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بررسی شیوع اختالالت اسکلتی  -عضالنی مرتبط با کار در بین پزشکان
متخصص زنان و زایمان
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زارعی*1

سیروان
ابراهیم نوروزی2
آزاده نکوئی اصفهانی3
بهاره کنعانی4

خالصه
مقدمه :اختالالت اسكلتي عضالني از مهمترین و شایعترین آسیبهای شغلي ميباشند که منجر به
ناتواني و غیبت از کار کارکنان ميشوند .با توجه به میزان شیوع رو به افزایش اختالالت اسكلتي
عضالني این تحقیق باهدف بررسي شیوع اختالالت در متخصصین زنان و زایمان در سال 1732
انجامشده است.

1کارشناسي ارشد ،گروه مدیریت بهداشت ،ایمني و محیطزیست

روش کار :در این مطالعه مقطعي همه متخصصان شرکتکننده در چهاردهمین کنگره بینالمللي

( ،)HSEباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد الكترونیكي،

زنان و مامایي ایران بر اساس روش سرشماری انتخاب و درنهایت  05نفر در مطالعه شرکت کردند.

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.

جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه نوردیک ( )Nordicشامل :اطالعات دموگرافیک و سؤاالت

6کارشناسي ،گروه مهندسي بهداشت محیط و حرفهای ،شبكه

عمومي و اختصاصي شغلي استفاده شد .اطالعات با استفاده از آزمون  tدو نمونهای و آزمون مجذور

بهداشت و درمان شهرستان قروه ،دانشگاه علوم پزشكي کردستان،

کای تحلیل گردید.

سنندج ،ایران.
7استادیار ،گروه مهندسي محیطزیست ،دانشكده فني و مهندسي،
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
4کارشناسي ارشد ،گروه علوم تربیتي ،باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سنندج ،ایران.

نتایج :بیشترین و کمترین میزان درک درد در متخصصین بعد از شروع به کار بهطور میانگین به
ترتیب در نواحي گردن ( )81%و آرنج ( )10%بوده است .درصد فراواني تجربه درد و ناراحتي ناشي از
اختالالت اسكلتي عضالني در طول یک سال گذشته به ترتیب در گردن ( ،)%37پایین کمر (،)%26
شانهها ( ،)%41باالی کمر ( ،)%72زانوها ( ،)%74مچ دستها ( ،)%64بازوها ( )%12و آرنج ()%3
گزارششده است .بهعالوه رابطه معناداری ازلحاظ آماری بین سن ،سابقه کار ،ساعات فعالیت در

Email: sirvanzareei1370@yahoo.com

هفته با درد در نواحي مختلف بدن دیده شد (.)P-value<5/50
نتیجه گیری :شیوع اختالالت اسكلتي_عضالني در متخصصان زنان و زایمان به دلیل اینکه عمده
وظایف این شغل مربوط به خم شدن جهت معاینات ميباشد ،باال است .ارزیابي ارگونومي با
روشهای دقیقتر و همچنین مداخالت ارگونومي در محیط کار متخصصان زنان و زایمان با رضایت
شغلي پایینتر نیاز است.
واژگان کلیدی :پرسشنامه نوردیک ،اختالالت اسكلتي_عضالني ،ارگونومي ،متخصصان زنان و
زایمان
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

برای واردکردن جراحت اسكلتي _عضالني مربوط به کار ناشي

اختالالت اسكلتي_ عضالني ( )1WMSDsبهعنوان یكي از

ميشوند ( .)15با توجه به نتایج پژوهشهای انجامگرفته توسط

متداولترین و پرهزینهترین مشكالت مرتبط باکار به شرایطي اطالق

محققان ،عوامل فیزیكي شامل محیط کاری و بیومكانیک ،شرایط

ميشود که عضالت ،تاندونها و اعصاب آسیبدیده و عالئم

سازماني ازجمله عدم وجود همكار و تجهیزات کافي و عوامل

بهصورت درد ،ناراحتي و کرختي در اندامها ظاهر ميگردد ( .)1این

روانشناختي مانند استرس در کار و رضایت شغلي ،کار بیش از توان

اختالالت مشكل عمده بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادی در همه جوامع

فرد ،رقابت و ...از دالیل بالقوه برای افزایش اختالالت اسكلتي -

بوده که به دالیل مختلف بیومكانیكي ازجمله اعمال نیرو و بلند کردن

عضالني هستند .)11( .با عنایت به اینكه پزشكان بخش مهمي از نیروی

یا کشیدن اجسام ،حرکتهای تكراری ،وضعیتهای کششي اندامها و

درماني در هر کشور بوده و هر گروه تخصصي درماني دارای

اجرای حرکات در وضعیتهای ثابت و ...ایجاد و علت بیشتر

موقعیتها و الگوهای کاری متفاوتي هستند که منجر به آسیبهای

مرخصيهای استعالجي ميباشد ( 6و  .)7سازمان بهداشت جهاني،

مختلفي ميشوند .بهعنوانمثال :گردن درد در دندانپزشكان ،کمتر از

اختالالت مربوط به کار را بهعنوان مشكالت مرتبط با تماسهای معین

درد کمر در پرستاران است ( 16و  .)17در پژوهشي که در یک

در کار ،ازجمله عوامل فیزیكي و ذهني ،حجم کاری ،عوامل رواني

کنفرانس بینالمللي در میان  453نفر متخصص زنان و زایمان

منفي کارگران ،عادات و سبک زندگي ،حساسیت فردی ،در برخي

استفادهکننده از دستگاههای سونوگرافي کار مرتبط با بیماریهای

موارد ،ترکیبي از تماسهای حرفهای و محیطي تعریف ميکند (.)4

اسكلتي  -عضالني داشتند ،انجام شد ،رایجترین شكایتهای

فشار در مكانیک زیستي معموالً یا توسط ماهیچههای عملکننده بر

گزارششده مربوط به آسیبها در گردن ،کمر و شانه بوده که توسط

روی مفاصل (داخلي) یا بهوسیلهی اجسام خارجي سنگین (خارجي)

 20.2%از تمام افراد حرفهای تجربهشده است ( .)14با توجه به اینكه

که بر روی بدن انسان عمل ميکنند ،اعمال ميشود ( .)0انواع مختلفي

ریسک اختالالت اسكلتي_ عضالني در پزشكان و بهویژه در

از نیروها ساختار بیومكانیكي حرکت بدن را تحت تأثیر قرار ميدهند

متخصصین زنان و زایمان در حال افزایش است ( ،)10این مطالعه

بهطوریکه یک عدم تعادل بیومكانیكي ،زماني رشد ميکند که

باهدف تعیین شیوع اختالالت اسكلتي عضالني در متخصصان زنان و

نیروی دروني درخواست شده بزرگتر از ظرفیت تالش فرد از

زایمان و تأثیر جراحات ناشي از اقدامات حرفهای آنها انجامشده

چشمانداز ارگونومیک باشد .)2( .نتیجهی چنین عدم تعادلي ،بهجای

است.

تطبیق فرد با محیط کار ،آسیبها هستند .با توجه به هزینههای سنگین
اختالالت اسكلتي_عضالني و افزایش غیبتهای ناشي از کار ،تخمین
زده ميشود که درمجموع ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشي از
اختالالت اسكلتي_عضالني ممكن است در حدود  1درصد از تولید
ناخالص ملي کشورهای صنعتي را به خود اختصاص دهد ( ،)3بنابراین
یافتن راهكاری مناسب باهدف کاهش یا حذف عوامل ایجادکنندهی
این اختالالت با کاربرد علم ارگونومي در طراحي سیستم ،تجهیزات و
انجاموظیفه بهتناسب فرد ضروری است ( .)8با شیوع این اختالالت به
دلیل پوسچر و وضعیتهای محدود و فشرده در کارهای استاتیک به
دلیل قرارگیری نامناسب سر و اندامها ،کیفیت زندگي و بهرهوری
تحت تأثیر این نوع از مشكالت قرار ميگیرد ( .)3تكرار بیشازحد،
وضعیت نامناسب و بلند کردن اجسام سنگین ،رایجترین ریسک
فاکتورهای مكانیک زیستي گزارششده که با حداقل شواهد منطقي
Work-related Musculoskeletal Disorders

1

روش کار
مطالعه مقطعي حاضر بر روی تمامي متخصصان زنان و زایمان
شرکتکننده در چهاردهمین کنگره بینالمللي زنان و مامایي ایران در
تیرماه  1732که حداقل دارای یک سال تمام سابقه کار بودهاند ،انجام
شد .همه پزشكان متخصص که تمایل به شرکت در پژوهش نداشته و
همچنین فاقد سابقه بیماریهای تأثیرگذار بودهاند در مطالعه شرکت
دادهشده و در مورد هدف ،نحوه انجام تحقیق و محرمانه بودن
اطالعات توجیه شدند .بهمنظور رعایت مالحظات اخالقي فرم رضایت
آگاهانه اخذ و درنهایت  05نفر پزشک متخصص زنان و زایمان از
میان  105پزشک شرکتکننده در کنگره انتخاب و وارد مطالعه شدند.
در این مطالعه ،برای بررسي اختالالت اسكلتي_عضالني مرتبط باکار
از نسخه بسط دادهشده پرسشنامه استاندارد نوردیک بهصورت بينام
جهت افزایش اعتماد پاسخدهندگان استفاده گردید که سؤاالتي
مربوط به اطالعات دموگرافیک و شغلي متخصصین زنان و زایمان نیز
به آن افزوده شد .پرسشنامه استاندارد نوردیک ( ،)Nordicاز سال
 1383در انستیتوی بهداشت حرفهای کشورهای اسكاندیناوی توسط
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سیروان زارعی و همكاران

Korhanو همكارانش باهدف تعیین شیوع اختالالت -اسكلتي

نشان ميدهد .سابقه کاری شرکتکنندگان بین  6تا  61/6سال با

عضالني ناشي از کار جهت غربالگری درزمینهی اختالالت اسكلتي -

میانگین  15/1سال به دست آمد .میانگین (انحراف معیار) ساعت

عضالني ابداع و اجرا گردید ( .)12این پرسشنامه توسط جلیل شریفیان

کاری شرکتکنندگان روزانه  4ساعت کار  %75/4توسط اکثریت

( )1735از روی پرسشنامه نوردیک استاندارد طراحي و روایي و پایایي

گزارش شد و پسازآن  8ساعت کار روزانه توسط  %61/3و 15

آن مورد تأیید قرارگرفته است ( .)13جهت تعیین میزان شیوع،

ساعت با  %18/8گزارش شد .بهطور متوسط %44/3 ،پزشكان گزارش

ویژگيها و شدت اختالالت اسكلتي  -عضالني ،پرسشنامهای به شرح

دادهاند که روزانه  11تا  65عمل جراحي انجام ميدهند که از آنها 2

زیر مورداستفاده قرار گرفت که شامل  12سؤال طبقهبندیشده در

تا  15عمل جراحي برای جراحيهای اضطراری گزارششده است.

خصوص اطالعات دموگرافیک (سن و سطح تحصیالت ،میزان ساعت

بیشتر از  %86پاسخدهندگان تعداد زیادی از جراحيهای

کار در روز و نوع محل کار) ،آمار جراحت (اطالعات مربوط به

پیشرفته/پیچیده را در عرض یک هفته انجام دادند .در جدول6

آسیب ،سؤاالت مربوط به درک درد در طول  16ماه گذشته ،میانگین

گزارشي از میزان شیوع دردهای اسكلتي عضالني در بخشهای

تعداد جراحيهای انجامشده در ماه برای درک الگوهای کاری و

مختلف بدن متخصصین زنان و زایمان نشان دادهشده است .شیوع

سطح کار) ،تأثیر آسیب (نشانگر بخش بدن ،شدت ،مدتزمان و

اختالالت اسكلتي عضالني در مطالعه حاضر برابر با  %81ميباشد.

مدیریت آسیب) ثبت شد .برای گزارش دادههای کیفي از معیار

درد و ناراحتي به ترتیب در گردن ،پایین کمر ،شانهها و باالی کمر

فراواني (درصد) استفاده گردید .متغیرهای پیوسته با استفاده از میانگین

گزارششده است .همچنین متخصصان زنان و زایمان ،کمترین میزان

و انحراف معیار تعیین شدند .تجزیهوتحلیل آماری دادهها با نرمافزار

درد را در ناحیه بازوها و آرنجها گزارش کردهاند .نتایج حاصل از

 SPSSنسخه  65صورت گرفت .درنهایت دادههای کمي بهصورت

مطالعه نشان داد که  %81از متخصصان زنان و زایمان درد در ناحیه

انحراف معیار±میانگین و دادههای کیفي بهصورت تعداد (درصد)

گردن و  %30ناراحتي پایین کمر را بعد از شروع به کار خود تجربه

گزارش شدند .جهت بررسي ارتباط متغیرهای کمي و اختالالت

کردهاند؛ که  37و  ،%26از آنها ،این درد را به ترتیب در طول یک

اسكلتي -عضالني از آزمون  tدو نمونهای و جهت بررسي ارتباط

سال گذشته 23 ،و  %01در یک ماه گذشته و  22و  %42از این

متغیرهای کیفي و اختالالت اسكلتي -عضالني ،از آزمون مجذور

پزشكان وجود درد در روز تحویل پرسشنامه تأیید نمودهاند .در حدود

کای استفاده شد (سطح معناداری آزمونها  5/50در نظر گرفته شد).

 %76از پزشكان در بیمارستانهای خصوصي و  ،%28در بیمارستانهای
دولتي کار ميکنند 03% .از پاسخدهندگان از شغل خود ناراضي و

نتایج
اطالعات استخراجشده از پرسشنامه در مطالعه حاضر  05نفر از
متخصصان زنان و زایمان شرکتت کننده در همایش بهروش
سرشماری انتخاب شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که  %80/0از
پزشكان در طي سال گذشته حداقل یک تجربه از درد را تجربه
کردهاند %14/0 .از شرکتکنندگاني که پرسشنامه را تكمیل کردند،
هیچگونه ناراحتي را گزارش نكردند .در حدود %77از این جراحات
در تمام مدت درک شده ،درحاليکه  %44از آنها حداقل یکبار در
روز ،ناراحتي را احساس نمودهاند .دادههای پرسشنامه نشان داد که
بیش از نیمي از آسیبها ( )31%ناشي از فعالیتهای مربوط به کار
هستند .جدول شماره ( )1اطالعات سني متخصصان شرکتکننده را

جدول -1گروههای سني
سن(سال)

تعداد

درصد

75-70

13

71/8

72-45

10

61/2

41-40

13

63/0

42-05

17

18/8

 %41از پزشكان از شغل خود راضي بودند .متخصصان زنان و زایمان
همچنین گزارش نمودند که وجود درد ،تأثیر منفي بسزایي در انجام
صحیح وظایفشان ندارد .عالوه براین ،طبق نتایج درد در ناحیه گردن،
کمر و شانه از مهمترین دالیل مراجعه به پزشک ،متخصص فیزیوتراپي
و مصرف دارو در متخصصان زنان و زایمان ميباشند .با اینوجود،
مشاهده گردید که درصد بسیار کمي از متخصصان زنان و زایمان (در
حدود  )%65به علت درد و ناراحتي ،مرخصي استعالجي گرفتهاند .در
جدول 7خالصهای از پیامدها و روشهای مدیریت درد در متخصصان
زنان و زایمان بیان گردیده است.
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شکل -1شیوع آسیبها در قسمتهای مختلف بدن

جدول  -2فراواني (میزان) تجربه درد و ناراحتي ناشي از اختالالت اسكلتي عضالني برحسب تعداد (درصد)
تجربه درد
تعداد

پایین

گردن

کمر

(درصد)
وجود درد

(41)81

(78)30

شانهها
(76)24

باالی
کمر
(63)07

زانوها
(61)46

مچ
دستها
(10)71

بازوها
(16)64

آرنجها
(8)10

وجود درد
در  16ماه

(73)37

(71)26

(65)41

(18)72

(13)74

(16)64

(8)12

(7)3

گذشته
وجود درد
در  1ماه گذشته
وجود درد
در امروز

(77)23

(60)01

(17)62

(11)67

(11)66

(3)13

(4)8

(6)4

(77)22

(67)42

(11)66

(3)18

(3)14

(2)11

(6)4

(1)6

جدول  -3پیامدهای مختلف داشتن احساس دردهای های گزارششده
روش مدیریت درد

فراواني درد در نواحي گردن ،کمر و شانه (درصد)

کاهش توانایي در انجام فعالیتها

6

مصرف دارو

78

مراجعه به فیزیوتراپي

74

مراجعه به پزشک متخصص

65

گرفتن مرخصي استعالجي

2
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بحث

ميتوان اظهار داشت که افزایش سن بهعنوان یكي از ریسک

هدف از مطالعه حاضر بررسي شیوع اختالالت اسكلتي_ عضالني در

فاکتورهای مورفولوژیک و غیرقابل دستکاری ،ریسک بروز

متخصصان زنان و زایمان شرکتکننده در چهاردهمین کنگره

اختالالت اسكلتي عضالني را بهشرط وجود ریسک فاکتورهای

بینالمللي زنان و مامایي ایران در تیرماه  1732در محل مرکز

بیومكانیكي افزایش ميدهد ( .)60با توجه به اینكه متخصصین زنان و

همایشهای رازی شهر تهران و بهمنظور تعیین میزان شیوع ،ویژگيها

زایمان در معرض ریسک فاکتورهایي بیومكانیكي همچون پوسچر

و شدت اختالالت اسكلتي  -عضالني ،ميباشد .مطالعات قبلي نشان

نامناسب ،اعمال نیرو و کار استاتیک ميباشند ،با افزایش سابقه کاری،

داده است که دردهای اسكلتي عضالني در متخصصان زنان و زایمان

احتمال اختالالت اسكلتي عضالني در این گروه شغلي افزایش

بهویژه در ناحیه گردن ،کمر و اندامهای فوقاني در حال افزایش

ميیابد ( .)62در این تحقیق نشان داده شد که میانگین شیوع کلي

است( .)18وضعیت بدني نامناسب طوالنيمدت ،خستگي عضالني

آسیبهای مربوط به اسكلتي_ عضالني در این مطالعه %31/4بوده

موضعي و طراحي ایستگاههای کاری غیر ارگونومیک نیز اغلب

است که این میزان باالتر از میزان بهدستآمده توسط  Okuyucuو

بهعنوان علل احتمالي آسیب شناختهشده است ( .)13با توجه به اینكه

همكاران در میان کارآموزان میدلند انگلستان در سال )27%( 6513

دادههای محدود در اثر جراحات مربوط به کار در میان متخصصان

است ( .)63شدت کار ،عامل سازماني و ویژگيهای بیمار ميتواند

زنان و زایمان وجود دارد ،عوامل دموگرافیک و متغیرهای مرتبط با

یک فاکتور بالقوه برای توضیح باشد .ساعات کاری طوالني و

کار که در مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابي اختالالت اسكلتي_ عضالني

برنامههای کاری شدید ،منجر به تأثیر رواني و اجتماعي ازجمله

در متخصصان زنان و زایمان مورداستفاده قرارگرفته است ،نشان داد

استرس و افسردگي است .افزایش پیچیدگي و تعداد بیماران در طول

که اکثر پزشكان ( )%80/0آسیبهای عضالني  -عضالني در طي 16

سالها باعث شده این شغل ،بهصورت فیزیكيتر انجامگرفته شود و

ماه گذشته تجربه کردهاند .اغلب موارد گزارششده بدندرد کمر بود

این امر ممكن است منجر به آسیبهای عضالني  -عضالني در این

( .)65همچنین در نتایج این تحقیق نشان دادهشده است که شیوع باالی

گروههای شغلي شود .اکثر پاسخدهندگان خواستار رهایي از مصرف

درد و ناراحتي در میان متخصصان زنان و زایمان وجود دارد و

دارو و فیزیوتراپي بودند ( .)68اختالالت اسكلتي_ عضالني،

باالترین میزان این مشكالت مربوط به گردن و پایین و باالی کمر و

بهاحتمالزیاد بهعنوان اختالالت ترومای تجمعي مطرح ميباشد ،زیرا

شانهها ميباشد ( .)61عالوه براین نتیجه این مطالعه در رابطه با

 05درصد از پاسخدهندگان ،دچار اختالالت روحي فزاینده ميشوند.

مطالعات قبلي با در نظر گرفتن شیوع باالی جراحات در گردن ،کمر

وضعیت بدني نامناسب بیشازحد و بهطور گستردهای با شیوع باالی

و .شانه سازگار است ( .)66طبق مطالعه انجامشده توسط  Stitcherو

این آسیبها بیشتر از سایر عوامل در ارتباط است (.)63

همكاران ،تعداد محدودی از وظایف کاری که ممكن است منجر به

 Vanwonterghemو همكارانش در مورد روند وقوع آسیب

آسیبهای اسكلتي  -عضالني در میان پزشكان متخصص زنان و

نتیجهگیری کردند که در معرض قرار گرفتن با آسیبدیدگي عضالني

زایمان شود عبارتاند از .1 :خم شدن به جلو جهت معاینه واژینال و

– عضالني تجمعي مرتبط است؛ مگر اینكه سیستم بدن زمان کافي

شنیدن شفاف صداهای جنین .عالوه براین ممكن است در جراحيهای

برای بهبودی داشته باشد ()75؛ بنابراین زمان کافي برای استراحت

زایمان اورژانسي یا انتخابي مانند بیماران دارای ریسک باال به دالیل

بایستي فراهم گردد تا از آسیبهای متناوب جلوگیری شود (.)71

مختلف ازجمله سزارین ،متخصصان مجبور به سازگاری و حفظ

افزایش درد زانو ميتواند ناشي از وضعیت ایستادن طوالني ،تغییرات

موقعیتهای فیزیكي مناسب باشند که ميتواند استرسزا باشد (.)67

یائسگي ،تنظیم ارگونومي محل کار مانند ارتفاع میز یا کفش نامناسب

طبق یافتهها ،ارتباط مستقیمي بین سن بهعنوان عامل خطر فردی و درد

باشد .در جمعیـت موردمطالعه حاضـر مشـاهده شـد کـه شانس ابتال

در گردن ،مچ دست و زانو وجود دارد ( .)64بهطور مشابهي ،در

بـه اخـتالالت اسـكلتي -عضـالني در افـراد با رضایت شـغلي بسـیار

مطالعه انجامشده توسط ونو و همكاران در میان متخصص زنان و

پـایین ،بیشـتر ميباشد .نتـایج یـک متا آنـالیز گسـترده در سـال 6550

زایمان ،ارتباط مستقیم معنيداری بین سن و ریسک ابتال به اختالالت

مـیالدی نشـان داد که بـین رضـایت شـغلي و سـالمت جسـمي و

اسكلتي عضالني گزارش گردید .مطالعات دیگر نیز ارتباط بین سن و

روانـي کارمنـدان یـک رابطـه بهشدت قـوی وجـود دارد .بهطوریکه

درد بازو ،گردن و پشت را در پرستاران نشان ميدهند ،در این راستا

نارضــایتي در محــل کــار ميتواند بــر تندرســتي و ســالمت
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جســمي و بهخصوص روانــي کارکنـــان اثـــرات خطرنـــاکي

اخــتالالت در پزشكان زنان و زایمان باسابقه کـار بیشـتر از  0سـال بـا

داشـــته باشـــد ( .)76در مطالعـه حاضـر ،اخـتالالت ناحیـه کمـر

جـدیت بیشــتری پیگیــری شــود.

بهعنوان مهمترین عامـل غیبـت از کـار بـوده کـه بـا مطالعـات قبلـــي
هـــمخـــواني دارد .یک بررسي بینالمللي که  27مطالعه از نتایج
مداخله برای کاهش یا جلوگیری از اختالالت اسكلتي_ عضالني را
تجزیهوتحلیل کرده است ،نشان ميدهد که شواهد معتبری وجود دارد
که استراتژیهای مداخلهای بر مبنای ارزیابي عوامل ریسک احتماالً
مؤثرتر بوده و ميتواند برای برنامهریزی پیشگیرانه و افرایش رضایت
شغلي ،نیز بیشتر مورداستفاده قرار گیرد ( .)77عالوه براین بر اساس
یافت های مطالعه مشخص شد که بین اختالالت اسكلتي_ عضالني در
متخصصین زنان و زایمان با وسایل کار ارتباط معنيداری وجود دارد.
همچنین گرایش به پاسخگویي غلط یا عدم پاسخ به سؤاالت که در
اکثر مطالعات بهعنوان محدودیت به شمار ميرود خوشبختانه در
مطالعه حاضر از بین رفته است .بهطورکلي ،بهطورکلي بین آسیبهای
مربوط به اسكلتي_ عضالني بهاحتمالزیاد ،بهعنوان اختالالت ترومای
تجمعي محسوب ميگردد ،چراکه حدود  05درصد از پاسخدهندگان
به میزان پایداری دارای درد یكسان هستند؛ بنابراین اطالعات بیشتری
در مورد ارگونومي و استراتژیهای پیشگیرانه خاص مربوط به
آسیبهای مربوط به کار در متخصصین زنان و زایمان موردنیاز است.
توصـیه ميشود کـه آمــوزش الزم جهــت جلــوگیری از ایــن

نتیجهگیری
بر اساس نتایج بهدستآمده در این مطالعه ،شیوع بیماریهای اسكلتي
 عضالني در متخصصین زنان و زایمان  31.4%بهدستآمده و شیوعاختالالت ناحیه گردن ،تحتاني پشت و شانهها در میان پزشكان زنان و
زایمان شایعتر از بقیه اعضاء ميباشد .عالوه براین اکثریت پزشكان
( .81درصد) متحمل آسیبهای اسكلتي  -عضالني در طي  16ماه
گذشته شدهاند .با عنایت به اینكه متخصصین زنان و زایمان جمعیت
عظیمي را در جامعه پزشكان تشكیل داده و این ناراحتيها در
بهرهوری و عملكرد پزشكان بسیار تأثیرگذارند؛ بنابراین شناسایي
عوامل تأثیرگذار و مداخله جهت کاهش آن امری ضروری به نظر
ميرسد .این شیوع باال در متخصصین زنان و زایمان نسبت به جمعیت
عمومي خانمهای شاغل را ميتوان به فشار و ساعات کاری باال ،کار با
دستهایي که باالتر از ارتفاع شانه هستند ،کار در حالتهای
غیرطبیعي نسبت داد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم ميدانند که از کلیه پزشكان
متخصص زنان و زایمان که در انجام این مطالعه همكاری کردند ،به
خاطر تكمیل پرسشنامه و از اعضای برگزاری همایش به جهت فراهم
آوردن شرایط جمعآوری دادهها ،سپاسگزاری نمایند.
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most important and
most common occupational injuries that lead to disability and absence from
work. Given the increasing prevalence of musculoskeletal disorders, this
study aimed to investigate the prevalence of disorders in gynecologists in
2017.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, all experts participating
in the 14th International Congress of Gynecologists and Obstetrics of Iran
were selected based on a census method. Finally, 50 subjects participated in
the study. Nordic questionnaire including demographic information and
general and specific occupational questions were used for data collection.
Data were analyzed using two-sample t-test, chi-square test.
Results: The highest and lowest level of pain perception among specialists
after the onset of work was on average in the neck area (81%) and elbow
(15%). The frequency of pain and discomfort experienced by
musculoskeletal disorders during the last year was Neck (73%), Lower Back
(63%), Shoulders (41%), Upper Back (36%), Knees (34%), Wrists (24%),
Arms (16%) and elbows (7%) reported. Also, there was a statistically
significant relationship between age, work experience, hours of activity per
week with pain in different areas of the body (P-value <0.05).
Conclusion: The prevalence of skeletal disorders in gynecologists is high
because the main tasks of this occupation are to bend for examination.
Ergonomic assessment with more accurate methods as well as ergonomic
interventions in the workplace of gynecologists with lower job satisfaction is
needed.
Key words: Musculoskeletal Disorders, Nordic questionnaire, Ergonomics,
Obstetrics and Gynecologists Specialists
Acknowledgement: There is no conflict of interest.

