
Journal of Military Health Promotion 
2020, Volume 1, Issue 1 
Pages: 32-41 

*Corresponding author: Mohamadkarim Bahadori, Email: bahadori_57@yahoo.com 

 
 
 

Prioritization of the Occupational Injury to the Emergency Medical 
Services (EMS) Technicians 

  
Abolfazl Firozbakht1, Mohamadkarim Bahadori2,*, Seyed Mojtaba Hosseini1, Mehdi 

Raadabadi3 
 

1 Department of health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2 Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3 Students Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
 

Received: 23 February 2020 Accepted: 14 May 2020 

Abstract 
Background and Aim: The present study aimed to identify and prioritize injury risks to the EMS 

technicians of the disaster and emergency medical management center in Semnan province, Iran in 2018. 
Methods: This was a cross-sectional and descriptive study conducted in 2018. The study population 

consisted of all managers and technicians of the disaster and emergency medical management center in Semnan 
province. A sample of 20 people was selected through purposeful sampling method. The required data were 
collected using the literature review and Delphi technique. In the quantitative step also the analytic hierarchy 
process (AHP) method was used. The collected data were analyzed using SPSS 21.0 and Expert Choice 10.0 
software. 

Results: Based on the literature review and Delphi technique results, the occupational injuries to the pre-
hospital emergency employees were classified into four groups of physical, psychological, family and 
occupational injuries. Based on the AHP results, the psychological, physical, family and occupational injuries, 
with the weights of 0.540, 0.176, 0.172 and 0.11, received the first to fourth priorities, respectively. 

Conclusion: Regarding the inevitability of stress and uncontrollable stressors, decreasing the causes of 
psychological injuries through reducing working hours, adjusting night and evening shifts, organizing welfare 
programs, etc., as well as taking precautionary measures to reduce physical injuries, reorganizing the 
employment structure, and passing appropriate supportive laws are necessary. 
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 یمارستانیب  شیکارکنان اورژانس پ یشغل يها بیآس يبند تیو اولو ییشناسا
  

 3مهدي رعدآبادي، 1سید مجتبی حسینی، *2محمدکریم بهادري، 1بخت روزیابوالفضل ف
 

  رانیواحد تهران شمال، تهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالم یو درمان یخدمات بهداشت تیریدپارتمان مد 1
  ، تهران ،ایران)عج( …مرکز تحقیقات مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا2

  دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایرانمرکز تحقیقات علمی دانشجویان، 3
 دهکیچ

 اورژانس پیش بیمارستانی یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بخش هاي سیستم سالمت می باشد و کارکنان آن اولین :فهدزمینه و 
رغم ایفاي نقش می شوند و علی  حاضر بیمار بالین بر طبیعی بالیاي و اي جاده سوانح جمله از اضطراري شرایط در که هستند افرادي

 هاي آسیب این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندي. اساسی در لحظات حساس، آسیب ها و استرس شغلی باالیی را تجربه می کنند
  .انجام شد سمنان استان پزشکی هاي فوریت و حوادث مدیریت مرکز در بیمارستانی پیش اورژانس نیروهاي شغلی

 و اننظر صاحب نفر از 20جامعه پژوهش را . انجام شد 1396ی و کمی در سال فیدر دو فاز ک یبیاز نوع ترک حاضر مطالعه :هاروش
 يبرا. بصورت هدفمند بود يرگی روش نمونه .دادند لیتشک هاي پزشکی استان سمنان در مرکز مدیریت حوادث و فوریتخبره  کارشناسان

سلسله  لیتحل کیاز تکن یدر فاز کمتکنیک دلفی و و  روش مرور متوناز مطالعه،  و مشخص کردن متغیرهاي یفیک هاي داده آوري جمع
  .دیاستفاده گرد Expert Choice 11نرم افزار و  SPSS21.0 از  ها جهت تحلیل داده. استفاده شد مراتبی

گروه جسمی، روحی،  4 در بیمارستانی پیش اورژانس نیروهاي شغلی هاي  بر اساس مرور متون و تکنیک دلفی، آسیب: ها یافته
، 540/0فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عوامل روحی، جسمی، خانوادگی و شغلی با وزن هاي  براساس. خانوادگی و شغلی تقسیم بندي شدند

  .به ترتیب اولویت هاي اول تا چهارم را کسب نمودند 112/0و  172/0، 176/0
 کننده ایجاد عوامل کاهش بیمارستانی، پیش اورژانس کارکنان در زا استرس عوامل بودن ناپذیر اجتناب به توجه با: گیري نتیجه

 همچنین و تیمی بصورت رفاهی هاي برنامه برگزاري و عصر و شب هاي شیفت تعدیل کاري، ساعات کردن کم قبیل از روحی هاي آسیب
 می مناسب حمایتی قوانین تصویب و استخدامی ساختار مجدد ساماندهی جسمی، هاي آسیب کاهش جهت در احتیاطی اقدامات بکارگیري

  .بکاهد ها آسیب بروز از تواند
  

 مراتبی، استرس سلسله تحلیل بیمارستانی، فرآیند پیش هاي شغلی، اورژانس  آسیب :ها کلیدواژه
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 فیروزبخت و همکاران/  34

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
پیشرفت و توسعه سالمت جامعه یکی از شاخص هاي مهم 

یکی از شاخص هاي . در هر نظام اجتماعی محسوب می شود
اورژانس پیش بیمارستانی پیشرفت امور پزشکی، شاخص توسعه 

ها دارد، از است و با توجه به نقشی که در نجات جان انسان
یش بیمارستانی یکی اورژانس پ .)1(اهمیت خاصی برخوردار است

این واحد در . از اجزاي حیاتی سیستم خدمات پزشکی می باشد
حقیقت سیستم جامعه نگري است که به نیازهاي درمانی 
مصدومان دچار عوارض اورژانسی، خارج از مؤسسات مراقبت 
بهداشتی تا زمان انتقال آنها به یک مرکز درمانی پاسخ می 

اورژانس پیش بیمارستانی یک جزء اساسی و  .)3, 2(دهد
سرنوشت ساز در درمان بیماران بوده و در سیستم مراقبت سالمت 
شهري عموما اولین برخورد با بیماران اورژانسی توسط همین 

  .)4(سیستم انجام می گیرد
فعالیت هاي این سیستم شامل پاسخ گویی به درخواست 
هاي اورژانسی تلفنی، اعزام تکنسین به محل، ارائه مراقبت توسط 
افراد آموزش دیده در محل حادثه، ادامه ارائه مراقبت در وسیله 

هلیکوپتر و انتقال فرد به مرکز درمانی  نقلیه از قبیل آمبوالنس و
در لذا . )5(می باشدتعیین شده توسط مرکز فرماندهی اورژانس 

ها ها نقش مهمی در نجات جان انسانها و دقیقهشرایطی که ثانیه
کنند، سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات اورژانس بازي می

در این بین، کارکنان . )6(پیش بیمارستانی اهمیت به سزایی دارد 
فراد آگاه از عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان اولین ا

شوند، نقش اساسی را مسائل پزشکی که بر بالین بیمار حاضر می
در واقع حساسیت خدماتی . در این لحظات حساس بر عهده دارند

اي است که می دهد به اندازهارائه می 115که تکنسین اورژانس 
و  )7(توان آن را به معنی تفاوت بین مرگ و زندگی بیمار دانست 

سالمت  سالمتی، مراقبت هاي از حیاتی جزء یکاین افراد 
 هاي پاسخ به بالیا سیستم و عمومی امنیتی هاي سیستم جامعه،

  .)8(محسوب می گردند
پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی به دلیل ماهیت حرفه خود 
باید همواره در حالت آمادگی بوده و در کمترین زمان در بالین 
بیماران حاضر شده و اقدامات درمانی را براي آنان شروع 

  . )9(نمایند
تیم هاي دو  به صورت پرسنل فوریت هاي پزشکی معموال

از اعضاي فعال سیستم مراقبت و نفره در آمبوالنس کار می کنند 
بهداشت و درمان بوده که به فوریت هاي پزشکی ضروري و غیر 

این پرسنل با بیماران خود در . )10(ضروري پاسخ می دهند
موقعیت ها و شرایط گوناگونی مانند صحنه هاي تصادف، 
ترافیک، مکان هاي عمومی و حتی جنگل ها و رودخانه ها روبرو 

ها سبب  این موقعیت ها و شرایط اورژانسی حاکم بر آن. می شوند
پرسنل همواره مملو از رفتارهاي می شود که محیط کاري این 

 پیش بیمارستانی، اورژانس پرسنل. )11(غیرطبیعی و پرخطر باشد

 قابل غیر هاي محیط در بیماران براي را درمانی هاي مراقبت
 مانند شمار، بی خطرات حاوي که کنند می فراهم بینی پیش

 معرض در گرفتن قرار خطرناك، هاي صحنه از بیماري یا آسیب
کار . )14- 12(حتی تصادفات می باشند و عفونی هاي بیماري

ی پر از حوادث و آسیب هاي جسمی و روانی، کردن در محیط
شاهد درد و  و تجربه مرگ و آسیب شدید و محیط کاري بی ثبات

رنج انسان ها بودن و مواجهه با خشونت و تهدید از جمله عوامل 
, 15(تنش زاي مهم در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی است

انجام اقدامات اولیه درمانی توسط این نیروها در بنابراین . )16
وضعیت اورژانسی و تحت استرس زیاد می تواند منجر به صدمه 

  . )17(شود آن هازدن به 
 بیمارستانی پیش که کارکنان دهند می نشان موجود مطالعات

 زیرا کنند تجربه می را اي توجه قابل و آسیب هاي شغلی استرس
سوانح  جمله از اضطراري شرایط در که هستند افرادي اولین

 در بیماري و جزیی صدمات تا طبیعی بالیاي و اي جاده سنگین
بخش دیگري از آسیب هاي شغلی . )18(یابند می صحنه حضور

بیمارستانی به واسطه کار در شیفت هاي کارکنان اورژانس پیش 
ماهیت چرخش شیفت هاي کاري کارکنان . چرخشی می باشد

اورژانس پیش بیمارستانی، فرصت کمی را براي تطبیق پذیري 
براي الگوهاي خواب می دهد که می تواند منجر به سالمت 

گلدستین، متوسط ساعات   بر اساس نتایج مطالعه .)19(روحی شود
 39کاري در میان تمام مشاغل در ایاالت متحده تقریبا در حدود 

زان براي نیروهاي ارائه دهنده ساعت در هفته بوده و این می
. )20(ساعت در هفته می باشد 45خدمات اورژانسی بیش از 

 دچار فشرده، و کار شیفتی مانجا دلیل است به ممکن بنابراین،
 انجام هنگام به تمرکز و دقت کاهش آلودگی و خواب خستگی،

همچنین بروز این آسیب هاي در کارکنان  .)21(شوند خود وظایف
 اسمیت و اورژانس پیش بیمارستانی به حدي می باشد که مگوئر

دیگر  مشاغل تمام براي کلی میانگین از بیشتر برابر آن را سه
مگوئر در مطالعه دیگري عنوان می کند که . )22(دانسته اند

 صنایع کارگران با مقایسه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در
افتادگی  کار و از شغلی هاي آسیب خطر معرض در خصوصی،

بروز این آسیب هاي به حدي است که  .)23(بیشتري قرار دارند
خطرات و آسیب هاي ناشی از آن براي کارکنان اورژانس پیش 

 شآت و مشاغل خطرناکی از قبیل پلیس با مقایسهبیمارستانی در 
بنابراین شناسایی آسیب هاي . )23, 14, 13(باالتر است نشانان

اورژانس پیش بیمارستانی و اولویت بندي این شغلی کارکنان 
آسیب ها در جهت انجام برنامه ریزي بهتر بر مبناي نتایج می 

براساس آنچه . تواند راهکاري در جهت کاهش این آسیب ها باشد
 هاي بیان شد، این مطالعه به شناسایی و اولویت بندي آسیب

  .پرداخته است بیمارستانی پیش اورژانس نیروهاي شغلی

  ها روش
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مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی است که به روش مقطعی 
 مدیران و جامعه پژوهش شامل کلیه. انجام گرفت 1396در سال 
 استان پزشکی هاي فوریت و حوادث مدیریت مرکز کارکنان
گیري  نفر به روش نمونه 20بود که حجم نمونه اي معادل  سمنان

  . هدفمند انتخاب شد
  :در سه گام و به شرح زیر می باشدروش اجراي مطالعه 

براي دستیابی به : روش اسنادي و کتابخانه اي  )گام اول
چارچوب نظري، شفاف سازي عوامل موثر، آگاهی از پیشینه و 

  . ادبیات پژوهش استفاده شد
 بر موثر عوامل شناسایی منظور به: تکنیک دلفی   )گام دوم

از نظرات  ستانی،بیمار پیش اورژانس نیروهاي شغلی هاي آسیب
بحران استفاده  مدیریت و پزشکی هاي فوریت حوزه در خبرگان

نفري بصورت هدفمند از مرکز  20بدین منظور نمونه . شد
سمنان انتخاب شد  استان پزشکی هاي فوریت و حوادث مدیریت

و با استفاده از تکنیک دلفی داده هاي حاصل از گام اول را مورد 
پایان این گام متغیرهاي حاصل از در . مطالعه قرار دادند

شناسایی و  بیمارستانی پیش اورژانس هاي شغلی نیروهاي آسیب
  .مورد تایید خبرگان قرار گرفت

با استفاده : تصمیم گیري چند معیاره -روش کمی) گام سوم
از متغیرهاي شناسایی شده، درخت تصمیم گیري ترسیم و 

دید، در این براساس آن، پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه گر
. آسیب شناسایی شد که در چهار گروه قرار گرفتند 19مطالعه 

نفر از افراد خبره  20جامعه آماري در این مرحله عبارت بود از 
که  بحران مدیریت و پزشکی هاي فوریت حوزه در مطلع

باال،  به معیارهاي ورود عبارت بود از دارا بودن مدرك کارشناسی
 مدیریت و پزشکی هاي فوریت در الس ده از سابقه کار بیشتر

گیري  بحران و تمایل به شرکت در مطالعه که با روش نمونه
. هدفمند انتخاب شده و به پرسشنامه مقایسات زوجی پاسخ دادند
. براي روایی پرسشنامه مقایسات زوجی از نظر اساتید استفاده شد

استفاده  سازگاري نرخ از پرسشنامه پایایی تعیین همچنین جهت
سازگاري حاصل  بود، نرخ 01/0شد و در صورتی که کوچکتر از 

شده، در غیر اینصورت الزم است که در خصوص مقایسه زوجی 
 در این مطالعه در انتهاي هر جدول نرخ. معیارها بازنگري گردد

  .ارائه شده است سازگاري

و  SPSS 21.0براي تحلیل داده هاي هاي از  نرم افزار 
براي اولویت بندي آسیب ها از روش فرآیند سلسله مراتبی و نرم 

 سلسله تحلیل فرایند. استفاده گردید Expert Choice 10افزار 
 است منظوره چند گیري تصمیم فنون معروفترین از یکی مراتبی

. گردید ابداع 1970 دهه در ساعتی. ال توماس توسط بار اولین که
 این. است انسانی تفکر و طبیعی فتارر کننده منعکس این فرایند

 بررسی مورد آنها متقابل آثار اساس بر را پیچیده مسائل تکنیک،
 آن حل به کرده و تبدیل ساده شکلی به را آنها و دهد می قرار
 عمل که هنگامی در مراتبی سلسله تحلیل فرایند. پردازد می

 روبروست گیري تصمیم معیار و رقیب گزینه چند با گیري تصمیم
 و کمی تواند می شده مطرح معیارهاي. گردد استفاده تواند می

 زوجی مقایسات بر گیري تصمیم روش این اساس. باشند کیفی
 مراتبی سلسله درخت آوردن فرآهم با گیرنده تصمیم. است نهفته

 مورد عوامل تصمیم، مراتب سلسله درخت. کند می تصمیم گیري
 نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب هاي گزینه و مقایسه

 این. گیرد می انجام زوجی مقایسات سري یک سپس. دهد می
 رقیب هاي گزینه راستاي در را فاکتورها از یک هر وزن مقایسات

 فرآیند منطق نهایت در. دهد می نشان را تصمیم در ارزیابی مورد
 مقایسات از حاصل ماتریس هاي اي گونه به مراتبی سلسله تحلیل
 .آید حاصل بهینه تصمیم که سازد می تلفیق یکدیگر با را زوجی

در این مطالعه مقایسات زوجی براساس دو معیار شدت و حدت 
  .)24(انجام گرفته است

مالحظات اخالقی این مطالعه شامل رضایت شرکت کنندگان 
بی طرفی و پرهیز از صداقت و امانت علمی،  در پژوهش،

  .پژوهشگر بودهاي خاص توسط  گرایش

  نتایج
در خصوص سن،  .شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند کلیه

 55سال با فراوانی  55 تا 40 سنی بیشترین فراوانی مربوط به رده
بیشترین فراوانی مربوط به گروه در مدرك تحصیلی،  .درصد بود

درصد بود و بیشتر افراد داراي  70لیسانس و باالتر با فراوانی 
).1جدول (بودند) درصد 60(رشته تحصیلی پرستاري 

  اطالعات دموگرافیک مشارکت کنندگان در مطالعه .1جدول 
  درصد  فراوانی  نوع  متغیر

  100  20  مرد  جنسیت
  0  0  زن

  سن
  15  3  سال 30کمتر از 

  30  6  سال 40تا  31بین 
  55  11  سال 55تا  40

  30  6  دیپلم فوق  مدرك تحصیلی
  70  14 لیسانس و باالتر

  60  12  پرستاري  رشته تحصیلی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://military-health.ir/article-1-24-en.html


 فیروزبخت و همکاران/  36

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  25  5  پزشکی
  15  3  درمانی- مدیریت خدمات بهداشتی

دلفی،  تکنیکو  اي بر اساس خروجی گام هاي کتابخانه
آسیب  19آسیب هاي شغلی نیروهاي اورژانس پیش بیمارستانی،  

 هاي گروه آسیب هاي روحی، آسیب 4پیش بینی شد که در 
شغلی تقسیم بندي  هاي خانوادگی و آسیب هاي جسمی، آسیب

  ).1نمودار (شدند
 يوزن ها يمورد نظر برا يارهایالزم بود مع از آنجایی که

 اریدو مع ،شوند یوزن ده زیشده و خود آنها ن ییها شناسا بیآس
 و 591/0 بیشد که وزن آنها به ترت ییحدت و شدت شناسا

  . به دست آمد 409/0
اولویت و وزن آسیب هاي کلی با مقایسات زوجی نشان داد 

به  102/0و  521/0آسیب هاي روحی و شغلی با وزن هاي 
 بندي اولویت. ترتیب اولویت هاي اول و آخر را کسب نموده اند

  ).2جدول (مولفه ها براساس معیار حدت و شدت می باشد
 انواع به نتایج نشان داد در گروه آسیب هاي روحی، ابتال

شفقت با  از ناشی افسردگی وخستگی مانند روحی هاي بیماري
 از ناشی حوادث ، در گروه آسیب هاي جسمی، بروز)501/0(وزن 

، در )483/0(سوختگی و سقوط با وزن  گرفتگی، برق مانند کار
خانواده  محیط در کارامد حضور خانوادگی، عدم  گروه آسیب هاي

 کیفیت شغلی، کاهش  و در گروه آسیب هاي) 323/0(با وزن  
جدول (داراي باالترین اولویت بودند) 262/0(کاري با وزن  زندگی

3.(  

  بحث
 آسیب ترین و پراسترس پر از یکی بیمارستانی پیش اورژانس

در نتیجه پرسنل . )25(باشد سالمت می سیستم حوزه هاي ترین
پیش بیمارستانی به عنوان نیروهاي خط مقدم ارائه  اورژانس

آسیب هاي خدمات پیش بیمارستانی همواره در معرض تجربه 
لذا مطالعه حاضر به شناسایی و . )26(فراوانی قرار دارند شغلی

بیمارستانی  پیش اورژانس کارکنان شغلی هاي آسیب بندي اولویت
. گروه آسیب هاي روحی، جسمی، خانوادگی و شغلی پرداخت 4در 

در مطالعات مختلف نیز طیف وسیعی از خطرات و آسیب ها براي 
بر اساس نتایج . کارکنان بهداشتی و درمانی مطرح شده است

، مهمترین آسیب هاي )2015(و همکاران  مطالعه گاالزکوفسکی
زیکی، شغلی پیش روي کارکنان بخش سالمت شامل عوامل فی

روانی بوده - عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکیو عوامل روحی
نیز  )30(رودریگز  و  )29, 28(العات یانگ و بودن مط. )27(است

دسته بندي مشابهی را براي آسیب هاي شغلی کارکنان 
بیمارستانی معرفی نموده اند که لزوم اهمیت پرداختن به آسیب 

  .هاي شغلی در حوزه هاي مختلف را نشان می دهد

 

  
  بیمارستانی پیش اورژانس نیروهاي شغلی هاي گیري آسیب درخت تصمیم .1نمودار 

  آسیب ها براساس معیار حدت و شدت بندي اولویت .2جدول 
  نرخ ناسازگاري  اولویت  نهایی وزن  نام مولفه 

  2  164/0  جسمی  03/0  1  521/0  روحی
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  3  131/0  خانوادگی
  4  102/0  شغلی

  آسیب هاي شغلی مربوط به گروه هاي اصلی   بندي اولویت .3جدول 
  نرخ ناسازگاري اولویت  نهایی وزن  زیرمولفه نام  مولفه

  روحی

از  یناش یخستگ ،یمانند افسردگ یروح يها يماریابتال به انواع ب
 1  501/0  شفقت

 2  215/0  بروز انواع ترسها و واهمه ها  09/0
 3  141/0   يریگ میاز تصم یناش یفشار روح

 4  071/0  کار نیدر ح ياز حد و پرخاشگر شیب تیعصبان
 4  071/0  یخودکش

  جسمی

 1  483/0  سقوط سوختگی، گرفتگی، برق مانند کار از ناشی حوادث بروز

 2  257/0  ...سکته و  قلبی، هاي بیماري مانند جسمی هاي بیماري انواع به ابتال  08/0
 3  147/0  ها عفونت مانند مسري هاي بیماري انواع به ابتال

 4  113/0  عضو قطع

  خانوادگی

 1  323/0  خانواده طیعدم حضور کارامد در مح

09/0  
 2  219/0  انان تیارتباط با فرزندان و نظارت بر ترب يعدم برقرار

 3  182/0  افراد خانواده ریبه سا يوجود يانتقال ترس ها
 4  176/0  یطالق عاطف

 5  101/0  خانواده بنیان پاشیدن هم از

  شغلی

 1  262/0  يکار یزندگ تیفیکاهش ک

10/0  
 2  213/0  از کار بتیغ

 3  206/0  یشغل یو فرسودگ یتینارضا
 4  196/0  ترس از دست دادن شغل

 5  123/0  قانونی محکومیت
در بین آسیب هاي مورد بررسی، آسیب هاي روحی با وزن 

در . کسب نمود نسبت به سه حوزه دیگر باالترین وزن را 521/0
 روحی هاي بیماري انواع به بین آسیب هاي روحی، آسیب ابتال

باالترین  501/0شفقت با وزن  از ناشی خستگی افسردگی و مانند
نتایج مطالعات مختلف نیز موید . وزن و اولویت را کسب نمودند

در مطالعه خود ) 2015(هگ و همکاران . این نتیجه می باشد
استرس و افسردگی با آسیب هاي شغلی  ارتباط معنی داري بین

نتایج  .)31(در بین کادر اورژانس پیش بیمارستانی مشاهده کردند
مطالعه اي در کشور انگلستان نشان داد که تکنسین فوریت هاي 

ز نظر مشکالت روحی او  از نظر استرس جسمی باالترین پزشکی
شغل دیگر  25و روانی چهارمین شغل پر استرس در مقایسه با 

درصد  90مطالعه دیگري در کشور برزیل نشان داد . )32(بودند
پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی دچار خستگی عاطفی شده 

نتایج مطالعه اي در سوئد مشخص کرد شرایط . )33(بودند
 مشکالت روحینامشخص در اورژانس پیش بیمارستانی منجر به 

در خصوص علت باالتر بودن  .)34(در پرسنل اورژانس می شود
آسیب هاي روحی در بین پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، 

ساعته و افزایش تعداد ماموریت  24برخی محققین کار به صورت 
شرایط احیاء قرار گیري در . )35(دانسته اند را علت آنهاي شبانه 

مرگ در  و حوادث تروما مواجهه با بدحال و انو مراقبت از بیمار
بیماران نیز از جمله علل بروز آسیب هاي روحی در  حین مراقبت

مطالعات متعددي نشان می  .)36, 26(مطالعات عنوان شده است

دهند که تکنسین هاي فوریت هاي پزشکی از عوامل تنش زاي 
شغلی زیادي رنج می برند که ناشی از ماهیت شغلی آنها می 

پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بطور روزانه با  همچنین. باشد
حجم باالي تماس ها، شیفت کاري طوالنی، تغییر مداوم شیفت 
کاري و فقدان نرمش در ارائه برنامه هاي کاري روبرو 

این عوامل باعث شده که شرایط خاص محیط ارائه . )37(هستند
نی از نظر ذهنی و روانی چالش بیمارستا هاي پیش مراقبت

 عوامل با به مقابله لذا چنانچه این کارکنان قادر. )38(برانگیز باشد
آسیب هاي روحی نباشد، زمینه بروز سایر آسیب هاي و  استرسزا

جابجایی کارکنان . )39(داشت جسمی و شغلی را به دنبال خواهد
اورژانس پیش بیمارستانی بصورت دوره اي در پایگاه ها، تعدیل 
شیفت هاي کاري عصر و شب و تدوین قانون ارتقاء بهره وري 

 . براي این کارکنان می تواند تا حدي از آسیب هاي روحی بکاهد
 ماننـد  کار از ناشی حوادث در حوزه آسیب هاي جسمی، بروز

. سقوط باالترین وزن را کسب نمودنـد  سوختگی و گرفتگی، برق
همسو با نتایج بدست آمده در ایـن مطالعـه، تـوهیرا و همکـاران     

هاي جسمی رخ داده حین حمل و نقل بیماران،  آسیبنیز ) 2016(
هاي ناشی از تصادفات  هاي ناشی از خشونت بیمار و آسیب آسیب

تـرین آسـیب    ها را از مهـم  ترافیکی در زمان خدمت در آمبوالنس
هاي جسمی در بین کارکنان اورژانس پیش بیمارسـتانی عنـوان   

به صورت مداوم  EMSبا توجه به اینکه کارکنان . )40(نموده اند
نمودن بیماران و حمل برانکـارد سـروکار دارنـد، شـیوع      با جابجا
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عضالنی در بین آن هـا  -آسیب هاي جسمی و اختالالت اسکلتی
. باالست و لزوم توجه به اقدامات احتیاطی در حین کار را می طلبد

 EMS کارکنـان  کـه  انـد  کـرده  پیشـنهاد  مطالعات حال، این با
 نشـان  همکاران و بلدسو. نیستند موافق ها احتیاط این با همیشه

 احتیــاطی اقــدامات  EMS کارکنــان از نیمــی از کمتــر کــه داد
 نتیجـه  نیکـوالي  و هـریس  و )41( می دهنـد  را انجام استاندارد

 اجـراي  با بیمارستانی پیش محیط در EMS متولیان که گرفتند
آسیب هاي شـغلی موافـق نبـوده     کاهش براي استاندارد اقدامات

یکی دیگر از راهکارهاي کاهش آسـیب هـاي جسـمی،    . )42(اند
بیمار  نقل و حمل هاي فعالیت در استفاده مورد تجهیزات ارزیابی

انتقال بـین تخـت و صـندلی در     در پله ها و بیماران انتقال براي
، با این حال براي جلوگیري )43(جهت کاهش آسیب ها می باشد

از جراحات حرکتی بدن، آموزش کارکنان در مـورد پیشـگیري از   
و  )45(، حذف عوامل خطر فیزیکی در صـورت امکـان  )44(آسیب

  .پیشنهاد می شود )46(تاشو  استفاده از تختخواب
در بین آسیب هاي جسمی سـقوط کارکنـان نیـز بـاالترین     

مگــوئر و همکــاران نیــز آســیب هــاي . اولویــت را کســب نمــود
ــی از برهمخــوردن تعــادل در میــان کارکنــان      را  EMSناش
کـه   )23(یکی از مهم ترین آسیب هـاي شـغلی عنـوان نمودنـد    

تـردد در سـطوح مرطـوب    . همسو با مطالعـه حاضـر مـی باشـد    
بیمـار در پلـه هـا و حرکـت      در جاده ها در برخی فصول، حمـل 

با برانکارد همـه از جملـه علـل از دسـت دادن تعـادل و سـقوط       
پیشـنهاد مـی   . کارکنان اورژانس پـیش بیمارسـتانی مـی باشـد    

ــان  ــود کارکن ــیرهاي    EMS ش ــرات مس ــابی خط ــمن ارزی ض
حمل بیمـاران، از کفـش هـاي مقـاوم در برابـر لغـزش اسـتفاده        

  .)47(کنند
 هـاي  بیمـاري  انـواع  بـه  در حوزه آسیب هاي جسمی، ابـتال 

ها نیز از وزن  عفونت مانند مسري هاي بیماري به و ابتال جسمی
یکی از مهمترین خطرات شغلی که بر اثـر   .باالیی برخوردار شدند

آگاهی، بی توجهی و شرایط سخت کـار و اسـترس هـاي     کمبود
، دارد پیرامون آن در میان کارکنان مراقبت هاي بهداشتی وجـود 

و عوامل پاتوژن از طریق خون و مایعات بدن بیمار  انتقال عفونت
. )48(یا مصدوم است که از طریق سوزن و تیغ آلوده رخ می دهد

بعضی پروسیجرها از جمله رگ گیري، انجام تزریقات عضالنی و 
... گیري، سـرپوش گـذاري مجـدد سرسـوزن و      زیرجلدي، خون

مطالعات مشابه نیـز  . )49(ریسک این مواجهات را بیشتر می کنند
به عنوان مثال محققـی در  . کمابیش آمار مشابهی ارایه کرده اند

 65تایلند میزان مواجهه شغلی پرسنل سرویس آمبوالنس را حدود 
زمینه  نتایج تحقیق دیگري در این. )50(درصد گزارش کرده است

هـاي پزشـکی،    درصد تکنسین هـاي فوریـت   100نشان داد که 
حداقل یک بار تجربه صدمات ناشـی از سرسـوزن و مواجهـه بـا     

همچنین مطالعه دیگري بر روي کارکنان . )42(ترشحات داشته اند
حادثـه کـه    256فوریتهاي پزشکی نشان داد که طـی دو سـال   

برگزاري دوره . )51(احتمال انتقال عفونت را داشتند، رخ داده است
هاي بهداشـت دسـت و کنتـرل عفونـت بـراي کارکنـان پـیش        
بیمارســتانی و تــامین تجهیــزات الزم در جهــت رعایــت اصــول 

  .وادث بکاهدبهداشت دست می تواند از بروز این ح
 زندگی کیفیت در بین آسیب هاي شغلی، آسیب هاي کاهش

شغلی با وزن هاي  فرسودگی و کار، نارضایتی از کاري، غیبت
 و سیسچیتی. نزدیک به هم از اولویت باالتري برخوردار بودند

در مطالعه خود  )53(همکاران  و ژانگو  )52( )2014(همکاران 
 باالیی را به میزان بیمارستانی پیش کارکنان در فرسودگی شغلی

 نیز در بررسی پرسنل همکاران و فرانسا مطالعه. کردند گزارش
 هاي مولفه افراد تمامی این داد نشان بیمارستانی پیش اورژانس

 با توجه به اینکه. )33(دارا بودند زیاد شدت با را فرسودگی
 و بودن خوب احساس بـه کاهش منجـر شـغلی فرسـودگی

 غیبت افزایش و مراقبت کاهش کیفیت کارکنان، در سالمتی
، )54(شـود مـی زیاد غیبت هاي از ناشی هاي هزینه و کاري
 منابع تقویت شغلی و کاهش استرس منظور به مداخالتی اتخاذ
 دوره اي، بررسی هاي انجام با ضروري است. اهمیت دارد مقابله

 جابجایی با و مشخص نظر فرسودگی شغلی از کارکنان وضعیت
 کمتر فشارکاري و استرس با به پست هاي انتقال و کار محل
  .کاهش داد سندرم را این ایجاد زمینه

  
 محدودیت ها

به انجام مطالعه در  توان می مطالعه این محدودیت هاي جمله از
پزشکی اشاره نمود که  هاي فوریت و حوادث مدیریت یک مرکز

تعمیم نتایج به سایر استان ها باید جانب احتیاط را رعایت در 
تعداد محدود خبرگان و عدم ورود نظرات کارکنان اورژانش . نمود

پیش بیمارستانی در شناسایی آسیب ها از دیگر محدودیت هاي 
  .این مطالعه می باشد

  
  گیري نتیجه

ی باالترین اولویت را کسـب  بر اساس نتایج آسیب هاي روح
با توجه به اجتنـاب ناپـذیر بـودن عوامـل اسـترس زا در      . نمودند

کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، پیشـگیري از آثـار روانـی و    
بهبود شـرایط محـیط کـار جهـت حفـظ سـالمت روانـی افـراد         

 بـا  درمانی،-بهداشتی سیستم سیاست گذاران رو این از. الزامیست
 در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی مهم و اتیحی نقش به توجه

مرگ  از همچنین پیشگیري و مصدومین و بیماران انتقال و درمان
معلولیت ها، می توانند زمینه کاهش عوامل ایجاد کننـده   و و میر

تعدیل شیفت  کاري، ساعات کردن آسیب هاي روحی از قبیل کم
بصورت تیمی را هاي شب و عصر و برگزاري برنامه هاي رفاهی 

اقدامات احتیاطی در جهت کاهش آسیب بکارگیري  .فراهم نمایند
تصـویب   و اسـتخدامی  سـاختار  مجـدد  ، سـاماندهی هاي جسمی

. مناسب نیز می تواند از بـروز آسـیب هـا بکاهـد     حمایتی قوانین
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مطالعاتی در خصوص بررسی میزان آسیب هاي  می شود پیشنهاد
یش بیمارستانی انجام گیرد و در شغلی بر روي کارکنان اورژانس پ

مطالعات مداخله اي، تاثیر اقدامات احتیاطی بر بروز آسیب ها نیز 
ــردد  ــابی گــــــــــــــــــــــ .ارزیــــــــــــــــــــــ
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