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تی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه مازندران در ارزیابی بالینی سالمت روان کارکنان عملیا

 31سال 
 ۳، علی شریف زاده۳، مریم محسنی۳، فرهاد مصدری۰، زویا هادی نژاد۰حسن طالبی

 h.tghems@yahoo.com. مازندران پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی های فوریت و حوادث مدیریت مرکزکارشناس ارشد پرستاری ،  -۰
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی های فوریت و حوادث مدیریت مرکزی سالمت در حوادث و بالیا ، دکترا -۳
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی های فوریت و حوادث مدیریت مرکزکارشناس پرستاری ،  -۳
 رانمازند پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه های فوریت و حوادث مدیریت مرکزارشد،  کارشناس -۳

هایی هستند که از نخستین لحظات بتروز یتک حادثته در محتل     کارکنان سیستم اورژانس پیش بیمارستانی از جمله گروه مقدمه و هد :

تواننتد مشتکالت گونتاگونی    پردازند. این کارکنان به دلیل دارا بودن شرایط استرس زای شغلی متی حاضر شده و به وظایف امدادرسانی می
                                                                                                           اطفی، افزایش تنش روانی و به دنبال آن بیماری ها و ناراحتی های جسمی را تجربه کنند .                                            مانند: واکنش های ع

هایی که با سالمت و بهداشت مرتبط هستند، ات انجام شده در ایران در خصوص کیفیت زندگی کارکنان سازمانهدف : از آنجائی که مطالع
باشد، مطالعه حاضر با هدف شناسایی افراد در معرض خطر مشکتالت روانپزشتکی و پیشتگیری و درمتان زودهنگتام ایتن      بسیار محدود می

 پرسنل انجام شده است. 

مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیتق را کلیته پرستنل عملیتاتی و کارکنتان مراکتز پیتام         –پژوهش حاضر، از نوع توصیفی  روش کار:

سوالی بررسی وضتعیت ستالمت    ۳۶دانشگاه علوم پزشکی مازندران  تشکیل می دهند،.جهت انجام این تحقیق از پرسشنامه  ۰۰۳اورژانس 

ین  پرسشنامه گروه سالمت روان معاونت بهداشتتی دانشتگاه کته شتامل اطالعتات اپیتدمیولوژیک ،       استفاده شد. همچن GHQ-28روان 
شکایت عمده مراجع با محوریت مسائل روانی ، عصبی، سابقه بیماریهای جسمی و روانی، وضعیت اجتماعی، وضعیت خواب و اشتها، نتیجه 

وانشناسان گروه ستالمت روان معاونتت بهداشتتی تکمیتل گردیتد و در      و... می باشد توسط ر Final Diagnosisمعاینه وضعیت روانی، 
تحلیل توصیفی داده ها، از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر: میانگین و انحراف استتاندراد استتفاده  شتد و ستپس نتتایج بتا       

ه و تحلیتل قترار گرفت.ستطح    متورد تجزیت  ۰۷نستخه   spssدر نرم افتزار آمتاری   chi 2و  Mann–Whitneyاستفاده از آزمون های 

 ( در نظر گرفته شد. P<0/05معناداری برای همه آزمون ها )

( %۶۶7۳) ۳۶۰نفر از پرسنل عملیاتی مرکز مدیریت حوادث مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد  ۳۳۰در این مطالعه تعداد  نتایج:

نفتر   ۳۶۳( نفر از پرسنل این مرکز پرونده بهداشت روان تشکیل گردید. جهتت  %۷۰7۳) ۳۷۳(  زن بوده اند. برای %۰۰7۷نفر ) ۳۳نفر مرد و 
( نفر از پرسنل به واسطه معاینه روانشناسی انجام شتده توستط روانشتناس بته روانپزشتک      %۷7۳) ۳۶( مصاحبه روانشناسی انجام شد. ۶۶%)

ر و ومیزان بروز مشکالت ستالمت روان ارتبتاط آمتاری معنتادار     سال بوده است. بین سابقه کا ۳۳±۳ارجاع داده شدند. میانگین سنی افراد 
 وجود داشت.

طبق نتایج این مطالعه وضعیت سالمت روان کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت هتای پزشتکی مازنتدران در     نتیجه گیری:

رستانی بر کیفیت کاری آنها اثرگذار خواهد بود. بتر  سطح مطلوب می باشد.فشارهای روانی وارد شده بر کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیما
کسی پوشیده نیست این اثرگذاری در واقع تهدیدی برای سالمت جامعته و جتان ستاکنان تحتت پوشتش استت. لتذا طراحتی پرسشتنامه          

 اختصاصی ارزیابی سالمت روان برای کارکنان مذکور ضروری به نظر می رسد.

 پزشکی، ارزیابی بالینی، کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی سالمت روان، فوریت های کلمات کلیدی:

 نام و نام خانوادگی و آدرس نویسنده:حسن طالبی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
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