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3  7931آرذ  71

عضالنی و عوامل مرتبط با آن در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر -و فراوانی عوارض اسکلتی ارزیابی ریسک ابتال

 7931سبزوار در سال 

 1زهرا شریفی  ، 9مجید فالحی ،1 اکبر احمدی آسور ،1 معصومه نوروزی ،1 فاطمه بنجخی ، 1 مینا مددزاده

 دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، .1

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، عضو هیئت علمی، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی سبزوار .1

 انشگاه علوم پزشكی سبزواردکترا بهداشت حرفه ای ، عضو هیئت علمی، دانشكده بهداشت د .9
 کارشناسی ارشد ارگونومی، عضو هیئت علمی، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی سبزوار .1

 زمینه و هدف: 
های مهم جمعیت شناختی در دهه های اخیر افزایش امید به زندگی و شمار تعداد سالمندان در ایران است. افرادی که از یكی از ویژگی

دنی جایی سالمند، تغییر وضعیت بکنند هم به دلیل خاص بودن شغل خود و داشتن وظایف متعد و سنگین مانند جابهت میسالمندان مراقب

طالعه با هدف لذا این م عضالنی هستند. -سالمند و ... بیشتر از پرستاران یا نیروهای خدماتی دیگر درگیر مشكالتی مانند اختالالت اسكلتی

عضالنی و عوامل مرتبط با آن در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در -انی عوارض اسكلتیتعیین ریسك ابتال و فراو

 انجام شد. 1931سال 

 مواد و روش ها:
یار خانه پدر 11یار خانه سالمندان مادر و مادر 11در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، از طریق سرشماری، وضعیت کاری 

مورد مطالعه قرار گرفت. 1931در سال  REBA جایی سالمندان را بر عهده دارند به روشندان پدر شهر سبزوار، که وظیفه جابهسالم

. عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیك تعیین شد -همچنین عالوه بر تكمیل پرسشنامه دموگرافیك، میزان شیوع ناراحتی های اسكلتی

و آزمون های توصیفی، آزمون تی تست و رگرسیون لوجستیك درسطح معنی  13 نسخه SPSSآماری  رم افزاراطالعات به دست آمده با ن

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 11/1داری 

 یافته ها: 
(، کمر %11) بود. میزان شیوع ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن به ترتیب در زانو 1  ± 1/1میانگین سابقه کاری در افراد مورد مطالعه  

( مشاهده شد. همچنین ارتباط معنی داری بین جنسیت و سن با گردن درد، سن %1/11( و گردن )%1/11(، مچ دست )%11(، شانه )11%)

 (.≥P 11/1با کمر درد، نوع کار و انجام فعالیت در زمان استراحت با نمره ربا مالحظه شد )

 بحث و نتیجه گیري:
الح به اص های سالمندان شهر سبزوار می باشد. لذا نیازدهنده وضعیت کاری نامناسب پرسنل مراقبت خانهنتایج حاصل از مطالعه نشان 

 وضعیت کار از طریق ارتقاء سطح آگاهی پدریاران و مادریاران نسبت به روش های صحیح انجام کار ضروری است.

 واژه هاي کلیدي: 
 REBAمندان، روش ارزیابی عضالنی، پدریار، مادریار، خانه سال -عوارض اسكلتی

  

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –سخنرانی 
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