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  مقدمه 
پيشرفت علم پزشكي در زمينه تكنيكها و وسـائل مـورد           
نياز جراحي، مرهون علم بيهوشي است كه دامنـه عمـل           
وسيع جراحي را امكان پذير و خالقيت در اين زمينـه را            

 سـرآغاز فـصل     1846 اكتبـر    13جمعه  . فراهم مي سازد  
نوين در بيهوشي و بـه دنبـال آن پيـشرفت و گـسترش              

بيهوشي مـدرن امـروز مرهـون       .  است جراحي تا به امروز   
داروها، به خصوص گازهاي بيهوشي است كـه در دسـت           
توانــاي متخــصص بيهوشــي باعــث پيــشرفت جراحــي و 

ژوزف پريسلي، اولين كـسي    . بيدري تا به امروز مي باشد     
 و گاز نيتروس اكـسيد      1771بود كه اكسيژن را در سال       

شي كشف كرده و پايه گذار اساس بيهو      1772را در سال    
بـه  ) N2O(پس از استنشاق، گاز نيتـروس اكـسيد         . شد

 ثانيــه پــس از 15حــدوداً (ســرعت وارد جريــان خــون 
مي شود و به دليل حالليـت بـسيار كـم آن در             ) مصرف

خون، با غلظت مناسـب يعنـي فـشار سـهمي مـوثر، در              
اختيار مغز و نخاع قرار مي گيـرد تـا احتمـاالً از طريـق               

آنـدرفينها، باعـث بـي      تضعيف مراكـز مغـزي و افـزايش         
آرامش، عدم توجه به محيط اطـراف و تـا حـدي            ،  دردي

 ثانيه شـروع    30اين اثرات ظرف    . سرخوشي در فرد شود   
اثر گـاز   همچنين  ) 1. ( دقيقه به حداكثر مي رسد     2و تا   

 باعـث تـسريع در جـذب و دفـع و كـاهش              N2Oثانويه  
MAC          داروهاي بيهوشي تبخيري شده كه ايـن گازهـا 

مدارهاي بيهوشـي كـه از       ه بيهوشي از راه     توسط دستگا 
بـه بيمـاران كانديـد      . جنس مواد پالستيكي مي باشـند     

كـه نـشت و انتـشار ايـن         . عمل جراحي منتقل مي شود    
گازها از مدارهاي بيهوشـي بـه اتـاق عمـل بـراي همـه               

اتاق عمل ، بخـصوص همكـاران هوشـبري كـه            پرسنل  
 آفرين مدت بيشتري با اين گازها در تماس هستند خطر     

بوده و به مرور زمان در اثر تجمع اثرات سوء خـود را بـر               
هوشبران براي بيهوش   . روي پرسنل هوشبري مي گذارد    

نمودن بيمـاران همـواره از روشـهاي مختلـف وريـدي و             
استنشاقي و ناحيه اي كمك مي گيرند كه بـراي ايجـاد            

با ترشحات و خون  اين روشهاي بيهوشي به طور همواره 
در بسياري از اعمال    . زنهاي تيز برخورد دارند   بيمار و سو  

  جراحي براي اطمينان از روند صحيح جراحي ، جراحان        
 مكرراً از اسكوپي و راديولوژي و ليزر كمك مي گيرند كه 

  

 ز ميـيـران نـن هوشبــر ايـاشعه ها دامنگي تشعشع اين

آنيماسيون ر وCPRاز طرفي مسئوليت اصلي تيم . شود
با توجه به . ه بيهوشي دهندگان استبيماران به عهد

كم، همكاران هوشبري مجبورند  حقوق دريافتي ماهانه
چند شيفت براي تامين معاش زندگي كار نمايند كه 
تمامي عوامل ذكر شده سبب خستگي مفرط مي شود 

 معتقد "بهداشت كار"همانگونه كه پالنگ در كتاب 
است، وقتي كه خستگي ناشي از كار به طور كامل 

رميم نشود خستگي مفرط به وجود مي آيد كه آن ت
در اين ) 2. (پيش درآمد حوادث ناشي از حين كار است

ارتباط مي توان به پژوهش هايي كه توسط مريم 
پوردهقان در ارتباط با شدت فشار شغل بر تغييرات 

و فرانك ) 3(فشار خون در طي نوبت كاري پرستاران 
و منبع  اط نستوهيارتبكورائيان در ارتباط با بررسي 

كنترل با فرسودگي شغلي در پرستاران انجام داده اند 
  . اشاره نمود). 4(

 با توجه به موارد ذكر شده اين پژوهش با هدف
بررسي ديدگاه بيهوشي دهندگان در مورد ميزان 
دريافتي حق جذب و فوق العاده سختي محيط كار 

در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد حرفه بيهوشي 
  .انجام شد

  روش كار 
  .اين تحقيق يك پژوهش توصيفي ونيمه تجربـي اسـت         

ابزار گردآوري اين پژوهش پرسشنامه هايي بـوده اسـت          
  اســتخراج ) 5و6(كـه ســئوالت آن از منــابع مطالعــاتي  

پرسشنامه تهيه شـده شـامل دو بخـش مـي           . شده است 
باشد بخش اول در مورد مشخـصات دموگرافيـك نمونـه         

 -15ش و بخش دوم از سئواالت شـماره         هاي مورد پژوه  
 سئواالت چهارگزينه اي بود كه شرايط سختي محـيط     1

 حـق جـذب كـاري را        16 -25كار و از سئواالت شماره      
سـئواالت اخيـر داراي ارزش      . مورد ارزيابي قرار مـي داد     

و توســط نودونــه بيهوشــي دهنــده بــا . يكــساني بودنــد
 فـوق   متخصص بيهوشي، (مدركهاي تحصيلي دانشگاهي    

) ليسانس بيهوشي، كاردان هوشبري و تكنسين بيهوشي      
قـائم  : بيمارستانهاي آموزشي شهرستان مشهد    شاغل در 

، شهيد كامياب، سرور، شهيدهاشـمي      )ع(، امام رضا  )عج(
   در)ص(اءـــو خاتم االنبي) س(حضرت زينب نژاد، اميد،
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. نوبت كاري صبح، عصر و شب تكميل شده است
.  صورت محرمانه نگهداري شداطالعات بدست آمده به

سپس پرسشنامه هاي جمع آوري شده توسط كارشناس 
روي رــب. بررسي هاي آماري قرار گرفت وردــآمار م

  .شد انجام  x2يافته هاي اين پژوهش آزمون 

  نتايج
   درصد 5/53يافته هاي پزوهش حاكي از آن است كه  

  

از نظــر ) . 1جــدول ( درصــد مــرد بــوده انــد5/46زن و 
ي، ـــ د متخـصص بيهوش   ـ درصـ  4/23رك تحـصيلي    مد
 درصد كاردان 3/55 درصد فوق ليسانس بيهوشي،    9/14

 نفر مدرك   5 درصد تكنسين بيهوشي و      4/6هوشبري و   
 درصد  10  ).2جدول  (تحصيلي خود را قيد نكرده بودند     

نمونه هاي مـورد مطالعـه در امـر آمـوزش در دانـشكده           
ــد و   ــي كردن ــدمت م ــت 90خ ــد در بيمارس انهاي  درص

  .آموزشي مشغول به خدمت مي باشند
  

  
 

توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنس: 1جدول   
 

 درصد تعداد جنس
5/53 53 زن  
5/46 46 مرد  
 100 99 جمع

 
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيالت: 2جدول   

 
 درصد تعداد ميزان تحصيالت
4/23 22 متخصص بيهوشي  

9/14 14 كارشناس ارشد بيهوشي  
3/55 52 كاردان هوشبري  
4/6 6 تكنسين بيهوشي  

  5 بدون پاسخ
 100 99 جمع

  
كي ــات معاينات پزشــه با استفاده از امكانــطــدر راب

     درصد نمونه ها 0/3ل هر دو سال يكبار تعداد ـــكام
ـــپاســخ مثب ـــدرصــد پاســخ منفــي دادن97/0 ت وـ   دـ

  ).3ل جدو(

  
  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب امكانات معاينه پزشكي هر دو سال: 3جدول 

  
 درصد تعداد امكانات معاينه پزشكي

 0/3 3 بلي
 0/97 96 خير
 100 99 جمع
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يكي از خطرات محيط كار بيهوشي دهندگان تماس 
 درصد نمونه ها 9/87كه تعداد . دائم با اشعه مي باشد

 درصد به علت 1/12مستقيما با اشعه در تماس بوده و 
شرايط خاص در زمان پژوهش با اشعه مستقيما در 

   درصد از مزاياي 9/96تماس نبوده اند كه در اين راستا 

  

) . 5جدول( و) 4جدول(  نبودندحق اشعه نيز برخوردار
درصد نمونه ها از استرس كاري كم برخوردار بودند و 2

درصد از استرس كاري متوسط و شديدتر 98
  ).6جدول( دـــوردار بودنــــبرخ

  
  ...توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب تماس با اشعه راديولوژي و: 4جدول

 درصد تعداد تماس با اشعه
 9/87 87 بلي
 1/12 12 خير
 100 99 جمع

 

  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب تماس تمام وقت با گازهاي سمي بيهوشي : 5جدول
 درصد تعداد تمام وقت با گازهاي سمي

 9/94 9/94 بلي
 1/5 5 خير

 --- 1 بدون پاسخ
 100 99 جمع

  
  اشي از كارتوزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب استرس ن : 6جدول

 درصد تعداد استرس ناشي از كار
 0/2 2 كم

 2/9 9 متوسط
 6/31 31 زياد

 1/57 56 خيلي زياد
  1 بدون پاسخ

 100 99 جمع
  
  

  بحث 
در ارتباط با رضايت ميزان حقوق و مزاياي دريافتي 

 درصد 5/36 درصد كم، اظهار داشته اند و 5/62ماهانه 
  . نفر پاسخ ندادند3متوسط و 

بين سطح تحصيالت، سابقه كاري،  x2بررسي آزمون با 
جنس ارتباط معني داري با سختي شرايط كار و حق 

  ). < P 05/0(جذب مشاهده نشد 
با  درصد نمونه ها 97نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه 

نيز  توجه به خطرات ناشي از كار حتي هر دو سال يكبار
  8/90وه الــبع. دــنمي گيرن تحت معاينات پزشكي قرار

  

درصد با خطـر انفجـار ناشـي از گازهـاي شـيميايي در              
 درصد تمام وقـت بـا       9/94محيط كار روبرو هستند كه      

 درصد نمونه   2/55. مي باشند  گازهاي سمي در ارتباط     
بي اطالع   ها از حقوق خود نسبت به سختي شرايط كار          

همچنين نتايج ديگر حاكي از اين اسـت كـه بـه            . بودند
زان دريافت حقـوق علـي رغـم خطـرات          علت حداقل مي  

 درصد نمونه ها مجبور به كار بيـشتر         5/71ناشي از كار    
از حد معمول هـستند كـه كـار بـيش از حـد، موجـب                
خستگي مفرط شده و آمـار پـژوهش نـشان مـي دهـد              

 درصد نمونـه هـا بـه خـستگي مفـرط متوسـط و            7/41
  .از حد دچار شده اند به خستگي مفرط بيش درصد 8/45
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زم است در اين خصوص تدابير الزم انديشيده پس ال
از آنجائيكه ارتقاء كيفيت محيط كاري براي . شود

هوشبران سبب افزايش كارآيي هوشبران در محيط 
تحقيقي با عنوان پيشرفت انجام . كاري مي شوند

 سي و يك  بيهوشي با استفاده از طرح و انگيزه بر روي
 و قلب انجام بيهوشي دهنده در بخشهاي مامائي، اطفال

شد كه نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه ميزان 
 پاداش  كارآيي ماهانه نمونه هاي مورد پژوهش با انگيزه

 حدود  در حرفه راديولوژي). 7(مالي نتيجه بهتري دارد 
دو ماه در سال مرخصي اجباري و شيفت كاري 

دارند و حق اشعه نيز دريافت مي نمايند و  ساعت5/4
  . از نظر دريافت اشعه كنترل مي شوندماهيانه 

  نهائينتيجه  
جـه مي ــبا توجه به اطالعات بدست آمده در كل نتي

گيريم كه سختي كار هيچ رابطه اي با جنسيت، سطح 
بلكه كار هوشبري در هر  . تحصيالت، سابقه كاري ندارد

سطحي و هر جنسيتي و هر ميزان سابقه كاري، حرفه 
با توجه به يافته هاي اين . اي بس طاقت فرسا است

پژوهش لزوم بازنگري و آموزش مداوم در مورد قوانين 
رفاهي، مالي و آموزشي كادر هوشبري احساس مي شود 
و در صورت لزوم قوانين مربوط به هوشبري در مقايسه 

  . آن با ديگر مشاغل بازنگري عميق تري انجام شود

   سپاسگزاري 
مام صداقت در كامل از همه بيهوشي دهنده گان كه با ت

 و كرـــه ما را ياري نمودند تشـــــامــنمودن پرسشن
ر درآوردن ــبا اميد اينكه با به تصوي. قدر داني مي نمايم

  روه ازــه اي اين گـــرفــا و مشكالت حــه هــخواست
 

  

  

 كادر درمان بتوان ضمن كم كردن موانع،  ارانـهمك
يفيت كاري كه بطور مستقيم و غيرمستقيم به بهبود ك

در نهايت كمك به بيمار است قدمهاي مؤثرتري برداشته 
  .شود
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