed to Cadmium also yielded contradictory re-
sults. Although impotence and lack of sexual desire was higher in the exposed than control group, no 
significant difference was found in other reproductive outcomes between the groups. In another group of 
workers, which consisted of workers, electric welders in mechanical fields and welders in shipbuilding, 
a significantly lower sperm count and percentage of total viable sperm was found comparing to control 
group.
Conclusion: Generally, heavy metals cannot be removed from environment and when they enter into 
the soil, interfere with the plant roots - these plants when eaten by animals or humans they enter into food 
chain. These contamination are important and of concern because of increasing demand for food safety.

Key words: Risk, Assessment, Environmental, HAZOP, Miner, Health
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اپیدمیولوژي و تحلیل هزینه سوانح و حوادث ترافیکي در استان تهران
علی طهماسبی1، محمد ویسی1، رضا هاشم پور*1 

1. دانشــجوی کارشناســی ارشــد اقتصــاد ســالمت، گــروه علــوم و مدیریــت اقتصاد بهداشــت، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران، تهــران، ایران

hreza1992@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســوانح و حــوادث داراي بــه عنــوان اولیــن عامــل بــار بیمــاري در ایــران مــي باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه جوانــان 
بیشــتردر معــرض خطــر مــي باشــند بنابرایــن ســوانح و حــوادث ایجــاد شــده بــراي آنــان از یــک طــرف  ســبب تاثیراتــي منفي بــر تولید 
ناخالــص ملــي مــي شــود و از طــرف دیگــر ســبب افزایــش هزینــه هــاي نظــام ســالمت مــي شــود از ایــن رو بــرآن شــدیم تــا بــه تحلیل 

ایــن هزینــه هــا و الگــوي اپیدمیولوژیــک ســوانح و حــوادث بپردازیم.

مــواد و روش هــا: متغییرهــاي مــورد نیــاز شــامل ســن، جنــس، روز و ســاعت ســانحه، نحــوه انتقــال بــه بیمارســتان، پیامــد حادثــه، 
ناحیــه آســیب دیــده، طــول اقامــت و هزینــه هــا در 8مــاه اول ســال 1395 بــود کــه بــا مراجعــه بــه پرونــده بیمــاران و اســتخراج داده 
هــاي مــورد نظــر تعــداد 400 پرونــده بررســي شــد و تحلیــل هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزاز Spss20 انجــام شــد. از آزمــون هــای آمــاری 

t test. Anova اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: بیشــترین تصادفــات بــه ترتیــب در ماههــای مــرداد، خــرداد، تیــر، اردیبهشــت می باشــد. هزینــه کلــی و هزینــه دارویی بین 
دانشــگاهها و بیمارســتان هــا بــا ســطح معنــی داری 0/05معنــی دار نبــود. بیشــترین تعــداد پرونــده )48 درصــد کل پرونــده هــا( مربــوط 
بــه گــروه ســنی 16تــا 30 مــی باشــد. هزینــه کلــی بــا هزینــه دارویــی اتــاق عمــل و بخــش و همچنیــن هزینــه جراحــی ارتبــاط معنــی 

داری داشــت. 

نتیجــه گیــري: بــا توجــه بــه بــروز بیشــتر تصادفــات در مــاه هــای گــرم ســال بنظر مــی رســد گرمــی هــوا امــکان دارد بعضــی از اصول 
ایمنــی مثــل گذاشــتن کاله ایمنــي توســط موتورســواران رعایــت نگردد.لــذا بایســتی در ایــن مــاه هــا نظــارت بــر رعایــت اصــول ایمنی و 
مقــررات رانندگــی باشــدت بیشــتر توســط مســئولین ذیربــط صــورت پذیــرد. همانطــور کــه نتایــج نشــان مــی دهــد گــروه ســنی جــوان 
بیشــتر در معــرض تصادفــات مــی باشــد کــه فرهنــگ ســازی رعایــت اصــول ایمنــی وســیله نقلیــه و جــاده و همچنیــن رعایــت قوانین و 

مقــررات رانندگــی بعنــوان جامعــه هــدف بایســتی مدنظر قــرار  داده شــود.

کلیدواژه ها: اپیدمیولوژي، تحلیل هزینه، سوانح و حوادث ترافیکي، استان تهران
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ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی در ماماهای شاغل اتاق زایمان 

بیمارستان های شهر زنجان
معصومه شاکری نژاد*1، علی شهنواز1

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان
shakerinezhad@yahoo.com

چکیده

زمینــه وهــدف: در محیــط هــای کاری مــدرن، رضایــت شــغلی و هــوش هیجانــی )هــوش عاطفــی( دو مفهــوم مهــم هســتند. رضایت 
شــغلی، یکــی از عوامــل مهــم در موفقیــت شــغلی اســت و یکــي از عواملــی کــه رفتــار ســازماني هــر فــرد را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار 
مــي دهــد، هــوش هیجانــي اســت. مامایــی یکــی از مشــاغل ســخت و پراســترس اســت زیــرا بــا مراقبــت از بیمــار ســروکار دارد. در ایــن 

پژوهــش، ارتبــاط رضایــت شــغلی و هــوش هیجانــی ماماهــای شــاغل اتــاق هــای زایمــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا : نمونــه ایــن پژوهــش، 47 نفــر از ماماهــای شــاغل اتــاق زایمــان بیمارســتان هــای شــهر زنجــان بــوده انــد. اطالعــات 
بــه وســیله دو پرسشــنامه اســتاندارد JDI و هــوش هیجانــی بــار- ان جمــع آوری و بــرای تعییــن ارتبــاط بیــن متغیرهــای مــورد نظــر، از 

آمــار اســتنباطی شــامل آزمــون همبســتگی کای دو و ضریب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: مشــخصات فــردی شــرکت کننــدگان در پژوهــش: بیشــترین گــروه ســنی، زیــر 35 ســال )68%( بــوده انــد. در 70/2% از 
آنهــا، ســابقه کار کمتــر از 10 ســال بــوده و 68% متاهــل و 89/4% تحصیــالت کارشناســی مامایــی داشــته اند.رضایــت شــغلی کلــی، در 
15% از افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش، بســیار کــم و 32% کــم، 36% متوســط و 13% زیــاد و فقــط 4% بســیار زیــاد بــوده اســت. 
میانگیــن امتیــاز هــوش هیجانــی )هــوش عاطفــی(، 89/4% در محــدوده زیــاد بــوده اســت. 6/4% از افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش، 
هــوش هیجانــی بســیار زیــاد داشــته انــد. تمــام خــرده مولفــه هــای هــوش هیجانــی در محــدوده متوســط و باالتــر بــوده انــد. ضریــب 
همبســتگی بیــن خشــنودی شــغلی و هــوش عاطفــی برابــر 0.329 بــوده کــه مــی تــوان پذیرفــت کــه ایــن رابطــه در ســطح خطــای 5 
درصــد معنــادار مــی باشــد. همچنیــن بیــن رضیــت شــغلی و ابعــاد عــزت نفــس )Sig= 0.013(، همدلــی )Sig= 0.027(، تحمــل فشــار 
)Sig= 0.004( و شــادکامی )Sig= 0.004( در هــوش عاطفــی، ارتبــاط معنــادار بــوده. همچنیــن رابطــه هــوش عاطفــی بــا ابعــاد حقــوق 
)Sig= 0.06(و محیــط کاری )Sig= 0.002( در خشــنودی شــغلی، معنــادار بــوده اســت. هیچیــک از مشــخصات فــردی )ســن، ســطح 

تحصیــل، ســابقه کار و وضعیــت تاهــل( بــا دو متغیــر مــورد بررســی ارتباطــی نداشــتند.

نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن رضایت شــغلی و هــوش هیجانــی )هــوش عاطفــی( ماماهــای شــاغل در اتــاق زایمان 
بیمارســتان هــای شــهر زنجــان، ارتبــاط وجــود داشــته اســت. بیشــترین میــزان رضایــت شــغلی کلــی در حــد متوســط و کم بوده اســت. 
میــزان هــوش هیجانــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش، زیــاد بــوده اســت. رابطــه  بیــن خشــنودی شــغلی و هــوش عاطفــی در ابعــاد 
عــزت نفــس، همدلــی، تحمــل فشــار و شــادکامی، معنــادار بــوده و نیــز بیــن هــوش عاطفی کلــی و ابعــاد محیــط کار و حقــوق در رضایت 
شــغلی، ارتبــاط معنــادار بــوده اســت. رابطــه بیــن بعــد همدلــی هــوش عاطفــی بــا خشــنودی شــغلی، غیــر مســتقیم ولــی ســایر روابــط، 
مســتقیم بــوده اســت. هیچیــک از مشــخصات فــردی مــورد پژوهش، با خشــنودی شــغلی و هــوش هیجانــی ارتباط معنــادار نداشــته اند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، زنجان
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اثرات مضر نور LED بر سالمت انسان و محیط کار
سعیده حسینی*1  - فاطمه حسینی2 

*1- کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ، گروه علوم پایه ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی
2- کارشناسی ارشد آمار زیستی ، گروه آمار زیستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 saeedeh38@gmail.com

چکیده

زمینــه : تامیــن روشــنایی مناســب بــرای کار و مطالعــه، یکــی از مباحــث مرتبــط بــا علــم ارگونومــی اســت . بعضــی از کارهــا بــه علــت 
دقــت خاصــی کــه در انجــام آن هــا الزم اســت احتیــاج بــه نــور بیشــتری دارنــد . وضــع تابــش نــور در محیــط کار، نــوع منبــع نورانــی و 
فاصلــه ای کــه نــور از ســطح کار الزم اســت داشــته باشــد تابــع قوانیــن مخصوصی اســت. مقدار نــوری کــه در محیط هــای کاری مختلف 
الزم اســت تامیــن شــود تــا بــه ســالمت چشــم هــا و نیــز دقــت انجــام کار صدمــه نزنــد، بســته بــه نــوع فعالیــت و محیــط متفــاوت بوده 

و تابــع جداول اســتاندارد اســت.

هــدف: در محیــط هایــی کــه نــور مناســب و کافــی وجود نداشــته باشــد بــه خصــوص در مــورد کارهــای ظریف و دقیــق و مطالعــه باعث 
اختــالل در بینایــی و احتماال افســردگی روحــی و ... خواهد شــد .

 cochrane . pubmed . SID روش کار : ایــن یــک مقالــه مــروری سیســتماتیک اســت که برای جســتجو از پایــگاه هــای الکترونیکــی
googlescholar .  و scopus  از ســال 2017 – 1998 اســتفاده گردیده اســت .

یافتــه هــا : بــه منظــور کاهــش مصــرف انــرژی در سراســرجهان، نــور ســفید و ســرد LEDهــا جایگزیــن تابــش زرد رنــگ و گــرم چراغ 
هــای خیابــان هــا شــده اســت .امــا ایــن کار هزینــه داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه پزشــکان هشــدار مــی دهنــد کــه ایــن المــپ هــا مــی 

تواننــد از طریــق تاثیــر بــر خــواب و بینایــی بــه ســالمتی مــا آســیب وارد کنند .

انجمــن پزشــکی آمریــکا دســتور عمــل جدیــدی را اتخــاذ کــرده اســت کــه هــدف آن کاهــش تاثیــرات منفــی احتمالــی روشــنایی 
  LED اســت .ایــن دســتورالعمل قصــد دارد تــا بــه مســئوالن محلــی در ایــاالت متحــده کمــک کنــد تا روشــنایی هــای LED نامناســب
خیابانــی کــه کمتریــن زیــان را بــه محیــط زیســت و ســالمت انســان وارد مــی ســازند را انتخــاب کننــد .علیرغــم مزیــت هــای کاهــش 

انــرژی المــپ هــای LED ، وقتــی برخــی از آن هــا بــه عنــوان چــراغ هــای خیابانــی اســتفاده مــی شــوند زیــان آور هســتند.

کارشناســان پزشــکی عقیــده دارنــد کــه LEDهــای ســفید ممکــن اســت مقــدار زیــادی نــور آبــی ســاطع کنند کــه مــی توانــد تاثیرات 
منفــی بــر روی بینایــی و خــواب بگــذارد .طبــق گفتــه ی انجمــن پزشــکی آمریــکا روشــنایی LED پــر نــور آبــی از طریــق ســرکوب 
کــردن ترشــح هورمــون مالتونیــن و اختــالل در چرخــه 24 ســاعته  ریتــم شــبانه روزی بــدن مــی توانــد در فرآیند خــواب اختــالل ایجاد 
کند.مالتونیــن هورمونــی اســت کــه در غــده پینــه آل  در مغــز تولیــد مــی شــود و بــه چرخــه خــواب وبیــداری در بــدن کمــک میکنــد.

نتیجــه گیــری : تقریبــا هرگــز یــک راه حــل کامــال رضایــت بخــش بــرای یــک مشــکل پیچیــده وجــود نــدارد.. .نیاز بــه مصــرف بهینه 
انــرژی جــدی اســت امــا کاهــش خطــرات روشــنایی نامناســب بــرای انســان نیــز بــه دلیــل ایجــاد خیــره شــدگی و هــم اختــالل در ریتم 

چرخــه 24 ســاعته شــبانه روزی  دارای اهمیت اســت.

واژگان کلیدی : المپ LED ، روشنایی ، محیط کار
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ارائه مدل ارزیابی ریسک کیفی محیطی در صنایع تولیدی _مطالعه 

موردی در صنعت تولید تجهیزات الکتریکی
طوبی عزت دوست سه ساری1،*،مریم موسوی2،ساجده مومنی1،سیده معصومه مرتضوی1،محدثه رحیم پور1، 

فاطمه فیضی1 ،جواد وطنی3
1-دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ترومای ترافیکی، دانشکده 

بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت، گیالن، ایران 
2-کارشناس بهداشت حرفه ای،کارخانه ایمن شیشه سپهر،شهر صنعتی کاوه،ساوه،استان مرکزی،ایران

3- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ترومای ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت، 
گیالن،ایران

  toubaezzatdoust1993@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: هــر روز در محیــط هــاي کار، حــوادث زیــادي رخ مــي دهنــد کــه منجــر بــه مــرگ وآســیب مــي شــوند. یکــي از راه 
هــاي پیشــگیري از حــوادث محیــط کار، شناســایي خطــرات وارزیابــي آنهــا اســت. هــدف عمــده از آنالیــز وارزیابی ریســک، تعییــن میزان 
عــدم قطعیــت سیســتم مــورد مطالعــه، هزینــه هــای ناشــی از آن،ارائــه راهکارهاي کاهــش آن و همچنیــن تجمــع هزینــه راه کار مربوطه 

ست. ا

مــواد و روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــه تحلیلــی- مقطعــی بــوده اســت کــه بــه صــورت مطالعــه مــوردی ،در صنعــت تولیــد 
 )hse،تجهیــزات الکتریکــی صــورت گرفتــه اســت کــه بدیــن منظور،ابتــدا توســط تیــم کارشناسی)کارشــناس ایمنی،بهداشــت حرفــه ای
بــا بهــره گیــری از کاربــرگ هــای FMEA کــه برگرفتــه از اســتاندارد MIL-STD-1629 اســت،حاالت شکســت، اجــزای مختلــف و 
تاثیــرات شکســت بــه صــورت کیفــی مشــخص گردیــد و نمــره مربــوط بــه شــدت، وقــوع و کشــف هریــک از مــوارد بــه صــورت حاصــل 
ضــرب شــماره اولویــت ریســک محاســبه گردیــد و کاربــرگ FMEA تکمیــل و در نهایت قابلیــت ها و نقــاط ضعف روش،تعییــن گردید.

 -45،RPN در مجمــوع 11 حالــت بالقــوه شکســت مــورد بررســی قــرار گرفت کــه محــدوده FMEA یافتــه هــا: در مطالعــه بــه روش
85 محاســبه گردیــده اســت. از عدیــده خطــرات بدســت آمــده مــی تــوان بــه: پرتــاب پلیســه بــه چشــم، قــرار گرفتــن بــدن در وضعیــت 
نامناســب، تمــاس بــا مــواد شــیمیایی نفتــی، حمــل بــار، رهــا شــدن قالــب پــرس، ســقوط قالــب، لبــه هــای تیزوبرنــده قالــب، حــرکات 

تکــراری دســت هــا، نشســتن طوالنــی مــدت، دیــد چشــمی و ســقوط رول ورق اشــاره کــرد.

نتیجــه گیــری: FMEA یکــي از ابــزار هــاي مؤثــر جهــت پیــش بینــي خطــا و تعییــن کــم هزینــه تریــن راه حل بــراي جلوگیــري از 
بــروز خطــا اســت. درایــن مطالعــه محــل هــای خطــر آفریــن در صنعــت شناســایی شــده و خط مشــی هــای مشــخصی بــرای کار در این 

مــکان هــا مشــخص گردید.

واژگان کلیدي: ریسک،FMEA،RPN،اقدامات پیشنهادی،صنایع تولیدی
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ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر بر اختالالت 

اسکلتی-عضالنی پرستاران شهر یاسوج در سال 1394
صدیقه کریمی زاده مونه1 ، مریم کریمی زاده مونه3 ، سعیده کریمی زاده3

-1کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
-2کارشناس ارشد داخلی جراحی-بیمارستان امام خمینی دهدشت

3-دانشجو -دانشگاه یاسوج
زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتی_عضالنی و آســیب هــای مرتبــط بــا آن در حــوزه کاری مشــکالت روانــی و جســمی متعــددی 
بــه دنبــال خواهــد داشــت لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی ارزیابــی ارگونومیکــی وضعیــت انجــام کار و عوامــل موثــر بــر اختــالالت 

اســکلتی-عضالنی پرســتاران شــهر یاســوج صــورت خواهــد گرفت

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1394 باروش سرشماری مبتنی برهدف بر روی

377نفــر از پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر یاســوج انجــام گرفــت.در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه نوردیــک .چــک لیســت 
اســتفاده گردیــد داده هــا پــس از جمــع اوری بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه 20 و آزمــون هــای آماری کای اســکوئر و تی مســتقل 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتند

 یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 26/28 ســال بود کــه افــراد مــورد پژهــش 62درصــد زن و 38 درصد 
مــرد بودنــد.درد زانــو و کمــر و گــردن و ران و مــچ پــا بــه ترتیــب بــا میــزان شــیوع 88.9 . 79.66 .75.48 . 70.68 .66.45 بیشــترین 
شــیوع را داشــتند درد ســاعد .انگشــتان . مــچ دســت نیــز بــا میــزان شــیوع 30.45 . 27.88 . 23.45 کمتریــن شــیوع را دربین پرســتاران 
داشــتند . همچنیــن 32.68 درصــد افــراد حاضــر در ایــن مطالعــه ســطح خطــر باالیــی در مواجهه بــا عوامل خطــرزای اختالالت اســکلتی 

عضالنی داشــتند.

نتیجــه گیــری:  باتوجــه بــه یافتــه هــای ایــن پژوهــش وضعیــت کاری نامناســب. ســاعت کاری زیــاد. تعــداد زیــاد بیمــاران .تجهیــزات 
غیراســتاندارد از عوامــل شــیوع بــاالی اختــالالت اســکلتی عضالنــی در بیــن پرســتاران مــی باشــد کــه اســتفاده از امکانات و تجهیــزات به 

روز در بیمارســتان در کاهــش اختــالالت اســکلتی و عضالنــی موثــر می باشــد

واژگان کلیدی: ارگونمی.اختالالت اسکلتی عضالنی.پرستاران
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ارزیابی آالینده های موجود و بررسی شاخص هاي اسپیرومتریک در طول 

شیفت کاري در کارگران صنعت دیرگداز گناباد
عبداهلل غالمی1، اسماعیل سعیدی 2 ، جالل الدین تمدن یلمه2 ،ایمان قربانی مقدم3*

1-عضو هیئت علمی ، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2-دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3-دانشجو کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: مواجهــه طوالنــی مــدت بــا گــرد و غبــار اثــرات برجســته و غالبــی را بــر روی عملکــرد تنفســی و ریــوی دارد بــا توجــه 
بــه اینکــه معاینــات بالینــي و اســپیرومتري مــي توانــد در مراحــل اولیــه شــروع ایــن بیماریهــا را نشــان دهــد  می تــوان با انجــام معاینات 
بالینــی و انجــام اســپیرومتری بصــورت دوره ای از افزایــش بیمــاری هــای تنفســی و ریــوی در کارگــران جلوگیری بــه عمــل آورد. با توجه 
بــه اهمیــت موضــوع ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارزیابــی آالینــده هــای موجــود و بررســی شــاخص هــاي اســپیرومتریک در طــول 

شــیفت کاري در کارگــران صنعــت دیرگــداز گنابــاد انجــام گرفت.

 مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه از نــوع مقطعی)تحلیلــی( اســت کــه طــی آن 60 نفــر از کارگــران کارخانه دیرگــداز به صــورت تصادفی 
انتخــاب شــدند و در آنهــا بــه بررســی میــزان مواجهــه بــا گــرد و غبــار )بوســیله دســتگاه نمونــه گیــری فــردی(  و عملکرد های تنفســی) 
بوســیله دســتگاه اســپیرومتری( پرداختــه شــد. ســپس  داده هــا  در نــرم افــزار 20Spss وارد شــده و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری 

تــی تســت، ویلکاکســون و کای اســکوئر مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار گرفتند .

یافتــه هــا : در ایــن بررســی اکثــر افــراد دارای مــدرک دیپلــم بودنــد و بیشــترین شــکایات تنفســی مربــوط بــه دفــع خلــط بــود کــه 
31/66 درصــد افــراد ایــن مشــکل را داشــتند. شــاخص هــای اســپیرومتری در افــراد مــورد بررســی در 4 قســمت کارخانــه تفــاوت معنــی 

داری نداشــت. غلظــت آالینــده در قســمت انبــار نیــز بــه طــور معنــی داری بیــش از ســایر قســمت هــای کارخانــه بــود.

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن طــرح مشــخص شــد کــه شــکایات تنفســی در کارگــران ایــن صنعــت بســیار قابــل توجه 
و باالتــر مــی باشــد. ایــن امــر در دراز مــدت مــي توانــد ســبب افــت عملکــرد ریــه و نقــص عضــو ریــوي در کارگــران ایــن صنعــت شــود و 
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن بیمــاري قابــل پیشــگیري اســت بــا توصیــه در مــورد افزایــش کارایــي سیســتم هــاي تهویــه، اســتفاده منظم 
از وســایل حفاظــت فــردي و اقدامــات مدیریتــي مناســب مــي تــوان بــه کاهــش بــار بیمــاري هــاي ناشــي از مواجهــه بــا گــرد و غبــار، 

کمــک کــرد.

واژگان کلیدی: ظرفیت های تنفسی، اسپیرومتری، دیرگداز
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ارزیابی راحتی در انواع کفش های مورد استفاده پرسنل و دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا زمانیان1، شیرین طاهری*2 ، زهرا یاری3، زینب کریمی3

1 دانشیار گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 دانشجوی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

shirin.taheri92@gmail.com
3دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

زمینــه و هــدف: پــا یکــی از ارگان هــای بــدن اســت کــه نقــش اساســی در ســالمت کل بــدن دارد و در طــول روز فشــارها و نیروهــای 
زیــادی از طریــق  پاهــا بــه مفاصــل زانــو، لگــن و ســتون فقــرات منتقــل میشــود.کفش تنهــا محــل تمــاس بــدن بــا زمیــن در حیــن راه 
رفتــن و ایســتادن میباشــد و در نتیجــه هــر تغییــری در کفــش میتوانــد روی پارامترهــای راه رفتن تاثیــر بگذارد.هدف اصلــی این مطالعه، 

ارزیابــی راحتــی در انــواع کفــش هــای مــورد اســتفاده پرســنل و دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز میباشــد.

مــواد و روش هــا: تحقیــق حاضریــک تحقیــق مقطعــی اســت کــه روی 300 نفــر از دانشــجویان و کارمنــدان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــیراز کــه بــه روش نمونــه گیــری آســان انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد.از افــراد مــورد مطالعه خواســته شــد که پرســش نامــه محقق 
ســاز را تکمیــل کننــد و همزمــان توســط یــک دســتگاه تــرازوی دیجیتــال قــالب دار کوچــک وزن کفــش آنهــا انــدازه گیری شد،ســپس 

داده هــا بــه وســیله نــرم افــزار spss-19  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ارتبــاط معنــا دار مســتقیمی بیــن کمــردرد و پهنای کم جلــوی کفــش، کوتاه 
بــودن قــد، کوچکتــر بــودن ســایز پــا، نــوع کفــش وجــود دارد.همچنیــن ارتبــاط معنــاداری بین خار پاشــنه و متوســط قــد افراد،متوســط 
ســاعت پوشــیدن کفــش، اســتفاده از کفــی کفــش، ســایز پــا مشــاهده گردید.همچنیــن رابطــه معنــاداری بیــن میخچــه و متوســط 

ســن،وزن کفــش، شــغل افــراد، مــدت زمــان پوشــیدن کفــش، نرمــی بدنــه کفــش مشــاهده شــد.

نتیجــه گیــری: مطالعــه ی انجــام شــده نشــان میدهــد کــه بــرای پیشــگیری از بــروز مشــکالتی مانند کمــردرد، میخچــه و خار پاشــنه 
کفشــی را انتخــاب کنیــم گــه پهنــای جلــوی آن کــم نباشــد ، در آن احســاس راحتــی نموده،ارتفــاع پاشــنه کمتــری داشــته باشــد، نیــاز 
بــه کفــی نداشــته باشــد، وزن آن زیــاد نبــوده و بدنــه ی آن نــرم باشــد و حداالمــکان میــزان ســاعت اســتفاده از کفــش را کاهــش دهیــم.

کلید واژه: کفش، راحتی، سن
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ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی شرکت فارسیت 

اهواز 
غالمعباس شیرالی 1، فروغ حسین فیض اهلل 2، علویه زینب موسویان اصل 3، *

1 استادیار ، بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی اهواز 
2 کارشناسی، بهداشت حرفه ای، بهداشت، علوم پزشکی اهواز 

3 * دانشجوی کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه ای ،بهداشت، علوم پزشکی اهواز
،z.mosavianasl@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: افــراد بــی شــماری در سراســر جهــان در مشــاغل مختلــف بــا مــواد شــیمیایی متنوعــی در تماس مــی باشــند.مواجهه 
بــا عوامــل شــیمیایی زیــان اور از عوامــل شــایع مشــاغل بــوده و بیشــترین خســارات مالی،جانــی و اجتماعــی نیــز مربــوط بــه ایــن دســته 
از فاکتورهاســت. هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک بهداشــتی مواجهــه شــغلی بــا مواد شــیمیایی موجود در شــرکت فارســیت اهــواز و 

بــرآورد رتبــه ریســک آن هــا مــی باشــد.    

مــواد و روش هــا: مطالعــه مشــاهده ای و مقطعــی در 6 واحــد کاری در شــرکت فارســیت اهــواز و در بهــار ســال1395 انجــام شــد.. برای 
ایــن منظــور ابتــدا وظایــف شــغلی و فرآیندهــای شــغلی تعییــن و درجــه خطــر و درجــه مواجهــه کارکنــان بــا هریــک از مواد شــیمیایی 
مــورد بررســی تعییــن گردیــد. بــه منظــور ارزیابــی ریســک بهداشــتی مــواد شــیمیایی از روش ارائه شــده واحد ایمنــی و بهداشــت وزارت 

کار ســنگاپور اســتفاده گردیــد. در نهایــت ریســک مواجهــه کارکنان محاســبه گردید.

یافتــه هــا: نتایــج محاســبات نشــان داد  کــه گــرد و غبــار ســلیس و فیــوم آهــن بیشــترین رتبه ریســک را بــه خــود اختصــاص داده اند. 
در رتبــه دوم ریســک مواجهــه بــا اســید کلریدریــک در واحــد برق و روشــنایی و ســمنت پالســت قــرار دارد.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیشــترین رتبــه ریســک مربــوط بــه واحدهایــی اســت کــه در فرایندهای 
خــود گــرد و غبــار ســیلیس و همچنیــن فیــوم هــای جوشــکاری دارند. جهــت کاهش رتبه ریســک اعمــال کنتــرل های موثر مهندســی، 
پایــش هــوا، آمــوزش کارکنــان، تهیــه برنامــه حفاظت تنفســی، تهیــه وســایل حفاظت فردی مناســب، ایجــاد واعمــال روش هــای اجرایی 
ایمــن کار، تهیــه روشــهای اجرایــی بــرای شــرایط اورژانســی و اضطــراری و  ارزیابــی مجــدد بعــد ازانجــام راهکارهــای فــوق توصیــه مــی 

گردد. 

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، سیلیس، رتبه ریسک، عوامل شیمیایی
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بررسی تنش حرارتی در کارخانه کاشی سازی بیستون با استفاده از شاخص 

CET

اکبر برزگر1، محسن طاهری2، نگارآزادی2، * ، علی امیدیانی3

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2* )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
 azadi.mnegar3456@gmail.com 

3  کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

زمینــه و هــدف: تنــش حرارتــی یکــی از پارامتــر هــای بســیار مهــم در ســالمت شــاغلین می باشــد. از طرفــی وجــود تنــش حرارتی در 
محیــط کار مــی توانــد بــر راندمــان و ایمنــی تاثیــر گــذار باشــد. لــذا هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تنــش حرارتــی بــر اســاس شــاخص  

CET مــی باشــد. ایــن مطالعــه درســال 1395 در یکــی از کارخانجــات کاشــی انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: در ایــن پژوهــش بعــد از شناســایی واحدهــای مختلــف و محــل قرارگیــری اپراتورهــا ، تعــداد هفــت واحــد کاری 
کلیــدی انتخــاب شــد و ســپس تعــداد 75 مــورد انــدازه گیــری در زمان هــای مختلــف کاری انجــام گرفــت .بــرای بدســت آوردن شــاخص 
CET، از دماســنج گویســان، دماســنج تــر و کاتاترمومتــر بــرای انــدازه گیــری دمــای گویســان، دمــای تــر و ســرعت جریــان هوا اســتفاده 

 . شد

ــط  ــاب، خ ــوره لع ــکویت، ک ــوره بیس ــامل ک ــی ش ــه کاش ــف کارخان ــای مختل ــرای واحده ــاخص CET ب ــر ش ــا: مقادی ــه ه یافت
 ،20/56±)0/53(°c،7/72±)2/49(°c ،20/42±)2/78(°c،17/48±)4/98(°cــب ــپری بترتی ــاب واس ــه لع ــرس، تهی ــورت، پ ــاب، س لع
1/57(°c(c،18/41±°)0/93(±10/45 و c°)1/36(±11/75بــه دســت آمــد. بیشــترین و کمتریــن میانگیــن بدســت آمــده برای شــاخص
CET بــه ترتیــب مربــوط بــه واحــد ســورت c°)0/53(±20/56و واحــد خــط لعــاب بــا میانگیــنc°)2/49(±7/72 مــی باشــد. طبــق 
حــدود توصیــه شــده بــرای ایــن شــاخص آســایش حرارتــی در واحدهــای کــوره لعــاب و ســورت در حــد اســتاندارد و منطقــه خنثــئ و 

واحــد خــط لعــاب در منطقــه ســرد قــرار مــی گیرنــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه واحــد خــط لعــاب در فصــل زمســتان از نظــر آســایش حرارتــی دارای 
شــرایط مســاعدی نیســت و بایســتی تدابیــری بــرای گرمایــش واحــد اندیشــیده شــود.

واژگان کلیدی:CET ، تنش حرارتی، کاشی بیستون
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بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی عضالنی بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل 

در اتاق عمل 
محمد حسین چاالک1 ، حسین جعفری2 *، فریدون لعل3 

1 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان

*2 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های 
علمی دانشجویان

jafari.h3209@gmail.com 
3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / مرکز پژوهش 

های علمی دانشجویان 
چکیده

زمینــه و هــدف: دردهــای اســکلتی عضالنــی از مشــکالت عمــده در محیــط هــای کار اســت و علــت اصلــی غیبــت هــا را تشــکیل می 
دهنــد. اختــالالت اســکلتی- عضالنــی برکیفیــت زندگــی تاثیــر میگــذارد و باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی می شــود. بــا توجه بــه اینکه 
پرســتاران اتــاق عمــل بیشــتر کارهــای تکــراری و کارهــای بــا پوســچر نامناســب انجــام میدهنــد و احتمــال شــیوع اختــالالت اســکلتی- 
عضالنــی در پرســتاران اتــاق عمــل بــاال اســت، و احتمــاال ایــن اختــالالت بــر کیفیــت زندگــی آنها تاثیــر بگــذارد، بنابرایــن ایــن مطالعه با 

هــدف بررســی ارتبــاط اختــالالت اســکلتی عضالنــی بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران شــاغل در اتــاق عمــل انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه، یــک پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی مــی باشــد کــه در آن بــه بررســی اختــالالت اســکلتی عضالنــی 
پرســتاران شــاغل در اتــاق عمــل هــای بیمارســتانهای آموزشــی وابســته بــه علــوم پزشــکی زاهــدان کــه در ســال 1395 مشــغول بــه کار 
بــوده انــد، پرداختــه اســت. ایــن مطالعــه بــروی 112 نفــر کــه بصــورت سرشــماری انتخــاب شــده بودنــد انجام شــده اســت. جهــت جمع 
آوری اطالعــات از پرســش نامــه ای اســتفاده شــد کــه شــامل ســه بخــش بــود کــه بخــش اول مربــوط بــه مشــخصات دموگرافیــک) 
ســن، جنــس ( و بخــش دوم مربــوط بــه پرســش نامــه تغییــر یافتــه و اســتاندارد نوردیــک بــود. روایــی آن توســط شــریفی و همــکاران 
تاییــد شــده و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ )0.89( و روش ازمــون مجــدد )0.81( محاســبه شــده اســت. بخــش ســوم نیــز مربــوط 
بــه پرسشــنامه اســتاندارد کیفیــت زندگــی )SF-36( اســتفاده گردیــد کــه 8 بعــد کیفیــت زندگــی را مــی ســنجد. بــا اســتفاده از ایــن 
پرسشــنامه نمــره ی کلــی ایــن ابــزار تعییــن مــی شــود کــه نشــان دهنــده ی امتیــاز کیفیــت زندگــی افــراد مــی باشــد. همــه ابعــاد و 
میانگیــن نمــرات، دامنــه تغییــرات بیــن )100-0( را داشــتند کــه نمــره ی باالتــر، کیفیــت زندگــی باالتــر را نشــان مــی داد. در ضمــن 
پایایــی و روایــی پرسشــنامه ی مذکــور در ایــران انجــام گردیــده اســت.  پــس از جمــع آوری پرســش نامــه هــا، داده هــا بــا اســتفاده از نرم 

افــزارSPSS  نســخه 19 و آمارهــای توصیفــی ، همبســتگی پیرســون ، کای دو و تــی مســتقل تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

یافتــه هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ســنی افــراد 30.95 ± 7.76 و 41 نفــر )36.6 درصــد( از افــراد مجــرد، 88 نفــر 
)78.6 درصــد( زن بودنــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ارتبــاط بیــن کیفیــت زندگــی بــا اختــالالت اســکلتی عضالنــی در گــردن 

)P=0/02(، کمــر)P<0/001(، شــانه)P=0/002( و مــچ )P<0/001( بصــورت معنــادار بــوده اســت.

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی اختــالالت اســکلتی عضالنــی بــر روی کیفیــت زندگــی ،بــه خصــوص در ابعــاد عملکــرد جســمانی .درد 
جســمانی و ســالمت عمومــی موثــر اســت بــه طــوری کــه اختالالت اســکلتی عضالنــی باعــث کاهش کیفیــت زندگــی کارکنان میشــود. 
پیشــنهاد میشــود کــه بــا بهینه ســازی شــرایط فیزیکــی و روانــی محیــط کار در بهبود کیفیــت زندگــی کارکنان اتــاق عمل موثر باشــیم.

واژگان کلیدي: اختالالت اسکلتی عضالنی ، کیفیت زندگی ، پرستاران اتاق عمل
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هزینه هاي صرف شده دانشگاههاي علوم پزشکي براي درمان جراحات 

سوانح و حوادث ترافیکي

علی طهماسبی1، محمد ویسی1، رضا هاشم پور*1 

1:دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت، گروه علوم و مدیریت اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 
ایران

 hreza1992@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســوانح و حــوادث داراي بیشــترین بــار بیمــاري در ایــران مــي باشــند و از ایــن میــان ســوانح و حــوادث ترافیکــي در 
صــدر قــرار دارد بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن کــه هزینــه هــاي گزافــي را بــر نظــام ســالمت تحمیــل مي کنــد بــر آن شــدیم تا به بررســي 

و تحلیــل هزینــه هــاي صــرف شــده دانشــگاهها در راســتاي درمــان و بهبــود جراحــت هــا بپردازیم.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفــي کل داده هــاي ســوانح و حــوادث از فروردیــن 1395 تــا 15 آبــان این ســال از مرکز بررســي 
پرونــده هــاي ســوانح و حــوادث و داده هــاي جمعیتــي از مرکــز آمــار ایــران اســتخراج شــد. کل هزینــه صــرف شــده و کل پرونــده هــاي 

بررســي شــده بــه تفکیــک دانشــگاه هــا بررســي شــدند. همچنیــن ایــن داده هــا بــا عامــل جمعیت نیــز تعدیل شــدند.

یافتــه هــا: در بیــن دانشــگاهها، دانشــگاه تهــران بــا 1088213270014 ریــال بیشــترین هزینــه و دانشــکده پرســتاري خمیــن بــا 
1392291970 ریــال کمتریــن هزینــه را صــرف کــرده انــد. بیشــترین پرونــده در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان )33005( و کمترین 
پرونــده در دانشــکده پرســتاري خمیــن )193( مــی باشــد. بیشــترین تعــداد پرونــده مربوط بــه اســتان تهــران )47368( و کمتریــن ایالم 
)3313( مــی باشــد. بیشــترین هزینــه تعدیــل شــده بــر حســب جمعیــت هــر اســتان مربــوط بــه اســتان ســمنان و کمتریــن مربــوط به 
آذربایجــان غربــی مــی باشــد. بیشــترین هزینــه تعدیــل شــده بــر حســب تعــداد پرونــده مربــوط بــه اســتان تهــران و کمتریــن هزینــه 

مربــوط بــه آذربایجــان شــرقی مــی باشــد.

نتیجــه گیــري: همــان طــور کــه نتایــج نشــان مــی دهــد اســتان هــای پــر جمعیــت مثــل تهــران و اصفهــان دارای بیشــترین پرونــده 
تصادفــی مــی باشــد کــه پرونــده هــای پــر هزینــه را نیــز دار مــی باشــند.این امــر مــی توانــد نشــان دهنــده ایــن باشــد همزمــان کــه 
جمعیــت باالتــر مــی رود وســایل نقلیــه نیــز بیشــتر مــی گــردد و امــکان بــروز تصــادف پــر خطــر در اماکــن پــر جمعیــت افزایــش مــی 
بابــد. لــذا لــزوم برنامــه ریــزی جهــت کاهــش ایــن تالفــات پرهزینــه و ریشــه بابــی علــل تصادفــات در ایــن اســتان هــا دوچنــدان اســت. 
آمــوزش نیروهــای ترخیــص و درآمــد در اســتان هــای ســمنان و تهــران بــه منظــور کاهــش هزینه هــای تعدیلی جــزء برنامه هــای اصلی 

مرکــز درمانــی ایــن اســتان هــا بایســتی باشــد.

واژگان کلیدی: هزینه، درمان، سوانح و حوادث، دانشگاههاي علوم پزشکي
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بررسی تاثیر آفت کش ها بر روی سرطان سینه در زنان استان مازندران

مهدیه برزه1، فائزه آتشین2
1.دانشجوی رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ایران
2.دانشجوی رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ایران

چکیده
مقدمــه و هــدف: ســرطان پســتان یکــی از علــل مرگ ومیــر در زنــان اســت کــه 10 % از کل ســرطانها را بــه خــود اختصــاص داده. 
شــیوع ایــن بیمــاری در مازنــدران کــه قطــب کشــاورزی ایــران اســت نســبت بــه ســایر ســرطان ها  در رتبــه اول جــای دارد. کشــاورزان 
ــون  ــی همچ ــه آفت کش های ــیمیایی از جمل ــموم ش ــواع س ــرات از ان ــات و حش ــود از آف ــوالت خ ــظ محص ــرای حف ــتان  ب ــن اس در ای
اورگانوکلــره، اورگانوفســفره، اســتفاده مــی کننــد. هــدف از ایــن مقالــه مــروری بررســی علــت فراگیــری و افزایش ابتال به ســرطان پســتان 

در ایــن اســتان و ارتبــاط تاثیــر ایــن ســموم بــر ایــن بیمــاری می باشــد.

 Google scholar مــواد و روش: مطالعــه ی حاضــر یــک مقاله ی مروریســت که از طریق جســتجوی مقــاالت در پایگاه هــای اینترنتــی
 organochlorine organophosphate :و بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای ، sicence direct  ، magiran ، pubmed ،sid

pesticide ,breast cancer آفــت کــش  جمــع آوری شــده اســت. 

یافتــه هــا: بعــد از مطالعــه و بررســی تعــداد زیــادی از مقــاالت مشــخص شــده اســت کــه احتمــاال یکــی از ســم هایی کــه ممکن اســت 
ایجــاد ســرطان پســتان در زنــان مازنــدران را افزایــش دهــد  اســتفاده از آفــت کش هــای اورگانــو کلــره و اورگانــو فســفره و یــا ترکیــب این 
مــواد بــا دیگــر ســموم شــیمیایی می باشــد، در طبقه بنــدی آفــت کش هــا ســموم اورگانــو کلــره از دســته ســم های هســتند کــه بــرای 
کنتــرل آفــات در زمین  هــای کشــاورزی بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد ایــن ســموم از ترکیبــات مختــل کننــده غــدد درون ریــز 
می باشــند کــه در دراز مــدت وارد زنجیره هــای غذایــی شــده و خطــر ابتــال بــه ســرطان پســتان را نیــز افزایــش می دهــد. از مهمتریــن  
ــورو  ــن، هپتاکل ــن( آلدری ــن، دیلدری ــیکلودین ها )اندری ــوط، س ــات مخل ــد DDT و ترکیب ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ــه در ای ــمومی ک س
می باشــد. در بررســی خــون افــراد مبتــال بــه ســرطان پســتان در مقایســه بــا زنــان ســالم در چنــد مطالعــه مختلــف  مشــخص گردیــد 
کــه زیــر گروه هــای ســموم اورگانوکلــره از جملــه DDT و DDE دیلدریــن هپتــا کلــر، اندریــن، OHE ، OC ، HCH و ایزومرهــای آن 
در خــون افــراد مبتــال بــه ســرطان ســینه بــاال بــوده اســت. تمــاس بــا ارگانوفســفوره ها نیــز در درازمــدت خــود باعــث ســمیت ژنتیکــی و 
اختــالل در غــدد درون ریــز  و افزایــش ســرطان پســتان در زنــان می شــود.در میــان ســمومی کــه در مقــاالت متعــدد بررســی شــد چنــد 
مطالعــه ی اخیــر نشــان داده کــه آفــت کش هــای مثــل گالیفوســیتعلی رغم ســمیت کمتــر نســبت بــه ســایر ســموم می توانــد بــا اثــر 

برگیرنده هــای اســتروژنی و غــدد درون ریــز ســبب افزایــش بیــش از حــد ســلول های ســرطانی می شــود.

ــوان نتیجــه گرفــت کــه  ــدن می ت ــر ایجــاد ســرطان در ب ــر آفت کش هــا ب ــاره تاثی ــری: طبــق مطالعــات انجــام شــده در ب نتیجه گی
احتمــاال یکــی از علــل افزایــش ســرطان پســتان در زنــان مازنــدران نســبت بــه ســایر نقاط کشــور اســتفاده بیشــتر و تماس مســتقیم این 
افــراد  بــا ایــن ســموم در زمین هــای کشــاورزی می باشــد بــا ایــن حــال تاثیــر مســتقیم ایــن ســموم در بــروز ســرطان همچنــان نیازمنــد 

مطالعــات و آزمایشــات بیشــتری بــرای اثبــات کامــل ایــن موضــوع نیــاز اســت .

Pesticide,organophospate , organochlorine , breast  cancer :واژگان کلیدی
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انتخاب بهترین سازمان از نظر رزیلینس در مواجهه با حوادث به روش 

AHP در تبریز
داوود محمودی1، سید شمس الدین علیزاده *2، محمودرضا آذغانی3، سعید نظری4

1 دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 d.mahmudi123@gmail.com

2 )نویسنده مسؤول( استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 دانشیار مهندسی بیومکانیک، گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

4 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســازمان هــا نقــش محــوری را در پویایــی سیســتم هــای اجتماعــی، اقتصــادی و بــوم  شــناختی دارنــد. برای ســازمان 
هــا فجایــع، حــوادث و بحــران هــا مســائل پیچیــده و بحــث برانگیــز مــی باشــند. رزیلینــس ســازمانی یک هــدف موثری اســت کــه بطور 
مــداوم بــه عملکــرد ســازمان در طــول کســب و کار، فجایــع و موقعیــت هــای بحرانــی کمــک مــی کنــد. ایــن مطالعه بــه منظــور انتخاب 

بهتریــن ســازمان از نظــر رزیلینــس در مواجهــه بــا حــوادث بــه روش AHP در تبریــز انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در مطالعــه حاضــر پــس از ســاخت سلســله مراتبــی، مقایســات زوجــی بیــن ســه ســازمان مــورد مطالعــه از نظــر 
ابعــاد رزیلینــس جهــت تعییــن وزن هــر کــدام از آنهــا و همچنیــن مقایســه زوجــی بیــن خــود ابعــاد رزیلینــس جهــت تعییــن وزن ابعاد، 
توســط پنــل خبــرگان صــورت گرفــت و ســپس اولویــت بیــن ســه ســازمان از نظــر رزیلینــس، از طریــق محاســبه وزن نهایــی هــر کــدام 

از ســازمان هــا تعییــن گردیــد.

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه ســازمان تراکتورســازی بــا وزن نهایــی 0.355 اولویــت اول از نظــر رزیلینــس ســازمانی را 
بــه خــود اختصــاص داده و ســپس پاالیشــگاه بــا وزن نهایــی 0.353 و پتروشــیمی بــا وزن نهایــی 0.286 بترتیــب در اولویــت هــای دوم و 

ــرار گرفتند. ســوم ق

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ارزیابــی پیشــنهاد مــی گــردد کــه ســازمان هــای مــورد مطالعــه بویــژه ســازمان پتروشــیمی جهت 
برخــورداری از رزیلینــس ســازمانی بهتــر در مواجهــه بــا حــوادث، بــه تقویــت ابعاد ضعیــف رزیلینــس در این ســازمان از جملــه بعد منابع 

و بعــد مشــارکت کــه وزن کمتــری را کســب کــرده اند، بپــردازد.

واژه هاي کلیدي: سازمان، رزیلینس، AHP، حوادث، تبریز



137

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

مروری سیستماتیک بر طراحی و ارزیابی سیستم های کنترل آلودگی هوا
داوود محمودی1، یحیی رسول زاده *2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 d.mahmudi123@gmail.com

2 )نویسنده مسؤول( دانشیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده 

زمینــه و هــدف: رونــد روز افــزون صنعتــي شــدن جوامــع و همچنیــن فعالیــت هــاي انســان، میــزان انتشــار آالینــده هــاي هــوا بـــه 
محـــیط اطـــراف را افزایــش داده اســت. در جهــان، ســالیانه 3 میلیــون نفر در اثــر آلودگي هوا جان خود را از دســـت می دهنـــد و آلودگي 
هــوا یکي از هفت خطر جدي بـــراي کـــره زمـــین مي باشــد. بـــه منظـــور کنتــرل آلودگي هــوا، در مرحلــه اول چنین به نظر مي رســـد 
کــه اولیــن و مؤثرتریــن روش، جلوگیــري از تولیــد آالینــده هــا و کنتــرل ایــن مــواد در منبــع تولیــد آنهــا باشــد. بــراي منابعي کــه امکان 
تعویــض و یــا تغییــر فرآیند آنهـــا وجـــود نـــدارد، سیســتم هاي تهویــه و کنتــرل آلودگی هوا به منظــور به دام  انـــدازي و تصفیــه آالینده 
هــا مــي توانــد مؤثرتریــن روش باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، هــدف از ایــن تحقیق، مــروری جامــع و سیســتماتیک بــر مطالعات 
انجــام یافتــه در زمینــه طراحــی و ارزیابــی سیســتم هــای کنتــرل آلودگــی هــوا مــی باشــد. همچنیــن ایــن مقاله مجــالت و نویســندگان 

معتبــر در ایــن زمینــه را نیــز بــه کلیــه محققیــن عالقــه منــد معرفی مــی نماید.

مــواد و روش هــا: در پژوهــش حاضــر تنهــا راه گــردآوری اطالعــات جســتجوی اینترنتــی بــوده و زبــان تمــام مقــاالت یافتــه شــده 
 Air ــا کلیــد واژه هــای ــا آخــر دســامبر 2016 و ب ــه 2007 ت انگلیســی مــی باشــد. در ایــن مطالعــه جســتجوی مقــاالت از اول ژانوی
 Air cleaning و pollution control systems، Air contamination control systems، Dust collectors systems
 Google scholar ، Science Direct ، Emerald صــورت گرفتــه و محــدود بــه پایــگاه هــای اطالعاتــی Title در فیلــد devices

و PubMed مــی باشــد.

یافتــه هــا: نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه مطالعــات انجــام شــده در محــدوده ســال هــای 2007 تــا 2016 رونــد صعــودی یــا 
نزولــی خاصــی را طــی نمــی کنــد. بیشــترین درصــد مقــاالت منتشــر شــده )30.7%( در طــی ده ســال گذشــته در بیــن ســال هــای 
2010-2009 مــی باشــد. همچنیــن در بیــن مجــالت مختلــف کــه مقــاالت انجــام شــده در ایــن زمینــه را منتشــر کــرده انــد، مجلــه 
Building & Environment  بیشــترین تعــداد چــاپ را دارد. گفتنــی اســت کــه در بیــن کشــورها نیــز چیــن بــا 23.07% بیشــترین 

تعــداد مطالعــه را در ایــن زمینــه بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج بدســت آمــده مــی تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه تاثیــرات ســوء و نگــران کننــده آلودگــی هــوا بــر 
کیفیــت زندگــي انســـان، کارایــي و ســالمت جوامــع، طراحــی و اســتفاده از سیســتم هــای کنتــرل آلودگــی هــوا مــورد توجــه محققین و 

مهندســین بــوده و توســعه ایــن سیســتم هــا بــه مــوازات رشــد فنــاوری و فرآیندهــای صنعتــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 

Air cleaning devices ،واژگان کلیدي: آلودگی هوا، سیستم کنترل آلودگی هوا، تهویه صنعتی، کیفیت هوا
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شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات یک کارخانه تولید آجر نسوز با 

استفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر)HAZOP(در سال 1392

   آمنه جاری1* ، کیکاووس ازره2  ،زهرا جمالی 3
ـ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات  1*

دانشجویی
2- مربی هیئت علمی، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

ـ کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 3

چکیده

زمینــه و هــدف: صنایــع تولیــد آجــر نســوز دارای خطــرات بســیاری از جملــه دمــای بــاال بــه دلیــل وجود کــوره هــای متعــدد، گازهای 
ســمی منتشــره و غیــره مــی باشــند، کــه شناســایی ایــن خطــرات بــرای جلوگیــری از بــروز صدمــه هــای جبــران ناپذیــر را ضــروری می 
ســازند. هــدف مطالعــه حاضــر اســتفاده از یــک روش موثــر و سیســتماتیک بــرای شناســایی خطــرات و مشــکالت عملیاتــی سیســتم و 

تعییــن اثــرات وارائــه پیشــنهادات جهــت جلوگیــری از وقــوع حــوادث ناشــی از آن هــا مــی باشــد.

مــواد و روش ها:پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مــوردی شناســایی و ارزیابــی خطــر کیفــی مــی باشــد کــه بــرای جمــع آوری اطالعــات 
مــورد نیــاز از روش بازنگــری فنــی و بررســی اســناد و مصاحبــه بــا کارکنــان و متخصصــان اســتفاده شــد ایــن مطالعــه بــه مــدت 8مــاه 
در خــط تولیــد آجــر نســوزانجام گرفت.ابتــدا گــره هــای موجــود در فرآینــد کــه شــامل 9 گــره اســت شناســایی و طبقــه بنــدی شــدند. 
ســپس ریســک هــا طــی یــک فرآینــد 3 مرحلــه ای )تعییــن احتمــال وقــوع، شــدت حادثــه، احتمــال ردیابی(درجــه بنــدی شــدند، و بــا 
قــرار دادن در معادلــه عــدد ریســک و ســپس بــا اســتفاده از جــدول، شــاخص ریســک بــه دســت آمــد تــا بــا اســتفاده از ایــن شــاخص در 

مــورد خطــرات شناســایی شــده تصمیــم گیــری شــود.

یافته ها: در این مطالعه 90 انحراف شناسایی شد. 3 درصد از انحرافات در طبقه ی نامطلوب قرار گرفتند.

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه در بیــن عامــل خطــرات عملکــرد ناقــص سیســتم و سیســتم هــای کنترلــی باالترین درصــد)50 
درصــد( رابــه خــود اختصــاص داده اســت. پیشــنهاداتی چــون: پاالیــش ســوخت ورودی بــا اســتفاده از فیلتــر مناســب، نصــب فلنــج بــر 
روی لبــه ی میکســر جهــت جلوگیــری از متصاعــد شــدن بخــارات چســب بــه محیط، نصــب حداقــل دو گیج فشارســنج در مســیر عبور 
جریــان، نصــب دتکتــور گازهایــی مثــلCO، نصــب pressure switch  وflow switch  بــر روی خطــوط بــه منظــور مقابله با فشــار و 
جریــان بیــش از حــد مجــاز، جهــت کاهــش ریســک بعضــی از خطــرات ارائــه شــد.برای شناســایی کامــل  مخاطــرات مختلــف در صنایع 

مختلــف توصیــه مــی شــوددر کنــار روش HAZOP از FMEA یــا PHA هــم اســتفاده شــود

واژگان کلیدی:HAZOP ، ارزیابي ریسک، کارخانه آجر نسوز، تکنیک مطالعه عملیات و خطر 
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بررسی ارتباط بین پوسچر و فعالیت فیزیکی با اختالالت ارگونومیکی در 

آرایشگران شهر کرج 
محسن صادقی یارندی1، علیرضا کوهپایی2، شهرام ارسنگ3، علی ابراهیمی4*

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار
 2 دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار

3 مربی، آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم
*4 )نویسنده مسئول(، مربی، مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار

Ali.ebrahimi.ohe@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: اختــالالت اســکلتی- عضالنــی مرتبط بــا کار یکــی از بزرگتریــن معضالت بهداشــت حرفه ای در کشــورهای پیشــرفته 
و در حــال پیشــرفت بــوده و از جملــه مهمتریــن مســائلی اســت کــه ارگونومیســت هــا در سراســر جهــان بــا آن روبــرو هســتند. یکــی از 
مشــاغلی کــه میــزان بــروز ایــن نــوع اختــالالت در آن باالســت، شــغل آرایشــگری مــی باشــد. ایــن مطالعه بــا هــدف ارزیابــی ارگونومیکی 
وضعیــت هــای انجــام کار و فعالیــت فیزیکــی و ارتبــاط آن هــا بــا اختــالالت اســکلتی- عضالنــی در بیــن آرایشــگران مــرد شــهر کــرج در 

ســال 1395 انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی و توصیفــی- تحلیلــی، تعــداد 80 نفــر از آرایشــگران شــهر کــرج بــه صــورت سرشــماری 
انتخــاب شــده و وضعیــت انجــام کار آنهــا بــا اســتفاده از روش ارزیابــی ســریع تمــام  بــدن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. برای تعییــن میزان 
شــیوع اختــالالت اســکلتی- عضالنــی و فعالیــت فیزیکــی نیــز بــه ترتیــب از پرســش نامــه هــای معتبــر نوردیــک و فعالیــت فیزیکی بک 
اســتفاده گردیــد. اطالعــات جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار SPSS ویراســت 20 مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت. جهــت آنالیــز 

داده هــا از آزمــون هــای آمــاری شــاپیرو - ویلــک، تــی مســتقل و مــن ویتنــی و آزمــون تحلیــل واریانــس و کای دو اســتفاده گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار ســن افــراد مــورد مطالعــه 6/1±36/71 بــود. شــیوع ناراحتــی در قســمت شــانه و کمــر دارای 
بیشــترین مقــدار و برابــر بــا 95% بدســت آمــد. بــا توجــه بــه نتایــج ارزیابــی هــای پوســچر انجام شــده مشــخص گردیــد کــه 71/3 درصد 
از افــراد در ســطح ریســک متوســط قــرار دارنــد. بیــن میــزان فعالیــت فیزیکــی فــرد و شــیوع اختــالالت در ناحیــه زانــو، مــچ دســت، 

.)P<0/05( کمــر، آرنــج و باســن/ران  ارتبــاط معنــا داری مشــاهده گردیــد

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه شــیوع اختــالالت اســکلتی- عضالنــی در انــدام هــای فوقانــی آرایشــگران بــاال بــوده و افــرادی که 
میــزان فعالیــت فیزیکــی باالتــری دارنــد، دارای مقادیــر کمتــری از ایــن اختــالالت مــی باشــند. بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه مواجهــه 
ایــن افــراد بــا حجــم باالیــی از ریســک فاکتورهــای ارگونومیکــی، انجــام اقدامــات اصالحــی شــامل اصــالح صندلــی و تجهیــزات، آموزش 

و انجــام ورزش منظــم ضــروری مــی باشــد.

واژه هاي کلیدي: روش ربا، فعالیت فیزیکی، آرایشگران، اختالالت اسکلتی- عضالنی.
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بررسی اعتبار روش ارزیابی پوسچر مشاهده ای REBA در آرایشگران زن 

شهر قزوین با استفاده از گونیامتر

سکینه ورمزیار1، سمیرا انصاری2*، تینا بختیاری2

1-استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Samira_ansari71@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: آرایشــگران در حرفــه ی خــود بــا عوامل زیــان آور زیــادی از جملــه اختــالالت اســکلتی-عضالنی مواجهــه دارند. جهت 
ارزیابــی ریســک ابتــالء بــه ایــن اختــالالت، روش هــای گوناگونــی از جملــه  روش مشــاهده ای REBA ارائــه شــده اســت. هــدف ایــن 

مطالعــه بررســی اعتبــار ایــن روش جهــت ارزیابــی پوســچر آرایشــگران زن شــهر قزویــن بــا اســتفاده از گونیامتــر می باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه، ارزیابــی ریســک ارگونومیکــی در بیــن 153 آرایشــگر بــه روش REBA و هــم چنیــن اندازه-گیری 
زوایــای مــورد بررســی در ایــن روش بــا وســیله ای بــه نــام گونیامتــر انجــام پذیرفــت. ســپس امتیازهــای بــه دســت آمــده از هــر دو روش 

وارد نــرم افــزار Nexgenergo شــده و اولویــت اقــدام اصالحــی مشــخص و نتایــج بــا یکدیگــر مقایســه شــد. 

یافتــه هــا: بنــا بــر نتایــج، درصــد فراوانــی امتیــاز پوســچر هــر یــک از انــدام هــا در دو روش بســیار بــه هــم نزدیــک بــود. هــم چنیــن 
آزمــون همبســتگی اســپیرمن و کای دو رابطــه ی معنــی داری را بیــن امتیازگــذاری بــه دو روش نشــان دادنــد و میــزان همبســتگی بیــن 

 .)p=0/000(دو روش در انــدام هــای مــورد بررســی مثبــت و بــاال گــزارش شــد

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه انجــام ارزیابــی پوســچر REBA بــه دو  روش مشــاهده ای و اندازه-گیــری دقیــق 
زوایــا بــا گونیامتــر، دارای همبســتگی بــاال بــوده و ایــن مهــم نشــان دهنــده ی اعتبــار روش مشــاهده ای REBA جهت ارزیابی پوســچر 

ــد.  می باش

واژگان کلیدی: ارگونومی، ارزیابی پوسچر، REBA، آرایشگران، قزوین
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شناسایي و ارزیابي ریسک اختالالت اسکلتي-عضالني در کارشناسان 

آزمایشگاه بیمارستان های علوم پزشکی گیالن با استفاده از پرسشنامه 

»QEC« و روش »NMQ«
محمدحسین یکتا ی کوشالی1 ، بهنام شوکتی2، خلیل مرادی3* 

1دانشجو کارشناسی رادیولولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی شرق گیالن، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
رشت، ایران،

 Yektakooshali.mh@gums.ac.ir
2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، ایران، تهران، دفتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، دانشکده پرستاری

3 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، ایران، کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از شــایع ترین مشــکالت کارشناســان آزمایشــگاه، بــه دلیــل حجــم کاری و همچنیــن ســرپا ایســتادن زیــاد، 
اختــالالت اســکلتي-عضالني می باشــد. عوامــل فیزیکــی، روانــی و اجتماعــی ازجملــه عوامــل اصلــی شــیوع ایــن اختــالالت و اســترس 
شــغلی و قرارگیــری در موقعیت هــای اورژانســی ازجملــه عوامــل فرعــی بــروز آن می باشــد. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، شناســایي و 
ارزیابــي ریســک ابتــال بــه اختــالالت اســکلتي - عضالنــي و بررســي ارتبــاط آن هــا بــا ســرعت انجــام کار و ســاعت کاری در کارشناســان 

ــوم پزشــکی گیــالن مي باشــد. آزمایشــگاه بیمارســتان های عل

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش توصیفــي ـ تحلیلــي، به صــورت مقطعــي، روي 100 نفــر از کارشناســان آزمایشــگاه بیمارســتان های 
ــورت  ــده اند، ص ــي انتخاب ش ــورت تصادف ــته  و  به ص ــابقه ي کار داش ــال س ــل یک س ــه حداق ــال 1394 ک ــالن در س ــکی گی ــوم پزش عل
 )NMQ( گرفتــه اســت. جهــت ارزیابــي اختــالالت نواحــي مختلف بدن، از پرسشــنامه ي بررســی اختــالالت اســکلتی- عضالنی نوردیــک
و به منظــور ارزیابــي خطــر ابتــال بــه اختــالالت اســکلتي عضالنــي از روش )QEC( استفاده شــده اســت. داده هــاي جمع آوری شــده بــه 
نرم افــزار SPSS16 منتقــل و بــا اســتفاده از آزمــون   مســتقل و ضریــب همبســتگي »پیرســون« مــورد تجزیه وتحلیــل قرارگرفتــه اســت.

ــه  ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــالالت ب ــته، بیشــترین اخت ــال گذش ــه در یک س ــج به دســت آمده از پرسشــنامه نشــان داده ک ــا: نتای یافته ه
نواحــي کمــر )80%(، گــردن )72%( و شــانه و کتــف )56%( بــوده اســت. همچنیــن، روش QEC نشــان داده کــه میــزان مواجهــه ي افــراد 
بــا ریســک فاکتورهــا، در نواحــي کمــر )72%(، شــانه-بازو )67%(، مچ-دســت )34%( و گــردن )64%(، باالســت. همچنیــن، 61 درصــد 
افــراد در حیــن کار، پوســچر نامناســب دارنــد. ضریــب همبســتگي »پیرســون«، نشــان داده کــه ارتبــاط معنــي داري بیــن اختــالالت و 

.)P<0/05( ســرعت انجــام کار و همچنیــن ســاعت کاری وجــود دارد

نتیجه گیــري: بــا توجــه بــه شــیوع بــاالي اختــالالت اســکلتي عضالنــي و پوســچر نامناســب در حیــن کار و مخاطره آمیــز بودن شــرایط 
محیــط کار، مداخلــه ارگونومیــک جهــت کاهــش ســرعت انجــام کار و همچنین ســاعت کاری توصیــه مي گردد.

.QEC، NMQ ،واژگان کلیدي: اختالالت اسکلتي   عضالني، کارشناس آزمایشگاه
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بررسي اثر فاکتورهای دموگرافیک بر میزان درک عالئم بیمارستانی
معصومه روشن دل آرانی1 ، روح اله کاظمی2* ، امیرحسین داودیان طلب3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست –HSE، گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
2 )نویسنده مسئول( استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،

 r.kazemi1111@gmail.com

3 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

چکیده 

زمینــه و هــدف:  کاربــرد عالئــم گرافیکــی در محیــط کار بــه منظــور ترویج رفتــار ایمنی مناســب، به عنــوان یکــی از روش هــای اطالع 
رســانی و هشــدار بــه افــراد در خصــوص نــوع و شــدت مخاطــرات موجــود در محیــط نیــاز به فهــم عالئــم گرافیکــی را افزایــش میدهد به 
طــوری کــه درک نادرســت عالئــم ممکــن اســت ســبب ایجــاد صدمــات جبــران ناپذیــر و یــا حتــی مــرگ گــردد. بنابرایــن درک صحیــح 
عالئــم جهــت انجــام بازخــورد مناســب در محــل مــورد اســتفاده از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و هــدف ایــن مطالعــه نیــز ارزیابــی و  

بررســی اثــر فاکتورهــای دموگرافیــک بــر میــزان درک عالئم بیمارســتانی می باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی میــزان درک 12عالئــم مــورد اســتفاده در بیمارســتان بــا کمــک پرسشــنامه اســتاندارد، 
برگرفتــه از اســتاندارد ISO9186-1:2014 و پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک بــر روی200 نفــر از پرســنل و مراجعــه کننــدگان دو 
بیمارســتان شــهر بوشــهر در ســال 1395مــورد بررســی قــرار گرفــت. مخاطبیــن جهــت شــرکت درآزمــون قابلیــت درک بــه روش نمونه 
گیــری طبقــه ای - تصادفــی بــه صــورت ســاده انتخــاب گردیدنــد. تجزیــه و تحلیــل داده ها بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه 20 و 
آزمــون آمــاری کای اســکوئر صــورت گرفــت و میانگیــن پاســخ هــای درک صحیــح عالئــم ، بــه عنــوان معیار درســتی درک معانــی عالئم 

در افــراد مــورد مطالعــه در نظــر گرفتــه شــد.

 ISO3864 ــتاندارد ــدرج در اس ــزان من ــل می ــی، حداق ــورد ارزیاب ــتانی م ــم بیمارس ــد عالئ ــه 58/3 درص ــن مطالع ــا: در ای ــه ه یافت
)ســازمان جهانــی اســتاندارد( وتنهــا عالمــت »ســیگار کشــیدن ممنــوع« حداقــل معیــار اســتاندارد ANSI Z535.3 )موسســه ملــی 
اســتاندارد آمریــکا( را بــرآورده نمــود. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســن بــا میــزان درک 25% عالئــم بیمارســتانی) 3 مــورد (، 
بیــن ســابقه کار بــا میــزان درک 33% عالئــم بیمارســتانی ) 4 مــورد ( رابطــه معنــی داری یافــت شــدP<0/05. همچنیــن بیــن %33 
عالئــم بیمارســتانی ) 4 مــورد ( بــا ســطح تحصیــالت و 8% عالئــم بیمارســتانی) 1 مــورد ( بــا آمــوزش نیــز رابطــه معنــی داری وجــود 

ــد. ــا داری مشــاهده نگردی ــا جنســیت ارتبــاط معن ــم بیمارســتانی ب داشــتP<0/05. و بیــن میــزان درک عالئ

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد عالئم بیمارســتانی مــورد آزمــون بــه ترتیــب 41/7درصــد و  91/6 درصــد از حــدود قابل 
قبــول اســتانداردهای ISO3684  و ANSIZ535.3 را نتوانســتند کســب کننــد. ســن، ســابقه کار، ســطح تحصیالت و آمــوزش بر درک 

عالئــم بیمارســتانی اثــر گــذار مــی باشــد امــا جنســیت  نمیتوانــد فاکتور موثــری بــر درک عالئم باشــد.

ISO،واژگان کلیدي: عالئم بیمارستانی، آزمون قابلیت درک، ارگونومی شناختی 
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بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک در یکی از بیمارستان های آموزشی  

شهر کرمانشاه
مقداد پیرصاحب1 ، حامد یارمحمدی2، حسین سلیمی3، بهمن خدادادیان4، یونس سهرابی4* 

 

 1 استاد ، گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3  کارشناس، فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
4 کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                         
2  نویسنده مسئول: کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

Younessohrabi1371@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: آســیب نیــدل اســتیک یکــی از علــل عفونــت هــای بیمارســتانی مــی باشــد کــه بــه دلیــل خطــرات بالقــوه انتقــال 
بیمــاری هــای عفونــی منتقلــه از راه خــون و ترشــحات مــی باشــد.هدف ایــن مطالعــه بررســی فراوانــی آســیب نیــدل اســتیک در یکی از 

بیمارســتان هــای آموزشــی  شــهر کرمانشــاه بــود.

مــواد و روش هــا : مطالعــه حاضــر بــه روش توصیفــی مقطعــی در یکــی از مراکــز آموزشــی درمانی شــهر کرمانشــاه انجام گرفــت .برای 
جمــع آوری اطالعــات بــا اســتفاده از فــرم مشــخصات دموگرافیکــی و شــغلی و فــرم آســیب نیــدل اســتیک بــا بررســی پرونده هــای افراد 

نیــدل شــده داده هــا جمــع آوری و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا : نتایــج نشــان داد کــه از 1064 پرســنل بیمارســتان 105 مــورد نیــدل اســتیک گــزارش گردیــده کــه میــزان شــیوع نیــدل 
اســتیک 9/8 درصــد در مطالعــه مــا بدســت آمــد از ایــن تعــداد ) نفــر105(41 مــورد مــرد و 64 مــورد نیــز زن بودنــد. در هنــگام نیــدل 
اســتیک شــدن 84 مــورد از ناحیــه دســت، 19 مــورد از ناحیــه چشــم، 1 مــورد پــا و یــک مــورد هــم از ناحیــه دهــان دچــار صدمــه 
شــدند64 نفــر از افــراد صبــح کار، 23 نفــر عصــر کار و 18 نفــر در زمــان وقــوع نیدل اســتیک شــب کار بودند. بیشــترین عامــل)58 مورد( 

از عامــل ایجــاد کننــده نیــدل اســتیک مربــوط بــه ســر ســوزن و آنژیوکــت ) 23 مــورد( بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه ایــن کــه پرســتاران بخــش اعظم پرســنل بیمارســتان هــا را تشــکیل مــی دهند،لــذا پیشــنهاد مــی گردد 
کــه مدیــران بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات برنامــه هایــی همچــون تعبیــه وســایل ایمنــی، آمــوزش هــای پیشــگیری از نیدل اســتیک و 
نحــوه برخــورد بــا آن، واکسیناســیون اجبــاری بــرای پرســتاران، برگــزار ســمینار هــا، پمفلــت و کارگاه هــای آموزشــی، بــه پرســتاران ارائه 

دهند.

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژیک، نیدل استیک، بیمارستان ،کرمانشاه   
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بررسی ارتباط بین صدا و فشار خون در شرکت فوالد کاویان اهواز
حسینعلی رنگ کوی 1، مهدخت ساداتی2 ، سید میثم الماسی3 ، مرجان سعدی4

1 استادیار ،بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، 
2 کارشناس) نویسنده مسئول( ، بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،

 mahdokht.sadati@gmail.com
3 کارشناس ، بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
4 کارشناس ، بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده

زمینــه و هــدف : مواجهــه بــا صــدای بلنــد موجــب بــروز پاســخ هــای فیزیکــی، روانــی و رفتــاری و همچنیــن تاثیــر بــر روی عملکــرد 
سیســتم قلبــی - عروقــی و سیســتم تنفســی در انســان و حیــوان مــی شــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثــرات مواجهــه بــا صــدا بــر 

میــزان فشــار خــون کارکنــان شــرکت فــوالد کاویــان اهــواز انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا : در ایــن مطالعــه ابتــدا میــزان صــدای محیــط کار در خــط تولیــد شــرکت فــوالد کاویــان انــدازه گیری شــد و ســپس 
بخــش هایــی کــه در محــدوده خطــر صــدای بیــش از حــد بودنــد مشــخص گردیــد. در ابتــدای مطالعه تعــداد 20 نفــر از کارکنــان بخش 
اداری بــه مــدت 10 دقیقــه در معــرض صــدای بیــش از 85 دســی بــل قــرار گرفتنــد )مواجهــه حــاد( و میــزان فشــار خــون ایــن افــراد 
قبــل و بعــد از مواجهــه انــدازه گیــری شــد. میــزان فشــار خــون 20 نفــر از کارگــران خــط تولیــد نیــز کــه در مواجهــه طوالنــی مــدت بــا 
تــراز صــدای بیــش از 85 دســی بــل بودنــد )مواجهــه مزمــن( انــدازه گیــری شــده و بــا فشــار خــون 20 نفــر دیگــر از کارکنــان بخــش 
اداری بــه عنــوان گــروه شــاهد مقایســه گردیــد. در ایــن مطالعــه از دســتگاه فشــار ســنجBeurer ، مــدلBC16  جهــت انــدازه گیــری 
فشــار افــراد اســتفاده شــد. نتایــج بدســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS16  آنالیــز گردیــد. جهــت بررســی تغییــرات فشــار خون 
در اثــر مواجهــه حــاد بــا صــدا از آزمــون Pair t-test  و جهــت بررســی فشــار خــون کارگــران خــط تولیــد و مقایســه بــا گــروه شــاهد از 

آزمــون هــایIndependent T-Test  و همبســتگیPearson  اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک افــرادی کــه بــه صــورت حــاد در معــرض صــدای بیــش از 85 دســی بــل 
قــرار گرفتنــد، قبــل و بعــد از مواجهــه اختــالف معنــی داری از لحــاظ آمــار نشــان نــداد )p>0.05 (. مقایســه میانگیــن فشــار خــون گروه 
شــاهد )کارکنــان اداری( بــا گروهــی از کارگــران کــه در مواجهــه مزمــن بــا صــدای بیــش از 85 دســی بــل بودنــد نشــان داد کــه فشــار 
خــون سیســتولیک در کارگــران بــه صــورت معنــی داری از لحــاظ آمــاری بیشــتر از گــروه شــاهد بــود )p=0.001(. میانگیــن فشــار خون 
دیاســتولیک ایــن دو گــروه باهــم اختــالف معنــی داری از لحــاظ آمــاری نداشــتند )p=0.925(. آزمــون همبســتگی نشــانگر وجــود رابطه 

.)r=0/28 ، p=0/001( مســتقیم و ضعیفــی بیــن فشــار خــون سیســتولی بــا صــدا بــود

نتیجــه گیــری :یافتــه هــای مطالعــه ی حاضــر مویــد نتایــج مطالعــات پیشــین بــوده و بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه میــزان 
فشــار خــون در اثــر مواجهــه حــاد بــا صــدای بیــش از 85 دســی بــل هیچگونــه تغییــر قابــل مالحظــه ای نداشــته امــا مواجهــه طوالنــی 

مــدت بــا ایــن میــزان صــدا در محیــط کار در بــاال رفتــن فشــار خــون نقــش داشــته اســت.

واژگان کلیدی: صدا ، فشار خون ، فوالد کاویان
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مروری بر سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی 

)GHS(
داوود محمودی1، سید شمس الدین علیزاده *2، شیرین قریشی3،  نفیسه نصیر زاده1، محمد دشتی4

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 d.mahmudi123@gmail.com

2 )نویسنده مسؤول( استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی
4 کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده 
زمینــه و هــدف: چرخــه عمــر یــک مــاده شــیمیایی شــامل مســیرهای متفاوتــی از تولید تــا نگهــداری، اســتفاده و دفع مــواد زائــد بوده 
و تمامــی ایــن مراحــل بایــد در ایمنــی مــواد شــیمیایی و مدیریــت ریســک مــواد خطرناک مــورد توجه قــرار گیرد. تعــداد مواد شــیمیایی 
بســیار زیــاد بــوده و طبقــه بنــدی خطــرات آنهــا نیــز متنــوع و وســیع اســت. بــا توجــه بــه تجــارت گســترده جهانــی مــواد شــیمیایی، 
سیســتم هماهنــگ جهانــی )GHS( بــرای رویارویــی صحیــح بــا خطــرات و بــه منظــور اطمینــان از کاربــرد ایمــن مــواد شــیمیایی در 
 GHS تمامــی مراحــل از تولیــد تــا اســتفاده، حمــل ونقــل و دفــع مــواد زائــد ارتقــا یافتــه اســت. هــدف از ایــن تحقیــق، معرفی سیســتم
در طبقــه بنــدی و تبــادل اطالعــات خطــر مــواد شــیمیایی، انــواع طبقــه بنــدی و مــروری بــر المــان هــای اصلــی تشــکیل دهنــده ایــن 
سیســتم، اهــداف و عالیــم مــورد اســتفاده در ایــن سیســتم و همچنیــن معرفــی مجــالت و نویســندگان معتبــر در ایــن زمینــه بــه کلیــه 

محققیــن عالقــه منــد می باشــد.

مــواد و روش هــا: در مطالعــه حاضــر تنهــا راه گــردآوری اطالعــات جســتجوی اینترنتــی بــوده و زبــان تمــام مقــاالت یافتــه شــده 
ــای  GHS و  ــد واژه ه ــا کلی ــا آخــر دســامبر 2014 و ب ــه 2005 ت ــاالت از اول ژانوی ــن جســتجوی مق ــی باشــد. همچنی انگلیســی م
 Google scholar ، ــی ــای اطالعات ــگاه ه ــه پای ــه و محــدود ب ــد Title صــورت گرفت Globally Harmonized System در فیل

Science Direct ، Scopus و PubMed مــی باشــد. 

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه مطالعــات انجــام شــده در محــدوده ســال هــای 2005 تــا 2014 از رونــد صعــودی یــا 
نزولــی خاصــی پیــروی نمــی کنــد. بیشــترین درصــد مقــاالت منتشــر شــده )29.9%( در طــی ده ســال گذشــته در بیــن ســال هــای 
2010-2009 میباشــد. در مجمــوع 20 کشــور بیــن ســال هــای 2005 تــا 2014 در زمینــه GHS مطالعاتــی انجــام دادهانــد کــه در 
بیــن ایــن کشــورها، ژاپــن بــا 9 مقالــه )15.2%( بیشــترین تعــداد مقالــه را دارد. همچنیــن در بیــن 73 مجلــه مختلــف کــه مقــاالت 
انجــام شــده در زمینــه GHS را منتشــر کــرده انــد، مجلــه Journal of Chemical Health & Safety بــا انتشــار 7 مقالــه )%5.9( 

بیشــترین تعــداد چــاپ را دارد.

نتیجــه گیــری: هــر چنــد اســتفاده از مــواد شــیمیایی همــواره تــوام بــا ریســک هایــی مــی باشــد امــا راه هــای مختلفی بــرای اســتفاده 
ایمــن از مــواد شــیمیایی وجــود داشــته، بطوریکــه مــی تــوان با دانــش، اســتفاده معقــول و مدیریت صحیــح از بــروز مخاطرات شــیمیایی 
پیشــگیری نمــوده و آن ریســک هــا را بــه حداقــل ممکــن کاهــش داد. علیرغــم اهــداف ایــده آل، پیــاده ســازی ایــن سیســتم کار ســاده 
ای نبــوده و پیــش بینــی مــی گــردد کــه بکارگیــری ایــن سیســتم نــه تنهــا موجــب ارتقــاء ســالمت انســان و محیــط تحــت لــوای یــک 

سیســتم جهانــی شــده، بلکــه تجــارت جهانــی مــواد شــیمیایی را نیــز تســهیل خواهــد کرد.

GHS، Globally Harmonized System ،واژگان کلیدي: سیستم هماهنگ جهانی، مواد شیمیایی
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اصول ایمنی و بهداشت کار با نانو مواد در مراکز تولیدی، تحقیقاتی و 

آزمایشگاه ها
فاطمه ملک پور1، یوسف محمدیان2*

1- دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2*- دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران

mohammadian_yosef@yahoo.com

چکیده 

 زمینــه و هــدف:  فنــاوری نانــو از فنــاوری هــای بــه روز دنیــا مــی باشــد کــه بــا ســرعت فزاینــده ای در حــال رشــد مــی باشــد. نانــو 
مــواد در حالــص حاضــر بــه صــورت صنعتــی تولیــد شــده و در صنایــع مختلــف، مراکــز تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی اســتفاده مــی گردند و 
احتمــال مواجهــه بــا آنهــا وجــود دارد. بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن فنــاوری نانــو آگاهــی از اصــول ایمنــی و بهداشــت کار بــا نانو مــواد در 
بیــن کارکنــان، محققیــن و دانشــجویان محــدود مــی باشــد. ایــن مطالعــه بــا هدف تهیــه دســتورالعمل جامــع و کاربــردی اصــول ایمنی 

و بهداشــت کار بــا نانــو مــواد در مراکــز تولیــدی، تحقیقاتــی و آزمایشــگاهها انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات در زمینــه اصــول ایمنــی و بهداشــت کار بــا نانــو مــواد، دســتورالعمل هــای ایمنی و 
بهداشــت ســازمانهای معتبــر بیــن المللــی، کتابهــا و مقــاالت در زمینــه ایمنــی و بهداشــت کار با نانــو مــواد در مراکز تولیــدی، تحقیقاتی 

و آزمایشــگاهها مطالعــه گردیــد و دســتورالعمل جامــع، بــه روز و کاربــردی در زمینــه ایمنــی و بهداشــت کار بــا نانــو مواد تهیــه گردید. 

 یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از مطالعــه منابــع موجــود نشــان داد کــه در حــال حاضــر اطالعــات محــدودی در مــورد ســمیت و اســتاندارد 
هــای مواجهــه بــا نانــوذرات موجــود مــی باشــد. روش هــای کنتــرل مهندســی از قبیــل طراحــی ایمــن، حــذف و جایگزینــی و محصــور 
ســازی مهمتریــن راهــکار بــرای کنتــرل مواجهــه بــا نانــوذرات می باشــد. روش هــای کنتــرل اجرایی واســتفاده از وســایل حفاظــت فردی 
ازاولویــت هــای بعــد کنتــرل مواجهــه بــا نانــوذرات مــی باشــد. بهتریــن روش بــرای اطفــاء حریــق ناشــی از نانــو ذرات اســتفاده از آب مــی 
باشــد، بــه جــزء نانــودرات فلــزی کــه بایــد از دی اکســید کربــن بــرای اطفاء حریــق اســتفاده گردد. مناســب تریــن روش مدیریــت ریخت 

پــاش نانــو مــواد در مراکــز تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی نیــز توضیح داده شــده اســت. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مواجهــه بــا نانــوذزات در بخــش هــای مختلــف، در دســترس  بــودن اصــول ایمنــی و بهداشــت کار بــا نانو 
مــواد و آمــوزش ایــن اصــول بــرای کارکنــان و محققیــن در مراکــز تولیــدی تحقیقاتــی و آزمایشــگاهها ضــروری می باشــد. 

واژگان کلیدي: ایمنی و بهداشت، مواجهه، نانومواد، دستورالعمل، آموزش 
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ارزیابی ساختار یافته تحلیل حوادث  و ارائه راه های کنترل حادثه

ساجده مومنی1* ،طوبی عزت دوست سه ساری1،سیده معصومه مرتضوی ملکسری1،مریم موسوی2،جواد وطنی3

*1-دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ترومای ترافیکی،بهداشت،دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن،رشت، گیالن، ایران

 sajedehmomeni@gmail.com
2-کارشناس بهداشت حرفه ای،کارخانه ایمن شیشه سپهر،شهر صنعتی کاوه،ساوه،استان مرکزی،ایران

3- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ترومای ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت، 
گیالن،ایران 

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا وجــود پیشــرفت علــم، تکنولــوژي و بــه کارگیــري آن در صنایع مختلــف، همچنــان حــوادث در بســیاري از محیط 
هــاي کاري بــه وقــوع مــی پیونــدد.  تحلیــل حــوادث بــزرگ ، نشــان داده اســت کــه بخــش بزرگــی از آســیب و خســارتهاي حــوادث و 
احتمــال وقــوع آنهــا، نــه تنهــا قابــل پیشــگیري اســت، بلکــه قابــل پیــش بینی نیــز می باشــد. با توجــه به اهمیــت تحلیــل حــوادث و راه 
هــای کنترلــی آن در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت کــه بــه علــل اصلــی بــروز  حــوادث و روش هــای کنتــرل آن  در جهت پیشــگیری 

از وقــوع ایــن رخــداددر صنایــع کشــور، پرداختــه شــود.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــه ی تحلیلــی -مقطعــی بــوده اســت و بــه صــورت مطالعــه ی مــوردی در صنعــت تولیــد 
تجهیــزات الکتریکــی صــورت گرفــت کــه در آن بــه شناســایی و ارزیابــی خطــرات در صنایــع کشــور بــا اســتفاده از روشPHA پرداختــه 
شــد. در ابتــدا  اطالعــات مربــوط بــه فراینــد جمــع آوری شــده و لیســت مقدماتی خطــر)PHL( پس از بررســی کلیــه اطالعــات موجود، 
تهیــه شــد. ســپس بــا اســتفاده از چــک لیســت ها، توصیف و تشــریح تجهیزات، بررســی ســوابق مشــاغل مشــابه و مرور ســایر گزارشــات 

قبلــی، شناســایی خطــرات انجــام گرفتــه و وارد فــرم  PHL گردید.

یافتــه هــا: در ایــن بررســی،  4 موقعیــت مخاطــره آمیــز همچــون ارتعاش،بــرق گرفتگی،حــرکات تکــراری دســتها و نشســتن طوالنــی 
مــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه بیشــترین خطــر بــه علــت نقــص در سیســتم هــای مــورد اســتفاده،رخ داده بــود و نیــز بــه دیگــر 
دالیلــی همچــون: برداشــت مکــرر محصــول نهایــی و عدم پوســچر مناســب در جهت تناســب کار با حالت نشســته اشــاره شــد.با بررســی 
عوامــل دخیــل در ایــن امــر نتیجــه شــد کــه بیشــترین اثــر به شــکل مشــکالت اســکلتی-عضالنی بــروز کــرده و واریــس و بــرق گرفتگی 

از دیگــر اثــرات قابــل توجــه بــود.

نتیجــه گیــری: در جهــت کاهــش میــزان حــوادث و کنتــرل خطــر توجه بــه اقدامــات اصالحی پیشــنهادی الزم اســت تا ضمــن تعیین 
شــرح وظایــف، ســطح مســئولیت پذیــری افــراد را در قبــال مســائل ایمنــی ارتقــا دهــد و ضامــن ســالمتی و حفــظ آرامش خاطــر نیروی 

شود. کار 

واژگان کلیدی:تحلیل حوادث، روش نیمه کمی PHA،لیست مقدماتی خطر)PHL(،اقدامات اصالحی،خطرات بالقوه
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بررسی میزان شیوع عالیم و آسیب های تنفسی و ارتباط آن با تراکم گردو 

غبارات قند در منطقه تنفسی کارگران در یک صنعت تولید قند
پریسا مشعشعی1، یحیی رسولزاده2 *

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 * دانشیار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تبریز

rasoulzadehy@tbzmed.ac.ir 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  مواجهــه کارکنــان بــا اثــرات هــوای آلــوده بــه ذرات کربوهیــدرات و مقادیــر نســبتا زیــادی شــکر در صنعــت قنــد، 
موجــب ایجــاد خطــرات ســالمتی از جملــه بیمــاری هــای تنفســی و صدمــه بــه پوســت و اثــرات بی شــمار دیگــری بــر روی ســایر ارگان 
هــای بــدن مــی شــود. هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی میــزان شــیوع عالیــم و آســیب هــای تنفســی و ارتبــاط آن بــا تراکــم گــردو 
غبــارات قنــد در منطقــه تنفســی کارگــران در یــک صنعــت تولیــد قنــد و در نهایــت ارائــه پیشــنهاداتی جهــت کاهــش و کنتــرل مواجهه 

افــراد بــا گردوغبــارات مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مــورد - شــاهدی مــی باشــد که در طــی مــدت 6 مــاه در ســال 1395 در یــک کارخانه 
قنــد تبریــز انجــام گرفــت. جمعیــت هــدف کارکنــان بخــش هــای تولیــد حبــه قنــد درشــت، ریــز و بســته بنــدی قنــد و واحــد بســته 
بنــدی تافــی و کارامــل بــود. ایــن مطالعــه از 3 مرحلــه تشــکیل شــده بــود. مرحلــه اول نمونــه بــرداری بــه منظور تعییــن میــزان مواجهه 
افــراد بــا گــرد و غبــارات قنــد و مرحلــه دوم اســتخراج داده هــای اســپیرومتری افــراد از پرونــده پزشــکی جهــت تعییــن عملکــرد ریــوی 
افــراد و مرحلــه ســوم بررســی عالئــم تنفســی بــا اســتفاده از پرسشــنامه عالئــم تنفســی انجــام گرفــت. داده هــا پــس از جمــع آوری بــا 
اســتفاده از نــرم افــزار SPSS version 23  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و شــاخص هــای آمــاری توصیفــی و تحلیلــی مربوطــه 

ــتخراج گردید.  اس

یافتــه هــا:  جمعیــت مــورد مطالعــه 120 نفــر از کارکنــان شــاغل در یــک کارخانــه قنــد تبریز بودنــد. نتایــج اســپیرومتری افراد نشــان 
ــا درصدهــای  ــد، در پارامتــر FEV1  تقریب ــل قبــول )80%( بودن ــد کــه اکثــر داده هــای FVC گــروه آزمــون کمتــر از حــد قاب دادن
باالتــر و کمتــر از 80% مســاوی بودنــد. نزدیــک بــه نیمــی از داده هــای پارامتــر  FVC/FEV1 در وضعیــت متوســط مابیــن 70- 80 
ــه  ــه بیمــاری خاصــی نبــوده و تنهــا 3 نفــر مبتــال ب ــه هیــچ گون ــد. نتایــج  نشــان داد کــه در گــروه آزمــون 53 نفــر مبتــال ب % بودن
برونشــیت مزمــن بودنــد. در گــروه آزمــون بیشــترین عالیــم یافــت شــده بــه ترتیــب عالیــم مرتبــط بــا تنگــی نفــس، ســرفه خلــط دار 
و خــس خــس ســینه و کمتریــن عالیــم در ارتبــاط بــا تنگــی نفــس هنــگام راه رفتــن در مــکان عمومــی بــود. نتایــج آزمــون رگرســیون 
نشــان داد کــه نتایــج پارامترهــای اســپیرومتری و اثــر مواجهــه بــا مقادیــر گــرد و غبــار قنــد در گــروه آزمــون معنــی دار بــود. متغیرهایی 
دموگرافیکــی چــون ســن، تاهــل و تحصیــالت در گــروه آزمــون بــر روی مواجهــه فــرد و افزایــش عالیــم تنفســی تاثیــر گــذار خواهنــد 
بــود. همچنیــن عالیمــی تنفســی چــون تنگــی نفــس، تنگــی نفــس هنــگام راه رفتــن ســریع یــا بــاال رفتــن از تپــه، ســرفه هــای خلــط 

ــود.  ــی دار ب ــون معن ــروه آزم ــینه در گ ــس س ــس خ دار و خ

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه نتایــج اســپیرومتری و عالیــم تنفســی کارکنــان مــی توانــد در ارتبــاط بــا تنفس گــرد و 
غبــار قنــد در کارخانــه باشــد. از ایــن رو توجــه بــه پارامترهــای اســپیرومتری و عالیــم تنفســی مــی تواند به عنوان شناســاگر یک ریســک 

صنعتــی قلمــداد شــده و بــه صــورت دوره ای مــورد پایــش و ارزیابــی قــرار گیرد. 

واژگان کلیدی: عالیم تنفسی، اسپیرومتری، گردو غبار قند



149

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

تاثیر استرس شغلی بر بروز حوادث ایمنی بیمار بین پرستاران بیمارستان 

های آموزشی شهر تبریز
کامیار مولودی1 ، افرا رضا قلی زاده2 ، ادریس کاکه مم 3 *

1 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

 2 دانشجوی دکترای عمومی داروسازی، مرکز تحقیقات آنالیز داروئی و دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
3  دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

*4 نویسنده مسئول: ادریس کاکه مم، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 edris_kakemam@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از اســتراتژی های مهــم در حــوزه ســالمت تامیــن ایمنــی بیمــار  اســت. از طرفــی اســترس شــغلی موضــوع 
مهمــی اســت کــه بــر ســالمت پرســتاران و کیفیــت خدمــات ارائه شــده توســط آن هــا و بروز خطاهــای پزشــکی اثرگذار اســت. لــذا هدف 

از ایــن مطالعــه تعییــن تاثیــر اســترس شــغلی بــر بــروز حــوادث ایمنــی بیمــار در بیمارســتان هــای آموزشــی شــهر تبریــز مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــه صــورت مقطعــی  بیــن 166 پرســتار، 4 بیمارســتان  آموزشــی 
شــهر تبریــز کــه حداقــل ســابقه خدمــت 1 ســال داشــتند و بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد، انجــام شــد. داده هــا بــا اســتفاده 
از پرسشــنامه هــای معتبــر اســترس شــغلی و بــروز حــوادث ایمنــی بیمــار گــردآوری شــد.  از آزمــون کای دو و رگرســیون لجســتیک بــا 

اســتفاده از نــرم افــزار spss24  بــرای تحلیــل داده اســتفاده شــد.

ــه حــوادث ایمنــی بیمــار در شــش مــاه گذشــته داشــتند. رابطــه معنــی داری بیــن  ــه هــا: 11/4% مشــارکت کننــدگان تجرب یافت
میــزان حقــوق دریافتــی و میــزان بــروز حــوادث ایمنــی بیمــار مشــاهده شــد )P<0/05(. درحالــی کــه رابطــه معنــی داری بیــن ســن، 
جنســیت، وضعیــت تاهــل، میــزان ســاعت کاری، ســابقه کار بالینــی و بخــش محــل کار وجــود نداشــت )P>0/05(. عوامــل اســترس زای 
مرتبــط بــا وظیفــه ]OR(=3/31( odds ratio [ و میــزان حقــوق دریافتــی )OR=4/75(    بــه عنــوان عوامــل تاثیــر گــذار بــر بــروز 

حــوادث ایمنــی بیمــار پیــدا شــد.

نتیجــه گیــری:  نتایــج نشــان داد کــه حــوادث ایمنــی بیمــار تحــت تاثیــر میــزان حقــوق کارکنــان و اســترس شــغلی قــرار مــی گیرد. 
لــذا مدیــران پرســتاری بایــد اقداماتــی در جهــت مرتفــع کــردن مزایــای پرســتاران و برنامــه هایــی بــرای کاهــش اســترس شــغلی بــه 

منظــور کاهــش حــوادث ایمنــی بیمــار ایجــاد نماینــد.  

واژگان کلیدي: استرس شغلی، ایمنی بیمار، پرستاران
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شناسایی و ارزیابی خطرات یکی از کارخانه های شهر یزد با استفاده از 

آنالیز ایمنی شغلی

غالمحسین حلوانی1، ویدا سادات انوشه2، زهره جاللی3، محمدرضا شیخی اصطهباناتی4، حمیده میهن پور5*

1 عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 3و4  دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
5 )نویسنده مسؤول( عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

 h.mihanpour@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، انســان در معــرض بســیاری از خطــرات اســت. مهــم تریــن بخــش مدیریــت 
ریســک، شناســایی و ارزیابــی خطــرات مــی باشــد و JSA یــک تکنیــک سیســتماتیک قابــل اســتفاده در ایــن بخــش مــی باشــد کــه بــا 
شناســایی خطاهــا در فرآینــد تولیــد، بهــره وری را افزایــش مــی دهــد. همچنیــنJSA  بــه کارگــران اجــازه مــی دهــد در ایــن فرآینــد 
درگیــر شــوند و دانــش شــغلی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد. بــا توجــه بــه اهمیت شناســایی خطــرات و ارائــه اقدامــات کنترلی 
در کاهــش هزینــه ی حــوادث و افزایــش بهــره وری سیســتم، هــدف از انجــام ایــن پژوهــش شناســایی و ارزیابــی ریســک خطــرات مربوط 

بــه یکــی از کارخانــه هــای شــهر یــزد بــا اســتفاده از تکنیــک آنالیــز ایمنــی شــغلی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در مطالعــه حاضــر پــس از تشــکیل تیــم ارزیابــی و تهیــه لیســت مشــاغل موجــود در کارخانــه، بــا اســتفاده از چــک 
لیســت JSA مراحــل مختلــف مربــوط بــه هــر شــغل از طریــق مصاحبــه بــا کارگــر، سرپرســت هــر بخــش و مشــاهده آن شــغل مــورد 
بررســی قــرار گرفــت و خطــرات آن شناســایی و ارزیابــی شــد. ســپس ســطح ریســک بــرای هــر خطــر بــا توجــه بــه دو پارامتــر شــدت و 
احتمــال خطرزایــی آنهــا بــه دســت آمــد و در نهایــت بــا توجــه به کــد ارزیابــی ریســک و اولویت بنــدی آنهــا، اقدامــات کنترلی ارائه شــد.

یافتــه هــا: عمــده خطــرات شناســایی شــده در ایــن مطالعــه شــامل بیمــاری هــای تنفســی، اختــالالت اســکلتی عضالنــی، بریدگــی و 
ســوختگی مــی باشــد و میانگیــن نمــره ریســک بــه ترتیــب اولویــت واحــد رنگــرزی 1008 )کــه غیــر قابل قبــول بــوده و  قبــل از کاهش 
ریســک نبایســتی شــروع بــه فعالیــت نماینــد و نیــاز بــه اعمــال اقدامــات اصالحــی فــوری دارد(، بســته بنــدی )275( و تولیــد )261/8( 

ــت آمد. بدس

ــا توجــه  نتیجــه گیــری: اســتفاده از ایــن تکنیــک جهــت شناســایی خطــرات موجــود در مراحــل اجــرای کار مفیــد مــی باشــد. ب
بــه غیرقابــل قبــول بــودن ســطح ریســک بــه ویــژه در واحــد رنگــرزی راه کارهــای کنترلــی از جملــه طراحــی تهویــه مناســب، تهیــه 
دســتورالعمل هــای ایمــن کار، اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی و آمــوزش بــه پرســنل جهــت بــاال بــردن ســطح آگاهــی نســبت بــه 

خطــرات محیــط کار پیشــنهاد مــی  شــود.

)JSA( واژگان کلیدي: شناسایی خطر، ارزیابی ریسک، آنالیز ایمنی شغلی
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بررسی ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در پرستاران یک 

بیمارستان آموزشی شهر اهواز در سال 1394

حسین علی رنگ کویی1، اعظم کریمی منجرمویی 2،علویه زینب موسویان اصل 3 *

1 استادیار، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2 کارشناسی، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 )نویسنده مسؤول(  دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندی شاپور. اهواز
z.mosavianasl@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: فرســودگی شــغلی بــا خســتگی جســمی و عاطفــی، مســخ شــخصیت،کاهش عملکــرد شــخصی، احســاس عــدم 
موفقیــت و نگــرش منفــی بــه شــغل متجلــی مــی شــود. اکثــر پرســتاران موسســات و مراکز بهداشــتی بــه طور معمــول بصورت شــیفتی 
مشــغول فعالیــت هســتند لــذا هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن نوبــت کاری و فرســودگی شــغلی در بخش هــای مختلف یک 

بیمارســتان آموزشــی شــهر اهــواز در ســال 1394  بــوده اســت.

 مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی بــوده و 180 نفــر از  پرســتاران شــیفتی یکــی از  بیمارســتان هــای آموزشــی 
اهــواز را مــورد بررســی قــرار داده اســت. جمــع آوری اطالعات با اســتفاده از پرسشــنامه ی فرســودگی شــغلی مســلش و جکســون صورت 

گرفــت. در نهایــت آنالیــز داده هــا بــه وســیله ی نــرم افــزارSPSS18  انجام شــد.

یافتــه هــا: ارتبــاط میــان اثــر نوبــت کاری بر روی بعــد شــخصیت معنــی دار مشــاهده شــد )P-value  -0/007( و فرســودگی شــغلی 
بــه ترتیــب در 92.8% ، 90.6%  و 77.2%  پرســتاران نوبتــکار ســبب مســخ شــخصیت،کاهش احســاس کفایت و خســتگی هیجانی شــده 
اســت. بیشــترین امتیــاز هــای فرســودگی شــغلی مربــوط بــه بعــد مســخ شــخصیت در پرســتاران بخش هــای داخلــی، ویژه، تشــخیصی 
و جراحــی بــوده اســت. همچنیــن اثــر نوبــت کاری بــر روی فقــدان موفقیــت در کارهــا در نهایــت معنــی دارمشــاهده گردیــد )0/001= 

.)P-value

نتیجــه گیــري :بــا توجــه بــه ســطوح بــاالی برخــی از متغیرهــای فرســودگی شــغلی مــی تــوان بیان داشــت کــه نوبــت کاری بــه دلیل 
تغییــر چرخــه خــواب و بیــداری، باعــث ایجــاد نوعــی فشــار روانــی مــی گــردد لــذا مدیــران بیمارســتان هــا مــی بایســت راهکارهایــی را 

بــرای بهبــود شــرایط پرســتاران نوبتــکار در برنامــه هــای خــود در نظــر بگیرند.

واژگان کلیدي: نوبت کاري، فرسودگي شغلي، پرسشنامه مسلش
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مروری بر انعطاف پذیری سازمانی و مولفه های آن در سازمان های 

انعطاف پذیر
داوود محمودی1، سید شمس الدین علیزاده *2، یحیی رسول زاده 3، محمد اصغری جعفرآبادی 4

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 1
d.mahmudi123@gmail.comتبریز

2 )نویسنده مسؤول( استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 دانشیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4 دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســازمان هــا نقــش محــوری را در پویایــی سیســتم هــای اجتماعــی، اقتصــادی و بــوم  شــناختی دارنــد. برای ســازمان 
هــا فجایــع، حــوادث و بحــران هــا مســائل پیچیــده و بحــث برانگیــز مــی باشــند. انعطــاف پذیــری ســازمانی یــک هــدف موثــری اســت 
کــه بطــور مــداوم بــه عملکــرد ســازمان در طــول کســب و کار، فجایــع و موقعیــت هــای بحرانــی کمــک مــی کنــد و بــه عبارتــی انعطاف 
پذیــری، ســازمان هــا را قــادر مــی ســازد کــه چالــش هــای پیچیــده در ســازمان را مدیریــت کننــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف مــروری بــر 
انعطــاف پذیــری ســازمانی و مولفــه هــای آن در ســازمان هــای انعطــاف پذیــر انجــام گردیــد. در ایــن پژوهــش بــه ســواالت زیــر پاســخ 
داده شــد: انعطــاف پذیــری ســازمانی چیســت و چــرا مهــم اســت؟ مولفــه های انعطــاف پذیــری ســازمانی در ســازمان های انعطــاف پذیر 

کدامند؟

مــواد و روش هــا: روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه بــا بررســی مطالعــات پیشــین از طریــق مراجعــه بــه پایــگاه هــای علمــی معتبــر 
و بررســی مجــالت، نشــریات و مقــاالت مرتبــط و همچنیــن بــا نظرخواهــی از اســاتید و متخصصــان موضوعــی مربوطــه، مفهــوم انعطــاف 
پذیــری ســازمانی، اهمیــت آن و بعــالوه مولفــه هــای اصلــی انعطــاف پذیــری ســازمانی در مــورد ســازمان هــای انعطاف-پذیــر مشــخص 

شدند.

یافتــه هــا: مطابــق بررســی متــون صــورت گرفتــه در ایــن مطالعــه، انعطــاف پذیــری ســازمانی بــه توانایــی بهبــود بعــد از یک شــوک و 
بازگشــت بــه حالــت نرمــال اشــاره دارد. بــه عبارتــی، انعطــاف پذیــری ســازمانی بــه ظرفیــت یــک ســازمان جهــت کاهــش اثــرات منفــی 
یــک بحــران و ادامــه دادن بــه عملکــرد عــادی بعــد از وقــوع رویــداد، اشــاره مــی کنــد. همچنیــن در ایــن پژوهش، در مــورد ســازمان های 
انعطــاف پذیــر، 13 مولفــه اصلــی انعطــاف پذیــری ســازمانی که شــامل رهبــری، مشــارکت کارکنــان، آگاهــی از وضعیت، تصمیــم گیری، 
نــوآوری و خالقیــت، مشــارکت موثــر، اســتفاده از دانــش، شکســت جزیره-هــای ســازمانی، منابــع درونــی، یگانگــی هــدف، وضعیت پیش 

فعــال، اســتراتژی هــای برنامــه ریــزی و برنامــه هــای تســت اســترس بودنــد، مشــخص گردید. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق، در صورتیکــه بتــوان انعطــاف پذیــری ســازمانی را در مواجهــه بــا حــوادث بــزرگ و بحران 
هــا مشــخص نمــود، مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی بهتــری بــه مقابلــه بــا ایــن بحــران هــا و حــوادث پرداخــت. بنابرایــن ســازمان هــا مــی 
تواننــد بــا شناســایی مولفــه هــای انعطــاف پذیــری ســازمانی در ســازمان خــود و بررســی آن، نقــاط قــوت و ضعف خــود را تشــخیص داده 

و همچنیــن ســطح ســازمان خــود را از نظــر انعطــاف پذیــری بــا ســازمان هــای دیگــر مقایســه نمایند.

واژگان کلیدي: انعطاف پذیری سازمانی، سازمان، مولفه های انعطاف پذیری، حوادث
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مروری بر روش شاخص احتمال موفقیت )SLIM( در ارزیابی قابلیت 

اطمینان انسانی 
داوود محمودی1، یحیی رسول زاده *2، جلیل نظری2، سید شمس الدین علیزاده3، محمد دشتی4

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
d.mahmudi123@gmail.com

2 )نویسنده مسؤول( دانشیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده 

زمینــه و هــدف : خطــای انســانی بعنــوان یــک نگرانــی اصلــی در انجــام عملیــات ایمــن صنایــع فرآینــدی، هســته ای و ســایر فعالیــت 
 )HEP( هــای پیچیــده نظیــر حمــل و نقــل هوایــی و ترافیــک جــاده ای مــی باشــد. جهــت آنالیــز و پیش بینــی احتمال خطــای انســانی
در ایــن زمینــه هــا، ارزیابــی قابلیــت اطمینــان انســانی )HRA( بعنــوان بخشــی از آنالیــز ایمنــی سیســتم در صنایــع پیچیــده انجام می 
 SLIM شــود. روش هــای گوناگونــی در ارزیابــی قابلیــت اطمینــان انســانی اســتفاده مــی شــود کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه تکنیــک
اشــاره کــرد. در SLIM خطــای انســانی براســاس نظــرات خبــرگان در ارتبــاط بــا فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر عملکــرد )PSFS( در یــک 
کارخانــه واقعــی یــا هــر موقعیــت دیگــر نــرخ گــذاری می شــود. هــدف از ایــن مطالعــه، معرفــی تکنیــک SLIM بعنوان یــک ابزار ســاده 
و در عیــن حــال قــوی بــرای تعییــن احتمــال خطــای انســانی و در نتیجــه ارزیابــی قابلیــت اطمینــان انســانی اســت. همچنین ایــن مقاله 

مجــالت و نویســندگان معتبــر در ایــن زمینــه را نیــز بــه کلیــه محققیــن عالقــه منــد معرفــی مــی نماید.

مــواد و روش هــا: در مطالعــه حاضــر تنهــا راه گــردآوری اطالعــات جســتجوی اینترنتــی بــوده و زبان تمام مقاالت یافته شــده انگلیســی 
 Success Likelihood مــی باشــد. همچنیــن جســتجوی مقــاالت از اول ژانویــه 2006 تــا آخــر مــارس 2017 و بــا کلیــد واژه هــای
Index Method، Slim + Human Error و Slim + Human Reliability Assessment  در فیلــد Title صــورت گرفتــه و 

محــدود بــه پایــگاه هــای اطالعاتــی Google scholar ، Science Direct  و Scopus مــی باشــد.

یافتــه هــا: نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه مطالعــات انجــام شــده در محــدوده ســال هــای 2006 تــا 2017 رونــد صعــودی یــا نزولــی 
ــاالت منتشــر شــده )36.3%( در طــی دوازده ســال گذشــته در بیــن ســال هــای  ــد. بیشــترین درصــد مق خاصــی را طــی نمــی کن
2008-2006 و 2012-2014 مــی باشــد. همچنیــن در بیــن 9 مجلــه مختلــف کــه مقــاالت انجــام شــده در زمینــه SLIM را منتشــر 

ــد، مجلــه Journal of Safety Science and Technology  بیشــترین تعــداد چــاپ را دارد. کــرده ان

نتیجــه گیــری: SLIM تکنیکــی ســاده و قــوی اســت کــه در زمینــه ارزیابــی قابلیــت اطمینــان انســانی و بــه منظــور ارزیابــی احتمال 
خطــای انســانی کــه در تمــام مراحــل انجــام یــک وظیفــه خــاص اتفــاق مــی افتــد، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. تجزیــه و تحلیــل 
بــه کمــک ایــن روش مــی توانــد در جهــت کاهــش احتمــال خطاهــای بوقــوع پیوســته در یــک سیســتم و در نتیجــه بــه بهبــود در تمام 

ســطوح ایمنــی بــه کار گرفتــه شــود.  

واژ‹گان کلیدي: روش شاخص احتمال موفقیت، SLIM، خطای انسانی، ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی
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بررسی کاهش شنوایی شغلی آتش نشانان شهر نیشابور

سمیه بلقن آبادی1،محمد باقر دلخوش1، سعیده مهدی ابادی2، عاطفه محمودی3 *

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور،نیشابور،ایران
2 دانشجو کارشناسی پیوسته، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور،نیشابور،ایران

3 )نویسنده مسؤول( دانشجو کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور،نیشابور،ایران

 atefemahmudi74@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  افــت شــنوایی از جملــه اختــالالت شــنوایی مــورد بحــث در آتــش نشــانان بــه علــت تمــاس مــداوم بــا ســر و صــدای 
ناشــی از زنــگ اعــالم حریــق، آژیــر ماشــین، موتــور پمــپ آب، وســایل عملیــات نجــات و انفجارهــا  مــی باشــد و مواجهــه بــا ســروصدای 
مخاطــره آمیــز در ایــن شــغل بســیار متغیــر و غیــر قابــل پیــش بینــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات کــم و اطالعــات دقیقــی در 
مــورد وضعیــت کاهــش شــنوایی در پرســنل آتــش نشــانی وجــود نــدارد، ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی وضعیــت شــنوایی در آتــش 

نشــانان شــهر نیشــابور انجام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی  تحلیلــی از نــوع مقطعــی در بیــن 90 نفــر از پرســنل آتش نشــانی شــهر نیشــابور که بــه طور 
تصادفــی انتخــاب و ســابقه کار بیــش از 3ســال داشــتند، انجام شــد. آزمون شــنوایی ســنجی توســـط ادیولوژیســـت در اتاقک آکوســتیک 
اســتاندارد بــه انجــام رســید. اطالعــات توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 20 و آزمــون آمــاری independent sample t-test ، مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

یافتــه هــا: میانگین ســنی آتــش نشــانان مــورد مطالعــه  34/6)5/31( ســال بــود. فراوانــی notch در فرکانســهای بــاال در آتش نشــانان 
در گــوش راســت 17/2 درصــد و در گــوش چــپ 21/3درصــد بــود. میانگیــن آســتانه شــنوایی در فرکانــس هــای بــاال در گــوش چــپ 
نســبت بــه گوش راســت باالتــر بــود)P<0/05(. میانگین افت شــنوایی در گــوش راســت 12/42)8/23( و در گــوش چــپ 15/26)10/13( 

.)P<0/05(بودنــد. همچنیــن بیــن میــزان افــت شــنوایی و ســابقه کاری در پرســنل آتــش نشــانی رابطه معنــی داری یافــت شــد

نتیجــه گیــری: یافتــه هــاي پژوهــش حاضــر، نشــان مــی دهــد کــه تاثیــر ســروصدا و ســابقه کار بــر روي افــت شــنوایی مثبــت مــی 
باشــد، بنـــابراین بـــه منظـــورکاهش بروز  NIHLالزم اســت اقدامات الزم جهت کنترل صدا و برنامه حفاظت شــنوایی مناســب به اجرا 
گــذارده شــود. بــرای دســتیابی بــه نتایــج دقیقتــر پیشــنهاد مــی گــردد در مطالعــه دیگــری نمونه هــای ایــن مطالعه مــورد پیگیــری قرار 

گیرنــد و بعــد از یــک دوره چنــد ســاله از آنهــا ادیومتــری مجــدد بعمــل آیــد و نتایــج آن بــا ادیومتــری پایــه مقایســه گردد. 

واژگان کلیدی: آتش نشان، ادیومتری، سروصدا
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بررسي تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختالالت موقت اسکلتي- 

عضالنی پرسنل خدماتی بیمارستان های شهرستان گناباد 
سارا شیردل زاده1، ادریس عزیزی2، اسماعیل سعیدی3،مهدی مصطفوی شورابی4*

1- عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2-  دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران 

3- دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران
4- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: حرفــه پرســنل خدماتــی در بیمارســتان بــه دلیــل ماهیــت کار، از جمله مشــاغلي اســت کــه در آن اختالالت اســکلتي 
عضالنــي مرتبــط بــا کار از شــیوع باالیــي برخــوردار اســت. ایــن تحقیــق بــا هدف بررســي تاثیــر آمــوزش اصــول ارگونومیک بــر اختالالت 

موقــت اســکلتي- عضالنــی در پرســنل خدماتی صــورت گرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی دو گروهــه پیــش آزمــون- پس آزمــون بــوده که بــر روی 50 پرســنل خدماتی شــاغل در 
بیمارســتان هــای شــهر گنابــاد انجــام شــد. نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی ســاده بــود. پرســنل در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل بصورت 
تصادفــی تخصیــص شــدند. پرسشــنامه هــا ی REBA و نوردیــک را بــرای هــر دو گــروه تکمیــل گردیدنــد. ســپس بــرای گــروه مداخله 
آمــوزش ارگونومــی بــه شــیوه ســخنرانی و بحــث گروهــی انجــام گرفــت و مجــددا پرسشــنامه هــا پــس از مــدت یکمــاه در هــر دو گــروه  
  Spss تکمیــل شــد. در حیــن مطالعــه گــروه کنتــرل هیــچ آموزشــی دریافــت نکــرد. در نهایــت داده های جمــع آوری شــده  با نــرم افــزار

نســخه 20 تجزیــه و تحلیل شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه 26 نفــر )52 درصــد( از نمونــه هــا مــرد و 24 نفــر )48 درصــد( زن بودنــد و از نظــر ســطح تحصیــالت 
کلیــه نمونــه هــای پژوهــش بــی ســواد بودنــد. نتایــج آزمــون مــن ویتنــی بــرای  REBA در دو گــروه قبــل از مداخلــه تفــاوت آمــاری 
+معنــی داری نشــان نــداد )P=0.085(، امــا بعــد از مداخلــه تفــاوت آمــاری معنــی داری مشــاهده شــدP≥ 0/001 . نتایــج آزمــون مــن 
ویتنــی همچنیــن تفــاوت آمــاری معنــی داری را قبــل از مداخلــه از نظــر تســت نوردیــک نشــان نــداد و در بعــد از مداخلــه فقــط در آرنــج 

.)p≥ 0/022  .p≥ 0/047و قــوزک پــا تفــاوت آمــاری معنــی داری مشــاهده شــد )بــه ترتیــب

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش ارگونومیــک مــی توانــد از میــزان ابتال بــه اختــالالت عضالنــی اســکلتی بکاهــد. از این رو 
پیشــنهاد مــی شــود جهــت پیشــگیری و کاهــش بروز ایــن اختــالالت در پرســنل خدماتــی بیمارســتانها برنامه آموزشــی مبنی بــر اصول 

حفــظ ارگونومــی بــدن در محیــط کارو حیــن کار بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفته شــود.

واژگان کلیدی: اصول ارگونومی، اختالالت اسکلتی- عضالنی، پرسنل خدماتی
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بررسی آگاهی و عملکرد شالیکاران شهرستان آمل در زمینه آسیب های 

شغلی1394
محمد صابری  

کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
saberi1988@yahoo.com 

 چکیده

زمینــه و هــدف : وجــود تنــوع درانــواع آســیب هــاي شــغلي ،رفتارهــاي گوناگــون و بعضــا« غیــر بهداشــتی شــالیکاران در مواجهــه بــا 
مخاطــرات شــغلي ونیــز وی  ژگیهــاي منحصــر بــه فــرد شــغل شــالیکاري محققیــن را بــرآن داشــت تــا با تعییــن میــزان آگاهــي و عملکرد 
ایــن گــروه مهــم و پرجمعیــت در زمینــه آســیب هــاي شــغلي ، اطالعــات ضــروري در خصــوص تدویــن بســته هاي آموزشــي ویژه شــغل 

شــالیکاري را کســب کنند. 

مــواد و روشــها : پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی – تحلیلــی و بــه روش مقطعــی  Cross -  Sectional  انجــام پذیرفــت. جامعــه 
تحــت مطالعــه ، کلیــه شــالیکاران مــرد شهرســتان آمــل در ســال 1394 بــود. حجــم نمونــه 186 نفــر بــود کــه بــه صــورت نمونــه گیری 
در دســترس مــورد بررســی قــرار گرفتنــد . جهــت جمــع آوری داده هــا از یــک پرسشــنامه چهــار بخشــی اســتفاده شــد کــه بــه روش 

مصاحبــه تکمیــل گردید.تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss صــورت گرفــت.

یافتــه هــا :ازبیــن 186 نمونــه ، 131 نفــر) 70/5% (مجــرد و 55 نفــر) 29/5%(متاهــل در مطالعــه حاضــر شــرکت داشــتند. ســابقه 
کارونیــز میــزان تحصیــالت بــا آگاهــی و عملکــرد کشــاورزان رابطــه معنــی دار آمــاری نشــان ندادنــد)p > 05/0 (.در رابطــه بــا آگاهــی 
از شــیوه هــای صحیــح پیشــگیری از عــوارض و حــوادث ، 34%آگاهــی ضعیــف ، 45/7% آگاهــی متوســط و فقــط 18/3% آگاهــی خوبــی 
داشــتند. واز لحــاظ عملکــرد نیــز 35/5% عملکــرد ضعیــف ، 31/2% عملکــرد متوســط و فقــط 33/3% عملکرد خوبی داشــتند .بیشــترین 
ســهم در آمــوزش نــکات بهداشــت شــغلی بــه واحدهــای مــورد مطالعــه بــه ترتیــب بــر عهــده رادیــو و تلویزیــون ) 76/3% ( و دوســتان 
ــه  ــوده اســت .در بیــن عوامــل زیــان آور در محــل کار کشــاورزان ،بیشــترین مــوارد خطــر پاســخ داده شــده ب و آشــنایان ) 68/8 %( ب

ترتیــب  نورآفتــاب ) 93/5%( ، گرمــا ) 98/8%( و ســرما ) 88/7%( گــزارش گردیــده اســت. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق بــه نظــر مــی رســد آگاهــی وعملکــرد شــالیکاران درخصــوص بهداشــت حرفــه ای 
درشــالیکاری بخصــوص درزمینــه پیشــگیری از عــوارض و حــوادث ناکافــی مــی باشــد واز طــرف دیگــر بیشــترین مــوارد خطر پاســخ داده 
شــده مربــوط بــه نورآفتــاب ، گرمــا و ســرما عنــوان شــده اســت. بنابرایــن برنامــه ریــزی آموزشــی بــرای ارتقــای آگاهــی و بهبــود عملکرد 

واحدهــای مــورد مطالعــه مــورد تاکیــد مــی باشــد. 

واژگان کلیدی: آگاهی ، عملکرد ، شالیکاران ، آسیب شغلی     
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حذف بخارات تولوئن از جریان هوا با استفاده ازتکنولوژی پالسمای غیر 

حرارتی 
راضیه جانی زاده1، حسن اصیلیان مهابادی2*، علی خوانین2

1-دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه  مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

2-دکترای بهداشت حرفه ای، دانشیارگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

asilia_h@modares.ac.ir     

 چکیده

زمینــه و هــدف:  ترکیبــات آلــی فــرار، از جملــه آالینــده هــای مهــم در محیــط های صنعتی هســتند کــه  اثــرات مخرب قابــل توجهی  
بــر ســالمتی نیــروی کار دارنــد. تولوئــن یکــی از مهمتریــن ایــن ترکیبــات اســت  کــه بــه وفــور در صنعت مــورد اســتفاده قرار مــی گیرد. 
تاکنــون روش هــای مختلفــی بــرای حــذف  ترکیبــات آلــی فــرار  مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد.در ایــن بیــن اســتفاده از تکنولــوژی 
پالســمای غیــر حرارتــی بــه دلیــل داشــتن  مزیــت هــای متعــدد در طــی چنــد دهــه اخیــر توجهــات زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده 

اســت. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی میــزان حــذف بخــارات تولوئــن بــا اســتفاده از پالســمای غیــر حرارتــی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: جهــت بررســی میــزان حــذف، تولوئــن بــا غلظــت 43  پــی پــی ام، بــا اســتفاده از سیســتم دینامیــک تولید شــده و با 
دبــی 0.5 لیتــر بــر دقیقــه   بــه طــور مــداوم  بــه راکتــور 25 ســانتیمتیری کــه 5 ســانتیمتر مرکــزی آن رامنطقه  فعال پالســما تشــکیل 
داده اســت، وارد شــد.جهت تولیــد پالســما از مکانیســم تخلیــه دی الکتریــک)DBD(  اســتفاده گردید.همزمان بــا ورود تولوئن بــه راکتور 
، پالســما روشــن و در ولتــاژ 6.7 کیلوولــت تنظیــم و عملیــات حــذف شــروع شــد. ســپس تولوئن و دی اکســید کربــن در خروجــی راکتور 
بــه طــور مــداوم  مــورد اندازگیــری و پایــش قــرار گرفــت.  کلیــه آزمایــش هــا در دمــای محیــط و رطوبــت 6 درصــد انجــام شــد. در نهایت 
میــزان حــذف بخــارات تولوئــن و  میــزان انتخــاب پذیــری سیســتم پالســما در تولیــد دی اکســید کربــن بــه عنــوان محصــول جانبی بی 

خطــر بــا اســتفاده  از داده هــا بدســت آمــده روابــط مربــوط مــورد محاســبه قــرار گرفت.

یافتــه هــا:  نتایــج آزمایشــات نشــان داد کــه   سیســتم پالســما  قــادر اســت در ولتــاژ  6.7کیلوولــت 59.53 %  از  تولوئــن ورودی 
را حــذف و  77.09%  از محصــوالت جانبــی را  بــه دی اکســید کربــن بــه عنــوان محصــول جانبــی بــی خطــر تبدیــل کنــد کــه درصــد 

قابــل توجهــی می باشــد. 

نتیجــه گیــری: اســتفاده از پالســمای غیــر حرارتــی  روشــی مناســب جهــت حــذف آالینــده هــای فــرار از جملــه تولوئــن در دمــای 
محیــط مــی باشــد. چــرا کــه بــه صــرف انــرژی بــاال نیــاز نــدارد و تولیــد محصــوالت جانبــی خطرنــاک را بــه حداقــل مــی رســاند . 

همچنیــن مــی توانــد در تلفیــق بــا ســایر روش هــای حــذف ،راندمــان حــذف باالتــری را ارائــه دهــد.

واژگان کلیدي: بخارات تولوئن، حذف، پالسما
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بررسی استانداردهای ایمنی و نگهداری دیزل ژنراتورهای برق اضطراری 

بیمارستانهای تبریز- ایران 
روح اله یعقوبی*1، علی جنتی2،جواد قدوسی نژاد3، امین دائمی4، سکینه چاووشی5

1*کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، دانشکده بهداشت، تهران، ایران
yaghoobi.ru@gmail.com

2 دانشیار،  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، تبریز، ایران
3 دانشچوی دکتری،  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، تبریز، ایران

4 دانشجوی سیاست گذاری سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، تهران، ایران
5 کارشناس برق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت درمان، تبریز، ایران

 چکیده

زمینــه و هــدف: خطــر قطــع بــرق از خطرهــای جــدی اســت کــه بــا تامیــن بــرق توســط سیســتم بــرق اضطــراری تعبیــه شــده در 
بیمارســتان نظیــر دیــزل ژنراتــور و UPS هــا  دفــع مــی گــردد. هــدف مطالعــه کنونی بررســی رعایــت اســتانداردهای ایمنــی و نگهداری 

دیــزل ژنراتــور بــرق اضطــراری بیمارســتان هــای شــهر تبریــز در ســال 1393مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی در 18 بیمارســتان شهرســتان تبریــز در ســال 1393 مــورد 
مطالعــه قــرار گرفــت.  ابــزار گــرد آوری داده هــا پرسشــنامه و چــک لیســتی بــود کــه بــر اســاس اســتانداردهای کشــوری تهیــه شــده و 

ــل شــد. ــه و تحلی ــزار SPSS v19  تجزی ــرم اف ــا ن ــا ب ــود. داده ه ــه ب دارای  111 ســوال در 19 طبق

یافتــه هــا: میانگیــن رعایــت اســتانداردهای ایمنــی و نگهــداری دیــزل ژنراتــور برابــر 61.4% بــود؛ کــه بــا کاهــش برخــی طبقــات 19 
گنانــه بــه 52.8 درصــد کاهــش یافــت. از لحــاظ رعایــت اســتانداردهای 19 گانــه، اســتانداردهای تهویــه و اســتانداردهای بازدیــد روزانه به 
ترتیــب بــا 28.94 و 96.24 درصــد کمتریــن و بیشــترین میــزان رعایــت در بیمارســتانها را داشــتند. بیــن ایمنــی و نگهــداری بــا تعــداد 
تخــت بیمارســتانی )P value=0.016( و کل ظرفیــت تولیــد بــرق اضطــراری توســط مولدهــا )P value=0.058(، رابطه مســتقیم معنی 

ــت. ــود داش داری وج

نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان دهنــده ی ســطح پاییــن ایمنــی و نگهــداری برای سیســتم بــرق اضطــراری بیمارســتان 
هــا مــی باشــد. ایــن نمــرات بــرای یــک سیســتم بــا نــام »اضطــراری« مطلــوب ارزیابــی نمــی گــردد و چنانچــه مداخــالت الزم در ایــن 
زمینــه صــورت نگیــرد در صــورت وقــوع بالیــای طبیعــی و خطاهــای انســانی، بیمارســتانها بــا مشــکالت عدیــده ای مواجه خواهند شــد.

واژگان کلیدی: استاندارد ایمنی و نگهداری، دیزل ژنراتور، برق اضطراری، بحران، بیمارستان
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 The risk assessment of the syringe factory by using Failure

Mode and Effects Analysis :FMEA

Nafiseh Nasirzadeh1, Seyed shamsadin Alizadeh2*،Nahid Sani3 ،Aylar Nazari3

1. MSC of occupational health and safety engineer, department of occupational health and Safety Uni-
versity of medicine science, Tabriz, Iran
2.* Ph.D. of occupational health and safety engineer, department of occupational health and Safety 
University of medicine science, Tabriz, Iran
3. Student of occupational health and safety engineer, department of occupational health and Safety 
University of medicine science, Tabriz, Iran

Abstract

Background: At present years, risk assessment is an important tool in risk management to re-
 duce project risks and achieve sustainable development. The aim of this study was identified,
 controlled and prevented hazardous that was approached to eliminate errors occurrence of a
syringe factory
 Method and material: This study was descriptive- analysis study. This has done in one of the
syringe factory in urmia city in 1395.In this study, hazards and damages identified, after observ-
 ing the workplace and interview with employees. Then several Focus Group Discussion formed
 with occupational health and ergonomic experiments. A questioner was designed that including;
 probability of failure, severity of failure and probability of detection.  Finally, level of hazard
prioritized for classifying hazards.  The data analysis done using failure mode and effect analysis
 Results:  14 cases failed, 15 cases failed and 12 failed effect were fined which were related to
 harmful agents in workplace to identify and recognize with 90% reliability. 1 case fail effect to
 cause by respiratory diseases that was released via vapor from spring tinnier in print unit with
equal RPN≤150.That result was identified as a unacceptable risk
Conclusions:  hazards identified and classified from point of employees and experiment in vari
able units which show FMEA is a good tool for intervention and reduce hazards
key words: Risk، FMEA، syringe
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شیوع اختالالت عملکرد ریوی در کارگران کارخانه های آرد شهرستان 

قزوین در سال1395
هاجر دازی1،  علی صفری واریانی2، احمد نیک پی2، زهره یزدی3 

1 *کارشناســی ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــه ای،گــروه بهداشــت حرفــه ای، کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــکده بهداشــت، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن، قزویــن، ایــران

hajar.dazi@gmail.com
2 دانشــیار مهندســی بهداشــت حرفــه ای، گــروه بهداشــت حرفــه ای ، کمیتــه تحقیقات دانشــجویی دانشــکده بهداشــت ، دانشــگاه علوم 

پزشــکی قزویــن، قزویــن، ایران

3 دانشیار طب کار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

زمینــه و هــدف: کارخانــه هــای آرد جــزء صنایــع متداولــی هســتند کــه در کشــور مــا وجــود دارنــد. بــر اســاس  آمــار مرکــز پژوهــش 
هــای غــالت، ظرفیــت اســمی تولیــد آرد در کارخانــه هــای تولیــد آرد کشــور  در ســال 1390، 18/8 میلیــون تــن آرد  بــوده اســت. 
ایــن حجــم بــاالی تولیــد بواســطه ماهیــت پــودری و نــرم آرد، ســبب مواجهــه تنفســی کارگــران شــاغل در ایــن بخــش بــا گردوغبــار 
حساســیت زای آرد  مــی شــود. لــذا هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، بررســی شــیوع اختــالالت عملکــرد ریــوی کارگــران کارخانــه هــای آرد 

شهرســتان قزویــن می باشــد. 

ــن انجــام  ــع آرد شهرســتان قزوی ــی طــی ســال هــای 1395- 1394 در صنای ــن مطالعــه ی مقطعــی- تحلیل ــا: ای ــواد و روش ه م
پذیرفــت. افــراد مــورد مطالعــه از60 نفــر)30 نفــر مواجهــه یافتــه و 30 نفــر شــاهد( تشــکیل شــده بودنــد. مواجهــه ی فــردی کارگــران 
بــا گردوغبــار آرد در بخــش هــای مختلــف کارخانــه ) تولیــد و انبــار(  بــر اســاس روش اســتاندارد NIOSH500، انجــام شــد. در ایــن 
مطالعــه 36 نمونــه فــردی بــر روی فیلتــر  PVC جمــع آوری و بــه روش گراویمتــری تعییــن مقــدار گردیــد. ســنجش شــاخص هــای 
عملکــرد ریــوی، اطالعــات دموگرافیک و شــکایات تنفســی بــه ترتیب با اســتفاده از اســپیرومتر MIRLAB III و پرسشــنامه اســتاندارد 
عالئــم تنفســی انجمــن متخصصــان   ریــه آمریــکا  انجــام شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــای مطالعــه ، توســط آزمــون هــای آمــاری 

مجــذور کای و تــی تســت مســتقل و رگرســیون چنــد متغیــره خطــی انجــام گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار ذرات قابــل تنفــس در منطقــه ی تنفســی کارگــران در بخــش هــای تولیــد و انبــار بــه ترتیــب  
ــی  ــه ی فن ــن شــده توســط کمیت ــه شــغلی تعیی ــوده و بیــش از حــد مجــاز مواجه mg/m363/2±5/26 و mg/m372/6±16/32 ب
بهداشــت  حرفــه ای ایــران )mg/m3 0.5=TLV( بــود. شــاخص هــای عملکــرد ریــوی در افــراد در معــرض مواجهــه بــه طــور معنــی 
داری کمتــر از گــروه شــاهد بــود )P<0.05(. شــاخص هــای عملکــرد ریــوی PEF. MVV .FVC. FEV1  در کارگــران بخــش انبــار 
نســبت بــه کارگــران بخــش تولیــد افــت بیشــتری داشــت و ایــن افــت از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود )P<0.05(. در میــان شــکایات 
تنفســی، شــیوع خلــط و تنگــی نفــس بــه ترتیــب بــا فراوانــی20% و 13/33% در گــروه مواجهــه یافتــه نســبت بــه گــروه شــاهد، بیــش 

تــر بــود.

ــه هــای آرد  ــل تنفــس در کلیــه بخــش هــای کارخان ــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان تراکــم ذرات قاب ــج ای ــری: نتای ــه گی نتیج
شــهر قزویــن بیــش از حــد مجــاز بــود. میــزان مواجهــه کارگــران بخــش انبــار 3 بــار بیــش تــر از بخــش تولیــد بــود و بــه همیــن علــت 
میــزان کاهــش در شــاخص هــای عملکــرد ریــوی کارگــران بخــش انبــار بیشــتر از کارگــران بخــش تولیــد بــود. لــذا انجــام کنتــرل هــای 

مدیریتــی و مهندســی جهــت کاهــش میــزان  مواجهــه ی کارگــران امــری ضــروری اســت.

واژگان کلیدی: کارخانه آرد، اختالالت عملکردی، مواجهه تنفسی
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مروری بر مدل های پراکنش گازهای سبک
خشایار سبحانی*1 ، صالح صفری2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش HSE، دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
khashayar.s1371@gmail.com 

2-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان ، سمنان،ایران

چکیده

زمینــه: پراکنــش آالینده هــای هــوا در واحدهــای صنعتــی یکــی از مــواردی اســت کــه همــواره محیط زیســت و اکوسیســتم منطقه های 
ــا مشــکالت  ــه واحدهــا را ب ــد در درازمــدت زندگــی افــراد ســاکن در مجــاورت این گون مجــاور را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و می توان
جــدی مواجــه ســازد. کنتــرل و کاهــش پیامدهــاي ناشــی از انتشــار آالینده هــا، مســتلزم مدل ســازی الگــوي پراکنش ایــن گازهــا از منبع 

و بررســی دامنــه انتشــار و اثــرات زیســت محیطی آن هــا مــی باشــد.

هــدف: مدل هــای انتشــار آلودگــی، ابــزاری مفیــد بــرای شــناخت رفتــار آالینــده پــس از خــروج از منبــع بــوده و اندازه گیری هــای زیــاد 
و پرهزینــه را غیرضــروری می نمایــد.

 Google Scholar، SID، Scopus، ISI web of ،مــواد و روش کار: در ایــن مطالعــه ی مــروری، از پایگاه هــای اطالعاتــی
knowledge و Magiran اســتفاده شــد. در ایــن پژوهــش مدل هــای 

ــرار  ــی ق ــا 2015 موردبررس ــال های 2005 ت ــی س ــازه ی زمان ــا در ب ــش گازه ــازی پخ ــرای مدل س ــاالت، ب ــده در مق ــرده ش به کارب
ــال - انتشــار، پراکنــش گازهــای ســبک،  ــه انتق ــاالت جســتجو شــدند شــامل: معادل ــر اســاس آن مق ــه ب ــی ک ــد. کلیدواژه های گرفتن

مدل هــای گوســین و AERMOD بودنــد.

یافته هــا: امــروزه مدل هــای زیــادی به منظــور مدل ســازی پخــش گازهــای ســبک نوشته شــده اســت کــه از روش هــای ریاضــی بــرای 
ــش گاوس  ــدل پخ ــاس م ــر اس ــا ب ــن مدل ه ــند. ای ــود می باش ــزاری، موج ــته های نرم اف ــورت بس ــد و به ص ــره می گیرن ــازی به مدل س
ــرای  ــه ب ــدل AERMOD ک ــه م ــوان ب ــا می ت ــن مدل ه ــه ی ای ــد. ازجمل ــی گوین ــای گاوس ــا مدل ه ــه آن ه ــده اند و ب ــزی ش پایه ری

ــرد. ــرد دارد اشــاره ک ــرد کارب ــق و دی اکســید گوگ مدل ســازی پراکنــش ذرات معل

نتیجه گیــری: مدل هــای گاوس بــه دلیــل دقــت قابل قبــول، کاربــرد وســیعی در مدل ســازی پخــش گازهــای ســبک دارنــد و بــرای 
مدل ســازی گازهــای ســنگین بــا غلظــت کــم نیــز کاربــرد دارنــد.

AERMOD ،واژگان کلیدی: مدل گوسین، پراکنش گاز سبک، معادله انتقال – انتشار
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ایمنی مدارس، ارتباط آن با حوادث  وآگاهی مراقبین بهداشت زاهدان 

سال 1395
زهرا مومنی 1، رمضان میرزایی*2، مهنازنصرآبادی3

1گروه مدیریت محیط زیست )HSE(،دانشکده مهندسی ، واحدزاهدان ،دانشگاه آزاداسالمی، زاهدان ایران
2دکتری بهداشت حرفه ای ، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

  rammir277@gmail.com 
3 گروه مدیریت محیط زیست )HSE(، دانشکده  مهندسی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاداسالمی، زاهدان، ایران 

چکیده 

زمینــه و هــدف: کــودکان از زمانیکــه قــدم بــه مدرســه مــی گذارنــد قســمت مهمــی از ســال هــای زندگــی خــود را کــه مصــادف بــا 
رشــد جســمی و روانــی آنهاســت در مدرســه ســپری مــی کننــد. یــک محیــط ســالم آموزشــی، عــالوه بر تامیــن ســالمت دانش آمــوزان، 
مــی توانــد بعنــوان یــک الگــوی مناســبی جهــت زندگــی آنــان قــرار گیــرد. ایــن تحقیــق بــا هــدف تعییــن وضعیــت ایمنــی مــدارس و 

ارتبــاط آن بــا حــوادث و میــزان آگاهــی مراقبیــن بهداشــت در مــدارس ابتدایــی شــهر زاهــدان در ســال 1395 انجــام گرفــت.

مــواد و روش کار: در ایــن مطالعــه توصیفــی– تحلیلی)مقطعــی( 73 مدرســه ابتدایــی از ناحیــه 1 و 2 شــهر زاهــدان مــورد بررســی قــرار 
گرفتنــد. نمونــه گیــری متناســب بــا تعــداد مــدارس دولتــی و غیــر دولتــی و همچنیــن مــدارس پســرانه و دخترانــه بصــورت تصادفــی 
ــه و  ــر مدرس ــا مدی ــه ب ــق مصاحب ــا از طری ــت. داده ه ــوده اس ــنامه ب ــه، پرسش ــن مطالع ــا در ای ــردآوری داده ه ــزار گ ــد. اب ــام ش انج
مشــاهده مســتقیم توســط پژوهشــگر جمــع آوری شــد، و اطالعــات جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار Excel و SPSS مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــدارس  ــد و 34/2% م ــی نبودن ــه ضعیف ــه، دارای رتب ــورد مطالع ــدارس م ــی م ــن بررســی نشــان داد از نظــر ایمن ــج ای ــا: نتای یافته ه
ــط،  ــد متوس ــان در ح ــی 2/2% از مربی ــزان آگاه ــتند. می ــرار داش ــی ق ــد عال ــوب و19/2% در ح ــد خ ــط، 46/6% در ح ــد متوس در ح
2/2% از مربیــان در حــد خــوب و میــزان آگاهــی 95/6% از مربیــان در حــد عالــی بــود. بیــن وضعیــت ایمنــی مــدارس و میــزان آگاهــی 
 .)p >0/05( مراقبیــن بهداشــت از مقــررات ایمنــی در مــدارس ابتدایــی شــهر زاهــدان، رابطــه ی مســتقیم و معنــی داری مشــاهده شــد

.)p<0/05( بیــن وضعیــت ایمنــی و حــوادث در مــدارس ابتدایــی شــهر زاهــدان، رابطــه ی معنــی داری مشــاهده نگردیــد

نتیجه گیــری: حضــور مربیــان بهداشــت و میــزان آگاهــی آنهــا، در وضعیــت ایمنــی مــدارس موثــر بــوده اســت همچنیــن بــه منظــور 
بررســی علــل حــوادث در مــدارس و ارائــه راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از بــروز آنهــا، الزم اســت تــا ثبــت حــوادث در تمــام مــدارس 

مــورد توجــه مســئولین قــرار گیرد.

واژه های کلیدی: ایمنی، آگاهی ، حوادث، مدارس ، زاهدان
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