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بررسی اختالالت اسكلتی عضالنی شایع در بین زنان قالیباف استان همدان
فریبا امیری ،1سیدقوام الدین عطاری  2یوسفعلی كریمی
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 -0معاونت بهداشتی دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
 -0دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
 -3مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
آدرس تماس و ایمیل نویسنده مسئول :همدان-میدان فلسطین مرکز بهداشت استان-شماره همراه23033062535 :
faribaamiri9@gmail.com

مقدمه و اهمیت موضوع :قالی بافی یکی از مشاغل مهم و پرخطر در ایران است که عوامل ارگونومیکی مختلفی زمینـه سـاز بـروز
اختالالت اسکلتی-عضالنی در آن محسوب می شود ..به علت گستردگی این صنعت در کشـور ،بهبـود شـرایط کـار و پیشـگیري از
ایجاد بیماري هاي اسکلتی عضالنی(  (MSDsمی تواند تاثیر مهمی در اقتصاد ،تولید و افزایش درآمد ملی داشته باشد.تحقیق حاضر
با هدف بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی در بین قالی بافان استان همدان انجام گرفته است.

مواد و روشها :مطالعه فوق از نوع توصیفی مقطعی که در طی  7سال ( )32-37در بین زنان قالی باف استان همـدان انجـام شـده

است.می باشد .روش جمع آوري داده ها از طریق معاینه پاراکلینیکی قالیبافان توسط پزشکان آموزش دیده بـه صـورت مصـاحبه و
مشاهده و معاینه فعال توسط پزشک مربوطه می باشد که در نهایت با ثبت موارد معاینه شده در فـرم معاینـات ،از طریـق فرمهـاي
آماري جمع بندي شده اند.

نتایج :با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید که میزان پوشش بازدید کارگاهی و معاینات قالی بافان از اولین سـال ()32تـا سـال

پنجم ()35رشد فزاینده داشته است .درصد ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در سال  5 ،32در سـال  ،03 ،30در سـال  ،6 ،30در
سال  3 ،33و در سال  3 ، 35درصد می باشد.که از این موارد در سال  56 35مـورد کمـردرد و  3مـورد سـایر اخـتالالت اسـکلتی
عضالنی گزارش شده است در سال  56 33مورد کمردرد و  55مورد سایر اختالالت ،در سال  75 30مورد کمردرد و  3مـورد سـایر
اختالالت ،در سال  005 30مورد کمردرد و  50مورد سایر اختالالت و در سال  75 32مـورد کمـردرد و  3مـورد سـایر اخـتالالت
گزارش شده است.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصله الزم است در خصوص تغییر ایستگاههاي کاري جهت مواردي که مبتال به اخـتالالت
اسکلتی عضالنی هستند اقدامات الزم به عمل آید و مداخالت ارگونومیکی الزم اعمـال گـردد همچنـین آموزشـهاي قـالی بافـان را
بیشتر با هدف کاهش بیماریهاي اسکلتی عضالنی شایع در بین قالی بافان پیگیري نمود یا بـه عبـارتی کـاهش بیماریهـاي اسـکلتی
عضالنی را با پیگیري برنامه هاي آموزشی مدون در این خصوص جهت قالی بافان داشته باشیم.

كلمات كلیدی :اختالالت اسکلتی عضالنی ،معاینات پاراکلینیکی

026

www.SID.ir

