پایش و ارزیابی سالمت کارکنان

شغلي اسکلتي ،خوني ،کليوي و سيستم عصبي رواني
بررسي فراواني ضايعات
ِ
در بين غواصان حرفهاي
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معادل يک اتمسفر يا  10/300کيلوگرم برمتر مربع از سطح بدن را
تحمل مينمايد .وقتي که در اعماق دريا غواصي ميکند به ازاي
هر 10متر نزول ،بايد افزايش فشاري معادل يک اتمسفر ديگر را

براي نمونهگيري در اين تحقيق به دليل محدود بودن جامعه مورد
پژوهش از روش سرشماري استفاده شد .ابزار سنجش نيز پرسشنامه
محقق ساخته و معاينات كلينيكي و پاراكلينيك بوده است.
نتيجه و بحث :حداکثر ساعت غواصي  2700ساعت و حداقل ساعت

تحمل نمايد ،بطوري که فشار وارده بر بدن در عمق  10متري معادل

غواصي  550است که ميانگين آن  1538ساعت ميباشد .حداکثر

دو اتمسفر فشار و در عمق  50متري نيز شش اتمسفر فشار خواهد

مدت غواصي به سال  22سال وحداقل آن يک سال و ميانگين

بود .غواصاني که مدتها در معرض تغييرات فشار محيطي اعماق

آن  7/55سال ميباشد .حداکثر عمق غواصي انجام گرفته  64متر

دريا قرار ميگيرند در صورت عدم آگاهي از عوارض احتمالي،

وحداقل آن  10متر و ميانگين عمق غواصي  37/79متر بوده است.

ممکن است به عوارض زودرس يا ديررس غواصي مبتال شده

حداکثر سن افراد بررسي شده 45سال وحداقل سن آنها  20سال

که عالوه بر محروميت موقت يا دائم از غواصي ،که در زمانهاي

بوده که ميانگين سن افراد  28/35سال ميباشد .حداکثر نسبت قد

بحراني بسيار مشکل ساز خواهد بود ،هزينههاي سنگيني را نيز بر

به وزن افراد بررسي شده  32/51و حداقل اين نسبت  16/10بوده

دوش سازمان قرار ميدهند.

که ميانگين نسبت قد به وزن افراد  24/69ميباشد.

با اين وجود بسياري از غواصان سالم نيز ممکن است از اثرات ديررس

اختالالت آزمايشگاهي در پارامترهاي خوني با شيوع  28/33درصد

تغييرات فشار در اعماق دريا مصون نمانند ،درنتيجه براي تشخيص

در بين غواصان تحت مطالعه وجود دارد .به نظر ميرسد با توجه

به موقع و پيشگيري از بروز عوارض ،الزم است غواصان به صورت

به شيوع جغرافيايي بيماري شايع در غواصاني که در اين طرح

دورهاي در فواصل معين تحت معاينات اختصاصي قرار گيرند که

مورد بررسي قرار گرفتند از نوع کم خوني تاالسمي مينور باشد.

متاسفانه بدليل فقدان کار تحقيقاتي مربوط به موضوع تحقيق تا

بيماريهاي رواني در جامعه غواصان مورد بررسي شيوع قابل

کنون پروتکلي که با شرايط جسمي وفيزيکي غواصان ميهن اسالمي

مالحظهاي داشته و  22/5درصد افراد نوعي مشکل رواني دارند.

ما متناسب باشد در دسترس نبوده تا براساس آن غواصان انتخاب

درتعدادي از موارد با نداشتن انگيزه جهت غواصي همراه است که

شده ودر طول مدت خدمت تحت معاينات ادواري قرار گيرند.

بررسيهاي بيشتري در اين زمينه وانجام معاينات تکميلي توسط

روششناسي :اين پژوهش از نوع پژوهشهاي توصيفي مقطعي

روانپزشک مورد نياز است .بيماريهاي اسکلتي عضالني از جمله

) (Cross-Sectionو روش تجزيه و تحليل آمار استفاده از نرمافزار

کمردرد غير اختصاصي وبيماريهاي اندام تحتاني از جمله موارد

)(X2

قابل توجه cهستند .بيماريهاي رواني در جامعه غواصان مورد

وهمبستگي پيرسون ميباشد .جامعه آماري در اين پژوهش 62

بررسي شيوع قابل مالحظهاي داشته و از مجموع  59نفري که

نفر از غواصان حرفهاي شاغل در حوزه خليج فارس و درياي

تحت بررسيهاي روانشناسي قرار گرفتند  14نفر ( 22/5درصد)

خزر بودند كه در شهرهاي بندرعباس ،بوشهر ،ماهشهر ،بابلسر و

نوعي مشکل رواني دارند .بر اساس ارزيابي آماري با استفاده از

چالوس و زيباكنار در مشاغل مختلف به كار غواصي ميپرداختند.

روش همبستگي پيرسون و  Pvalue 0/044ارتباط معنيداري بين

SPSS

بود .مدلهاي آماري مورد استفاده روش خي2
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