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مقاله پژوهشی

بررسی بارکاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری
عبداهلل موسوی عوری ،1ناصر صدقی گوی آقاج ،*1زهرا منجمد ،1ابوالفضل علمدارلو
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1مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء ،بیمارستان خاتماالنبیاء (ص) ،تهران ،ایران؛ 2دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش95/4/26 :

تاریخ دریافت95/1/26 :

چکیده:
زمينه و هدف :حمل بيمار یکی از وظایف کارکنان پرستاری است .عدم تناسب بارکاری وارده به فرد نسبت به
ميزان توانایی وی مهمترین عامل حوادث و صدمات شغلی است .هدف از این مطالعه بررسی بارکاری ناشی از
حمل بيمار در کارکنان پرستاری بيمارستان خاتماالنبياء (ص) تهران میباشد.
روشبررسی :این بررسی یک مطالعه توصيفی -تحليلی است ،جامعه پژوهش کليه کارکنان پرستاری بيمارستان
خاتماالنبياء (ص) بود که به روش نمونهگيری دردسترس و بااستفاده از جدول مورگان  260نفر از آنها انتخاب
شدند .بااستفاده از چک ليست ارزیابی حمل بيمار ) (Patient Transfer Assessment Index=PTAIنمرات
کارکنان برای حمل بيمار محاسبه شد و درنهایت دادهها بااستفاده از آمار توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و
استنباطی (ضریب همبستگی پيرسون ،آناليز واریانس) و نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :افراد با ميانگين سنی ( 35/40±6/65سال) ،سابقه کار ( 11/36±5/71سال) ،قد ( 1/73±5/79متر) ،وزن
( 73/82±8/72کيلوگرم) و شاخص تودهبدن ( )24/57±2/41در مطالعه شرکت کرده بودند .نتایج نشان داد که
هيچکدام از افراد شرکتکننده موقع حمل بيمار از تجهيزات کمک جابجایی استفاده نمیکنند .بارکاری در سطوح
خطر مواجهه براساس شاخص  PTAIدر سطح  1برابر با  ،%0سطح  2برابر با  %8/07و در سطح  %91/93 ،3بود.
ميانگين نمره  PTAIدر پرستاران و کمک بهياران بهترتيب برابر با ( )32/83±17/14و ( )42/25±12/46بود که با
بارکاری رابطه معنیداری داشتند (.)P=0/001
نتيجهگيری :نتایج نشان داد که بارکاری ناشی از حمل بيمار در کارکنان پرستاری در سطح خطر باال میباشد؛
بنابراین آموزش اصول صحيح ارگونوميکی و همچنين استفاده از تجهيزات کمک جابجایی (غيرمکانيکی و
مکانيکی) جهت کاهش بارکاری ناشی از حمل بيمار توصيه میشود.
واژههای کليدی :حمل بيمار ،بارکاری ،پرستاری.

مقدمه:
شغل پرستاری بهلحاظ شرایط دشوار شغلی،

هستند .امروزه مطالعات مربوط به سالمت کار عدم

روانی اجتماعی و سازمانی درزمره مشاغل سخت و

تناسب بارکاری وارده به فرد نسبت به میزان توانایی وی

زیانآور طبقهبندی میشود و درنتیجه سالمت جسمی و

را مهمترین عامل در بروز صدمات و حوادث شغلی

روانی پرستاران درمعرض تهدیدات بیشتری قرار دارد.

گزارش کردهاند ( .)5،4،1بارکاری به میزان تقاضاهای

اکثر مطالعات شرایط کاری پرستاری در ایران را

شغلی که انتظار می رود فرد شاغل انجام دهد ،اشاره

وضعیت کاری سخت و پر چالشی نشان میدهد (.)1-3

دارد .پرستاری جزء مشاغلی است که نیازمند انجام بار

باتوجه به کمبود نیروی کار واجد شرایط،

فیزیکی قابلتوجهی است ،ازنظر بار فیزیکی ،پس از

پرستاران معموال با بارکاری یا حجم کار باالیی روبرو

مشاغل صنعتی در رتبه دوم قرار دارد ( .)6سازمان

*

نویسنده مسئول :تهران -مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء -بیمارستان خاتماالنبیاء (ص) -تلفنE-mail: sedghi.nurse@yahoo.com ،09307537559 :
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بررسی بارکاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری

کاروآمار آمریکا بیشتر بار فیزیکی وارده به پرستار را در

کمکی و کمبود تجهیزات حمل بیمار ،شرایط را برای

ارتباط با بلند کردن ،جابجایی و تغییر وضعیتهای

ایجاد این اختالالت مساعدتر میسازد ( .)8نتایج

دستی بیمار ذکر میکند ( .)7حمل بیمار شکلی

مطالعات نشان میدهد که بیش از  %40اختالالت

اختصاصی از فعالیت حمل باردستی است و شامل

اسکلتی عضالنی گزارش شده در پرستاران مربوط به

حرکاتی نظیر حمل ،فشار دادن ،کشیدن ،بلند کردن و

جابجایی بیماران است ( .)12،11ردههای کمک

حرکات کمری میشود ( .)8حمل بیمار مستلزم

پرستاری و بهیاری دومین عنوان شغلی در بین کارکنان

مجموعهای از حرکات و حاالت بدنی مثل خمش و

پرستاری هستند که بیشترین صدمات و آسیبهای

پیچش ،جفت شدن ضعیف دست و حرکات تکراری،

شغلی را در بیمارستانها متحمل میشوند ( .)13عالوه بر

وضعیت کششی اندامها و انجام حرکات در وضعیت

شیوع باال ،این اختالالت در زمرهی پرهزینهترین

ثابت و نامطلوب است که با وارد شدن نیروهای فشارنده

بیماریها هستند و عمدهترین عامل ازدسترفتن زمان

بر استخوان ها ،مفاصل و عضالت پشت ،گردن،

کار ،غیبتها ،افزایش هزینهها و آسیبهای انسانی

دست ها و مچ ها همراه است .درصورتیکه این

نیروی کار بهشمار میآیند ( .)14،15براساس گزارشات

حرکات و بار فیزیکی بدون رعایت اصول ایمنی و

اخیر در ایاالت متحده آمریکا این اختالالت %40

تجهیزات کمک جابجایی انجام شود ،کارکنان

غرامتهای مرتبط با آسیبهای کار را به خود

مراقبتی با خطرات جدی مواجه خواهند شد که

اختصاص میدهد و هزینهای در حدود  45تا  54میلیون

عمدهترین و شایعترین عارضه جدی بار فیزیکی

دالر در سال را شامل میشود ( .)16هر چند در ایران

ناشی از جابجایی غیرصحیح بیمار ،اختالالت

اطالعات جامعی در زمینه بروز ،شیوع و هزینههای ناشی

()Musculoskeletal Disorders

از بیماریها و غیبتها و سایر آثار و تبعات سوء ناشی از

میباشد ( .)9،7میزان باالی شیوع این اختالالت در بین

عدم رعایت اصول ارگونومی حین حمل بیمار در دست

پرستاران که بزرگترین گروه کادر درمان هستند ،بیشتر

نیست؛ اما با توجه به اینکه در بسیاری از واحدهای

میباشد (.)11،10،1

کاری کشور فعالیتها عمدتا بهصورت دستی صورت

اسکلتی -عضالنی

ایجادکننده

میگیرند و هنوز بسیاری از فرایندها بهصورت مکانیزه و

ریسک

فاکتورهای

معمول

اختالالت اسکلتی -عضالنی کارکنان پرستاری شامل

خودکار درنیامدهاند ،بسیاری از شاغلین ناگزیرند در

وضعیتهای نامناسب بدنی ،اعمال نیرو ،تکرار حرکات،

ایستگاههای کاری که مطابق ابعاد بدنی آنها طراحی

وزن بار و استرسهای شدید محیط کار ،وزن متغیر

نشده است؛ در وضعیتهای بدنی نامناسب کار کنند و

بیمار ،ادای احترام به بیمار ،کاهش نسبت پرستار به

همزمان با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی گوناگونی

تخت ،سرعت عمل متفاوت و گاهی سریع پرستار و

ازجمله انجام حرکات تکراری ،اعمال نیروی بیش از

برخی اوقات تقال و تحرک بیمار و همچنین استفاده از

حد ،بلند کردن ،هل دادن و کشیدن اشیای سنگین و

روشهای قدیمی و پرخطر جسمی هنگام انتقال بیمار و

استرس ناشی از فشارهای موضعی و وضعیتهای

مهارت کم کارکنان پرستاری درباره استفاده از ابزار

استاتیکی بدن مواجه باشند ( .)5نتایج مطالعات ارسالنی
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و همکاران نیز مبین این واقعیت است که برنامه

پژوهش به این صورت بود که پس از ارائه توضیحات

مشخصی درمورد بازآموزی منظم و دورهای

الزم در زمینهی اجرای این پژوهش به مدیریت

تکنیکهای فیزیکی وارگونومیک کار پرستاری مانند

بیمارستان و دفتر پرستاری ،هدف تحقیق و مراحل کار

انجام صحیح روش حمل بیمار وجود ندارد (.)17،4،1

به افرادی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند،

معموال پرستاران در هنگام کمک به بیماران از

داده شد .پس از کسب رضایتنامه آگاهانه از

روشهای قدیمی و دستی بدون رعایت اصول

شرکتکنندگان در پژوهش ،از آنها خواسته شد تا

ارگونومیکی استفاده میکنند ،البته دانش استفاده از

جابجایی بیماران از تخت به ویلچر و بالعکس و

وسایل کمک جابجایی حین جابجایی نیز نسبتا کم

جابجایی بیماران انتقالی از اتاق عمل به بخش را از

میباشد (.)18،17

تخت به تخت انجام دهند .دادهها با استفاده از
پرسشنامهی دوبخشی جمعآوری شد:

با توجه به اینکه مطالعاتی در رابطه با جابجایی بیمار
در بین کارکنان پرستاری انجام شده است ()19-21،13،8؛

 )1پرسشنامه مشخصات فردی و سازمانی حاوی

اما پژوهش حاضر با تعداد نمونه بیشتر و با استفاده از

سواالتی درمورد ویژگیهای فردی (سن ،جنس،

ابزار متفاوت نسبت به سایر مطالعات انجام شده است؛

وضعیت تأهل ،تحصیالت ،قد ،وزن BMI ،و پست

بنابراین پژوهشگر درصدد برآمد تا در مطالعه خود به

سازمانی ،سابقه کار)؛  )2چک لیست ارزیابی حمل بیمار

بررسی بارکاری ناشی از حمل بیمار در بین کارکنان

( :)PTAIاین چک لیست دارای  15آیتم میباشد که

پرستاری بیمارستان خاتماالنبیاء تهران که یکی از مراکز

 9آیتم اول توسط فرد ارزیابیکننده ازطریق مشاهده

بیماران ضایعات نخاعی و جانبازان نیازمند کمک در

پرستار و  6آیتم پایانی بعد از مصاحبه با وی تکمیل

حین جابجایی میباشد ،بپردازد.

میشوند .هر آیتم مورد ارزیابی شامل  3معیار میباشد.
در هر آیتم با توجه به اینکه چند مورد از  3معیار مورد

روش بررسی:

نظر رعایت شده باشد به  3گروه صحیح (رعایت هر

این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است که

 3معیار) ،نسبتا صحیح (رعایت  1یا  2معیار) و

در آن بارکاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان

غیرصحیح (عدم رعایت هیچیک از معیارها) طبقهبندی

پرستاری (پرستار ( )%54/23و کمک بهیار ())%45/77

میشوند .در این آیتمها عواملی مانند شرایط محیط کار،

شاغل در بخشهای بیمارستان خاتماالنبیاء (ص) تهران

نیاز به استفاده از تجهیزات باالبر ،نیاز به استفاده از ابزار

در سال  1394بررسی شد.

غیرمکانیکی برای کمک به جابجایی (مانند کمربندهای

معیار ورود شرکتکنندگان براساس روش

نگهدارنده) ،بار وارد بر اندامهای فوقانی ،تحتانی ،تنه و

نمونهگیری دردسترس شامل :عالقمندی به شرکت

کمر ،مهارتهای جابجایی ،راهنمایی درمورد استفاده از

در پژوهش و سابقه کار بیش از  1سال بود .روش

تجهیزات جابجایی بیمار ،چرخه کار ،فشار ذهنی و

نمونهگیری دردسترس با توجه به جدول کرجسی

جسمی ناشی از جابجایی بیمار و فرکانس جابجایی

مورگان تعداد  260نفر از کارکنان پرستاری بود .روش

مورد بررسی قرار گرفتهاست .نمرات بهدستآمده از
36

عبداله موسوی عوری و همکاران

بررسی بارکاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری

چک لیست در  3سطح قابل ارزیابی بودند :سطح اول

همبستگی پیرسون ،تیمستقل و آنالیز واریانس استفاده

( )PTAI>%80وضعیتی است که وضعیت ارگونومیکی

گردید.

حمل بیمار خوب ارزیابی میشود؛ در سطح دوم

جهت رعایت اخالق در پژوهش ضمن کسب

( )PTAI=%60-%80فشار وضعیت ارگونومیکی خوب

مجوز از مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء بیمارستان

نبوده و باید جهت اصالح وضعیت ارگونومیکی

خاتماالنبیاء (ص) ،از مدیریت محترم بیمارستان و

اقداماتی صورت گیرد تا فشار جسمی ناشی از حمل

مدیریت محترم پرستاری کسب اجازه شد؛ سپس

بیمار کاهش یابد و در سطح سوم ( )PTAI>%60نیاز به

رضایت برای شرکت در پژوهش از کارکنان پرستاری

اقدامات فوری جهت تصحیح وضعیت ارگونومیکی

اخذ گردید و از محرمانه نگهداشتن اطالعات و نام افراد

حمل بیمار میباشد.

در پژوهش به افراد شرکتکننده اطمینان داده شد.

چک لیست  PTAIبرای اولین بار توسط
 Karhulaو همکاران در فنالند ساخته شد و روایی چک

یافتهها:

لیست بهصورت روایی صوری کیفی توسط  4نفر

میانگین سن و سابقه کار در افراد مورد مطالعه

متخصص و پایایی چک لیست نیز با استفاده از روش

بهترتیب  35/40±6/65و  11/36±5/71سال بود .میانگین

 Test and Retestبا  ICC=%80اعالم شده که قابلقبول

 ،24/57±2/41 BMIقد  1/73±5/79متر و وزن

بود ( .)23این چک لیست برای اولین بار در ایران توسط

 73/82±8/72کیلوگرم بود % 59/2 .افراد مورد مطالعه را

عابدینی و همکاران به فارسی ترجمه و روایی و پایایی

زنان تشکیل داده و  %90افراد متأهل بودند %54/2 .افراد

آن تأیید شده است .عابدینی و همکاران پایایی این ابزار

مورد مطالعه پرستار %45/8 ،کمک بهیار و  %55/4از

را با استفاده از روش آزمون بازآزمون با

ICC=%80

افراد تحصیالت دانشگاهی داشتهاند (جدول شماره .)1

گزارش نمودند .این چک لیست تا به حال چندین

طبق جدول شماره  1بارکاری ناشی از حمل

مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ( .)24،23،12در

بیمار براساس جنس ( ،)P=0/001تأهل (،)P=0/02

این پژوهش نیز پایایی ابزار که با استفاده از روش آلفای

سمت شغلی ( ،)P=0/001سطح تحصیالت (،)P=0/002

کرونباخ بررسی شده بود ،با آلفای کرونباخ  0/ 8یا %80

سن ( ،)P=0/001سابقه کار ( ،)P=0/003قد

مورد استفاده قرار گرفت.

( ،)P=0/001وزن ( )P=0/002و )P=0/002( BMI

تجزیهوتحلیل دادههای مطالعه با استفاده از

تفاوت معنیداری داشت ،به گونهای که در مردان،

نرمافزار  SPSSانجام گرفت و مقدار  Pکمتر از 0/05

متأهلین ،کمک بهیاران ،دارندگان مدرک تحصیلی

بهعنوان سطح معنیداری درنظر گرفته شد و برای

کارشناسیارشد ،سن  30-35سال ،سابقه کار باالی

بررسی بارکاری کارکنان پرستاری همراه مشخصات

 20سال ،قد بلند ،وزن بیشتر و  BMIکمتر از  20نمره

دموگرافیکی آنان از آزمون های تحلیلی ضریب

بارکاری ناشی از جابجایی باال بود.
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جدول شماره  :1ميانگين نمرات  PTAIبرحسب اطالعات دموگرافيکی کارکنان پرستاری
متغير

مرد ()106

جنسيت

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار نمرات PTAI

مقدار احتمال

-

48/42±9/74

*0/001

30/23±15/23

زن ()154
سمت شغلی

کمک بهيار ()119

42/25±12/46

-

32/83±17/14

پرستار ()141
سطح تحصيالت دیپلم ()116

43/57±12/79

-

58±4/07

کارشناسی ارشد ()28
تأهل

46/66±3/82

-

سابقه (سال)

BMI

11/36±5/71

40/62±17/00

)134( 11-20

32/09±14/23

بيش از )20( 20

54/00±00/00

)10( 18-20

24/57±2/41

62/00±00/00

)157( 20-25

35/21±15/98

)93( 25-30

35/40±13/70

بيش از 30
سن (سال)

قد

وزن

)20( 25-30

35/40±6/65

39/00±23/45

)105( 30-35
)80( 35-40

32/71±16/22

بيش از )55( 40

34/00±11/75
31/46±16/37

1/73±5/79

)181( 170-180

44/83±10/41

بيش از )14( 180

54/00±00/00

)110( 60-70

***0/003

***0/002

41/28±14/43

)65( 160-170

*0/02

38/34±4/78

مجرد ()26
)106( 1-10

** 0/002

28/27±13/45

کارشناسی ()116

متأهل ()234

*0/001

73/82±8/72

33/90±16/09

)124( 70-80

40/00±15/82

)16( 80-90

25/00±00/00

بيش از )10( 90

45/00±00/00

* :آزمون تیمستقل؛ ** :آزمون آنالیز واریانس؛ *** :ضریب همبستگی پیرسون.

38

***0/001

***0/001
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همانطور که مشاهده میشود ،هیچ موردی در

باالترین سطح خطر بارکاری ناشی از حمل بیمار میباشد،

سطح خطر  1مشاهده نشد %8/07 ،در سطح خطر  2و

قرار گرفتند .با توجه به جدول شماره  %91/93 ،2از افراد

 %91/93در سطح خطر  3شاخص  PTAIقرار داشتند؛

شرکتکننده نمره جابجایی برابر با سطح سوم خطر

بنابراین درصد باالیی از افراد مورد مطالعه در سطح  3که

براساس شاخص  PTAIدارند (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در سطوح خطر مواجهه براساس شاخص
سطح PTAI

PTAI

فراوانی (درصد)

)%0( 0

سطح ( 1سطح ارگونوميکی خوب)

)%8/07( 21

سطح ( 2نيازمند اقدامات ارگونوميکی)

)%91/93( 239

سطح ( 3سطح ارگونوميکی ضعيف)

همانطورکه مشاهده میشود ،شرایط محیط کار

 %71/9افراد شرکتکننده نسبتا صحیح بود .فشار روی

در  %79/6افراد شرکتکننده کامال صحیح بود%54/6 ،

اندام باالیی و تنه ،پایین کمر و اندامهای تحتانی بهترتیب

ویژگیهای محیط کار و کفشهای کار را نسبتا صحیح

 %66/2 ،%76/2و  %42/3افراد شرکتکننده نسبتا صحیح

رعایت کرده بودند %88/5 .از ابزار مکانیکی و  %93/1افراد

رعایت شده بود و  %54/6از افراد در مهارت جابجایی روان

مورد مطالعه از ابزار غیرمکانیکی استفاده نمیکردند.

و بدون حرکات اضافی جابجایی را بهصورت کامال

مسافت و ارتفاع جابجایی با اصول صحیح ارگونومیکی در

صحیح انجام میدادند (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سواالت چک
اهداف مشاهده

ليست PTAI

تعداد صحيح (درصد)

تعداد نسبتا صحيح (درصد)

تعداد غيرصحيح (درصد)

شرایط محيط کار

(207)79/6

(53)20/4

0

ویژگیهای محيط کار و کفشهای کار

(103)39/6

(142)54/6

(15)5/8

نياز به استفاده از ابزار باالبر بيمار

0

(30)11/5

(230)88/5

نياز به استفاده از ابزار کمکی غيرمکانيکی

0

(18)6/9

(242)93/1

مسافت و ارتفاع جابجایی

(45)17/3

(187)71/9

(28)10/8

فشار روی اندامهای باالیی و تنه

(15)5/8

(198)76/2

(47)18/1

فشار روی ناحيه پایين کمر

(42)16/2

(172)66/2

(46)17/7

فشار روی اندامهای تحتانی

(60)23/1

(110)42/3

(90)34/6

مهارتهای جابجایی روان بدون حرکات اضافی

(142)54/6

(118)45/4

0
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بحث:
بررسی عوامل فردی و سازمانی نشان داد که

مطالعه حاضر ،نمره حمل بیمار در زنان بهتر از مردان و

گروه مورد مطالعه جمعیتی جوان با سابقه کار نسبتا باال و

در پرستاران نسبت به کمک بهیاران بهتر بود که از این

تودهبدنی نرمال میباشند .طبق نتایج بهدست آمده در

نظر با مطالعه حاضر غیرهمسو میباشد ( .)21این موضوع

این تحقیق ،بررسی توزیع افراد مورد مطالعه در سطوح

ممکن است ناشی از عدم شرکت پرستاران در دورههای

مختلف خطر شاخص  PTAIنشان میدهد که  %92از

آموزش حمل بیمار باشد .مطالعه مرشدی و همکاران نیز

افراد شرکتکننده در سطح خطر سوم یا سطح ضعیف

در راستای پژوهش حاضر جهت ارزیابی وظایف بلند

قرار داشتند و بارکاری آنها حین حمل بیمار باال بوده

کردن دستی ،بارهای وارد بر کمر بهیاران را با استفاده از

است که این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعه عابدینی و

روشهای کمی و کیفی سنجیدند و به این نتیجه رسیدند

همکاران که برروی کارکنان پرستاری انجام شده بود،

که میزان نیروی فشاری وارد برکمر کمک بهیاران ،بیش

همسو بوده و نمره  PTAIناشی از حمل بیمار در %87/5

از حد استاندارد میباشد و این بیانگر ریسک باالی ابتال

افراد شرکتکننده در سطح سوم خطر شاخص

به کمردرد در بهیاران میباشد (.)22

PTAI

قرار داشتهاند؛ همچنین مطالعات محققین که برروی

نمره بار وارده بر ناحیه اندام فوقانی و تنه ،پایین

کارکنان پرستاری انجام شده بود ،نشان دادند که

کمر و اندامهای تحتانی بهترتیب در  %66/2 ،%76/2و

بارکاری در بین کارکنان پرستاری دارای وظیفه حمل

 %42/3از افراد براساس شاخص  PTAIدر سطح دوم

بیمار باال میباشد ( .)19-21،13،8علت احتمالی تفاوت

(سطح متوسط) ارزیابی بوده است که نشاندهنده فشار

نتایج با مطالعه حاضر متفاوت بودن حجم نمونه ،ابزار و

وضعیت ارگونومیکی خوب نبوده و باید جهت اصالح

روش جابجایی متفاوت است .این نتایج بیانگر این

وضعیت ارگونومیکی اقداماتی صورت گیرد تا فشار

موضوع است که عدم رعایت معیارهایی مانند شرایط

فیزیکی ناشی از حمل بیمار کاهش یابد .در راستای

محیط کار (دما ،جریان هوا و روشنایی) ،پارامترهای

این نتیجه چوبینه و همکاران در مطالعهای در

فیزیکی مرتبط با محل کار (فضای کافی و تنظیمپذیری

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

وسایلی مانند تخت و صندلی بیمار) ،استفاده از

شایعترین ناراحتی پرستاران را کمردرد با درصد

تجهیزات باالبر و سایر ابزارهای کمکی ،آموزش

فراوانی  %54/9گزارش دادند ( .)2در مطالعه ارسالنی

مهارتهای جابجایی بیمار ،وضعیت صحیح و غیره

و همکاران بیشترین اختالالت ناشی از حمل بیمار بین

میتواند ازجمله عوامل تأثیرگذار بر بارکاری ناشی از

کارکنان پرستاری در ناحیه کمر ،زانو و گردن

حمل بیمار باشد که بایستی در برنامههای کاهش

میباشد ()1؛ همچنین در مطالعه معتمدزاده و همکاران

بارکاری مورد توجه قرار گیرد.

بیشترین فشار وارده به کارکنان پرستاری هنگام حمل

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره

بیمار در ناحیه کمر ،شانه و مچ بوده است (.)8

حمل بیمار در پرستاران نسبت به کمک بهیاران پایینتر

حق دوست و همکاران نیز بیشترین اختالل بین

میباشد؛ ولی با توجه به شاخص  PTAIدر هر  2گروه

کارکنان پرستاری در ناحیه کمر؛ سپس مچ ،گردن،

این نمره پایین است که نشاندهنده نیازمند اقدامات

شانه و زانو بوده است ( .)25در مطالعه چوبینه و

فوری جهت تصحیح وضعیت ارگونومیکی در حمل

همکاران بین کارکنان دارای وظیفه جابجایی بیشترین

بیمار میباشند؛ همچنین این نمره در زنان نسبت به مردان

اختالل ناشی از حمل بیمار بهترتیب در ناحیه کمر ،پا،

پایینتر بود .در مطالعه حاج باقری و همکاران برعکس

دست و مچ دست ،گردن و شانه بوده است (.)19
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مهم میباشد؛ بنابراین درصورتیکه تکنیکهای صحیح

:نتیجهگیری

جابجایی بیمار با آموزش تئوری و برگزاری کارگاههای

 تکنیک،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر

آموزشی مربوطه برای کارکنان در محیط بیمارستان و یا

حمل بیمار با اصول ارگونومیک در بین کارکنان

 گام مهمی در ارتقای مهارت،دانشگاهی همراه باشد

پرستاری کمتر رعایت میشود و بارکاری کارکنان

 ایمنی و رضایت بیماران حین،کارکنان پرستاری

پرستاری در رابطه با جابجایی بیمار باال بوده و نیازمند

جابجایی و باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای

 درنتیجه کارکنان.اقدامات ارگونومیکی فوری میباشند

.بیمارستانی خواهد شد

پرستاری درمعرض خطر اختالالت اسکلتی عضالنی
میباشند و همچنین ایمنی بیماران به خطر میافتد و
کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای بیمارستانی را در

:تشکروقدردانی

.پی خواهد داشت

بدینوسیله از مدیریت محترم و کمیته آموزش
)و پژوهش بیمارستان فوق تخصصی خاتماالنبیاء (ص
بهخاطر حمایت مالی پروژه و آقایان دکتر درودی و

:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

دکتر دیوان بیگی و بیماران و پرسنل پرستاری

طبق نتایج این پژوهش و سایر مطالعات کارکنان

زحمتکش بیمارستان بهخاطر همکاری صمیمانه آن ها

پرستاری وضعیت ارگونومی مناسبی حین حمل بیمار

.تشکروقدردانی میگردد

ندارند؛ بنابراین نیاز به آموزش دادن این کارکنان امری
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Background and aims: One of the nursing staff’s responsibilities is patient transferring. The
disproportionate burden imposed on the person according to his ability is the most important
causes of occupational accidents and injuries. This study was aimed to evaluate nurses' workload
caused by patient transferring in khatam ol anbiya hospital (s) in Tehran.
Methods: This was a descriptive- analytic study. Its research community is all Khatam (s)
nursing staff 260 of which were selected using convenience sampling and Morgan table. Using
patient transfer assessment index (PTAI), the staff’s scores were calculated in terms of transfer
and finally the data were analyzed using descriptive statistics (average and standard deviation),
inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Anova) and SPSS.
Results: The people involved in the study had the average age (35.40±6.65yrs), work experience
(11.36±5.71yrs), hight (1.73±5.79m) and weight (73.82±8.72kg), and body mass index
(24.57±2.4). Statistical test results showed that none of the participants uses relocation
equipment when transferring patients and based on PTAI, workload at danger level equaled to
0% at level 1, 8.07% at level 2, and 91.93% at level 3. Besides, nurse and nurse aid’s average
PTAI score was equal to (32.83±17.14) and (42.25±12.46), respectively, which was significantly
related to workload (P=0.001).
Conclusion: The results showed that the workload caused by patient transferring in nursing
personnel is at a high risk. Thus, it is recommended to teach proper ergonomics principles and to
use transfer equipment (non-mechanical and mechanical) in order to reduce the workload caused
by patient transferring.
Keywords: Patient Transfer, Workload, Nursing.
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