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 7937سال  در جوین شهرستان نانوایان بین در عضالنی اسکتی عوارض شیوع میزان بررسی

 9برقبانی. روح اله 1. رضا خسروجردی 1اسماعیل سعادتی

 وم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایرانکارشناس بهداشت حرفه ای، شبكه بهداشت و درمان جوین، دانشگاه عل .1

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، شبكه بهداشت و درمان داورزن، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران( )دانشجوی دکتری  .1
 ران، ایران(سیاست گذاری در سالمت، علوم پزشكی تهران، ته

مدیریت  MPH)دانشجوی  وم پزشكی سبزوار، سبزوار ، ایرانکارشناس ارشد اپیدمیولوژی، شبكه بهداشت و درمان جوین، دانشگاه عل .9

 بیماریهای واگیر، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران(

 زمینه و هدف: 
 حسوبم شاغل افراد کارافتادگی از مهم دالیل از یكی و داده اختصاص خود به را شغلی وارضع سوم یك حدود عضالنی اسكلتی بیماریهای 

میكی افراد و با حالت ارگونو توسط کار فرآیند تمام تقریباً و بوده سنتی در شهرستان جوین بصورت نان تهیه اینكه به توجه با. شود می

 گیرد. قرار بررسی مورد این افراد بین در عوارض اسكلتی عیتوض تا گرفته صورت حاضر مطالعه شود، می انجام نامناسب

 مواد و روش ها:
 بررسی گرفت، برای صورت 1931 سال در جوین شهرستان سطح هاینانوایی در شاغل نفر 111 کل روی بر که مقطعی مطالعه در این

 اطالعات، بندی جمع از پس گردید؛ استفاده فردی تاطالعا پرسشنامه همراه به نوردیك یا NMQ استاندارد پرسشنامه از اسكلتی عوارض

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد دو کای آزمون و SPSS11 افزار نرم توسط

  یافته ها: 

 و %11 پا درد ،%1991 پشت درد ،%9191 زانو درد ،%9391 کمردرد ،%1391 دردگردن شیوع گذشته یكسال طی در که دهدمی نشان نتایج

 ران ،%1191 مچ درد شیوع حالیكه در. اندداشته بازکن نان و گیرچانه ، شاطر شغل ترتیب دربه شیوع بیشترین باشد کهمی %1191 شانه درد

 است. داشته بازکن نان و شاطر گیر،چانه شغل در ترتیب به شیوع که بیشترین باشدمی %1191آرنج و 1191%

در گروه  دارد.ن کار سابقه با مشخصی رابطه ران و مچ نواحی در تنها یافته و افزایش النیعض اسكلتی ناراحتی مجموع در کار سابقه افزایش با

 در داشته، را شیوع بیشترین ترتیببه گردن و آرنج ران، پا، پشت، شانه، مچ، زانو، کمر، نواحی در ناراحتی سال 11 از کمتر کاری سابقه با

 پشت، کمر، نواحی ناراحتی سال 11 از بیش سابقه در و آرنج و ران مچ، گردن، پا، پشت، زانو، کمر، نواحی ناراحتی سال 11-11 کاری سابقه

 اند.داشته را شیوع بیشترین آرنج به ترتیب و مچ ران، گردن، شانه، زانو، پا،

  بحث و نتیجه گیري:

 را رددگمی هاناراحتی این باعث که آور زیان حرکات بایستی کمردرد بخصوص عضالنی اسكلتی بیماریهای شیوع بودن باال به توجه با

 داده شود. مشكالت این رفع جهت آموزش و شناسایی

 واژه هاي کلیدي: 
 عوارض اسكلتی عضالنی، نانوایی، جوین، نوردیك

  

  

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –انی سخنر
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