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ABSTRACT
Introduction: The prevalence of burnout syndrome (BOS) is higher in physician than in other
professions and it is especially higher in anesthesiologist. The development of BOS is related to an
imbalance of personal characteristics of the employee and work related issues. BOS is associated
with many dexterous consequences, including increase rate of job turnover, reduced patient
satisfaction, and decreases quality of care. BOS also directly affects the mental health and physical
wellbeing of the large number of anesthesiologists.
Purpose: To evaluate the prevalence of BOS among Iranian anesthesiologist to raise the awareness.
Methods: Between September and November 2017, Mini-Z Survey was conducted to evaluated
burnout among anesthesiologist including residents and fellowships. All questions of the survey
were according to American Collage of Physician Utah Data. The online Survey Monkey Software
was used to receive feedback from Iranian anesthesiologist.
Results: Of 100 participant anesthesiologist who completed the survey, overall 63% were not
satisfied with their job, 89% has felt a great deal of stress and 28% reported their own definition of
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burnout. Twenty-eight percent had no control over their workload, sufficiency of time for
documentation was not satisfactory in 75% of anesthesiologists and atmosphere in their work area
was not reasonable in 36%. The professional values of 42% was not aligned with department leaders
and team work were not satisfactory in 47% of cases. In 30% the amount of time they spend on the
electronic health record was not satisfactory although their proficiency was not satisfactory in 53%
of cases.
Conclusion: Overall Iranian anesthesiologist are not pleased with their job and feel a great deal of
stress. A better understanding of the factors that sustain anesthesiologist satisfaction and studies
testing interventions to reduce burnout is needed.

چكيده
مﻘدمه :شيوع سندرم فرسودگي در پزشكان بيش از ساير حرفهﻫاي تخصصي است و به طور ويژه در متخصصان

بيهوشي بيش از ساير متخصصان باليني ديده ميشود .پيدايش سندرم فرسودگي نتيجه عدم تعادل بين ويژگي
ﻫاي فردي و معضﻼت شغلي و حرفهاي است .سندرم فرسودگي با بسياري از تبعات ناگوار ديگر نيز ﻫمراﻫي دارد
كه از جملة آنها ميتوان به افزايش نرخ گردش كار ،كاﻫش رضايتمندي بيماران و كاﻫش كيفيت مراقبتﻫاي
ارائه شده به ايشان اشاره كرد .سندرم فرسودگي ﻫمچنين به طور مستقيم سﻼمت رواني و فيزيكي تعداد زيادي
از متخصصان بيهوشي را متﺄثر ميسازد.
هدف :ارزيابي شيوع سندرم فرسودگي در بين متخصصان بيهوشي ايران به منظور افزايش آگاﻫي ﻫدف اين

مﻄالعه است.

روش :در خﻼل ماهﻫاي شهريور تا آبان  ،١٣٩٦مﻄالعه  Mini-Zبه منظور بررسي سندرم فرسودگي در ميان

متخصصان بيهوشي ،دستياران تخصصي و فلوشيپﻫا انجام شد .ﻫمه پرسشﻫاي اين مﻄالعه منﻄبق بر دادهﻫاي
كالج آمريكايي پزشكان يوتا ٢بود .نرمافزار برخط  Survey Monkeyبه منظور دريافت بازخورد از متخصصان
بيهوشي ايراني مورد استفاده قرار گرفت.
نتﺎيج :از ميان يكصد متخصص بيهوشي شركت كننده در مﻄالعه %٦٣ ،از شغل خود راضي بودند %٨٩ ،استرس

زيادي را تجربه ميكردند و  %٢٨خود را دچار سندرم فرسودگي قلمداد ميكردند %٢٨ .از شركت كنندگان
كنترلي بر حجم كاري خويش نداشتند %٧٥ ،زمان اختصاص يافته به مستندسازي يافتهﻫاي خود حين انجام
وظايف خويش را كافي نميدانستند و  %٣٦محيط كاري خود را منﻄقي نميپنداشتند .طبق گزارشﻫاي بررسي
شده از شركت كنندگان اين مﻄالعه ،ارزشﻫاي حرفهاي  %٤٢از شركت كنندگان در راستاي مديران گروهﻫاي
خود نبود و  %٤٧از افراد از كار گروﻫي رضايت نداشتند .در  %٣٠موارد ،شركت كنندگان از مقدار زمان اختصاص
داده شده به ثبت مستندات بهداشتي الكترونيك راضي نبودند؛ ﻫرچند مهارت ايشان در  %٥٣موارد رضايتبخش
نبود.
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نتيجهگيري :در مجموع متخصصان بيهوشي ايراني از شغل خود خرسند نيستند و استرس زيادي را در پيوند با
حرفه خويش تحمل ميكنند .فهم بهتر از عواملي كه تداوم رضايتمندي متخصصان بيهوشي را به ﻫمراه دارد و
مﻄالعه در راستاي يافتن مداخﻼتي كه بتواند از فرسودگي اين گروه از پزشكان بكاﻫد ،ضروري به نظر ميرسد.

مﻘدمه

سندرم فرسودگي شغلي درپي استرس طوﻻني مدت
و غير قابل رفع ناشي از شغل فرد ايجاد مي شود .در
سال  ١٩٧٤ﻫربرت فريودنبرگ ٣نخستين محققي
بود كه عبارت سندرم فرسودگي را در يك مجله
روانشناسي به كار برد .وي ويژگيﻫاي اين سندرم را
به صورت خستگي ناشي از كار زياد و با نشانهﻫاي
فيزيكي سردرد و خواب آلودگي و ﻫمچنين كاﻫش
آستانه تحمل و بسته شدن فكر بيان كرد و مشاﻫده
كرد ،افرادي كه دچار اين سندرم ميشوند عﻼئم
افسردگي از خود نشان داده ،حتي گاه شغل خود را
نيز از دست ميدﻫند .شيوع سندرم فرسودگي در
جامعه پزشكان خصوصاً متخصصان بيهوشي بيشتر
از مشاغل ديگر است .پيشرفت اين سندرم با عدم
تعادل بين خصوصيات فردي و شرايط شغلي افراد
در ارتباط است .اين سندرم با نتايج ناگواري از قبيل
افزايش نرخ تغيير شغل ،كاﻫش رضايت بيمار و
كاﻫش كيفيت مراقبتﻫاي بهداشتي ﻫمراه است.
ﻫمچنين اين سندرم به طور مستقيم بر سﻼمت
رواني و شرايط فيزيكي متخصصان بيهوشي اثر مي
گذارد(١).
هدف

ﻫدف از اين پژوﻫش بررسي ميزان شيوع سندرم
فرسودگي در جامعه متخصصان بيهوشي ايران به
منظور افزايش آگاﻫي نسبت به اين سندرم است.

روش

شاخصﻫاي سبك زندگي تﺄثير بسيار زيادي در
انتخاب رشتهﻫاي تخصصي پزشكي در ايران و ساير
كشورﻫا دارد؛ به طوري كه طبق مﻄالعه جامعي كه
در اياﻻت متحد آمريكا و در بين دانشجويان پزشكي
در حال تحصيل جهت بررسي ميزان عﻼقه آنها به
رشتهﻫاي تخصصي صورت گرفت ،رشته بيهوشي و
مراقبتﻫاي ويژه در زمره چهار رشته اول مورد عﻼقه
آنها جهت ادامه تحصيل بوده است (٢).در يك دﻫه
اخير رضايت شغلي در بين پزشكان به دﻻيل مختلف
از قبيل ﻫزينه باﻻي تحصيل ،عدم امكان پسانداز
براي آينده و رقابت بين بيمارستانﻫاي بزرگ
كاﻫش يافته است (٣).بر اساس مﻄالعات پيشين،
متخصصان بيهوشي در شرايط استرسزاي شديدي
فعاليت ميكنند كه دﻻيل آن به ويژه در ايران
تاكنون به طور جامع بررسي نشده است .استرس
ممكن است به علت فعاليت در شرايط بحراني با
مخاطرات زياد ،درآمد محدود و كمتر از ساير
تخصصﻫاي باليني و ساعات كاري طوﻻني و حتي
اجبار به اضافه كار باشد (٤).دستياران تخصصي
رشته بيهوشي نيز از ابتداي دوران آموزش تخصصي
خود در معرض اضﻄراب و استرس شديد ﻫستند به
طوري كه اين استرس در بين دانشجويان بيشتر از
متخصصان است و گزارشﻫايي مبني بر مرگ
زودﻫنگام در سنين جواني در ميان متخصصان
بيهوشي تازهكار وجود دارد كه استرس ميتواند يكي
. Herbert Freudenburg
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از علل زمينهاي رخداد آن باشد (٥).كيفيت زندگي
شغلي و حجم كار حرفهاي زياد و ارتباط با ديگر
ﻫمكاران و زندگي خانوادگي ﻫريك به تنهايي مي
تواند به عنوان علت ديگري در اين زمينه مﻄرح
شوند .متخصصان بيهوشي ممكن است در يك مقﻄع
زماني از لحاظ روحي دچار مشكﻼت شديد شوند و
به يكباره شغل خود را از دست بدﻫند؛ چون اين
متخصصان به عنوان نيروي پشت صحنه شناخته مي
شوند و در موفقيتﻫا كمتر مورد توجه قرار ميگيرند
و در شكستﻫا بيشتر مقصر پنداشته ميشوند ،اين
مﻄلب كه استرس به طور خاموش موجب ضايع
كردن سﻼمتي جسمي و رواني آنها ميشود امري
بديهي خواﻫد بود.
دانش آنستزيولوژي كه در ايران با عنوان علم
بيهوشي ،مراقبتﻫاي ويژه و تسكين درد شناخته
ميشود ،نيازمند داشتن عمق وسيعي از اطﻼعات در
حيﻄهﻫاي گوناگون علم پزشكي است؛ آنچنانكه
متخصص بيهوشي را ميتوان در اتاق عمل متخصص
داخلي ،قلب ،كودكان يا به فراخور بيمار و نوع
بيماري متخصص ﻫريك از ديگر گرايشﻫاي
تخصصي پزشكي دانست .متخصص بيهوشي گاه
ﻻزم است طي چند ثانيه براي نجات جان بيمار از
يك وضعيت بحراني و وخيم ﻫمه دانش و تجربه خود
را به كار گيرد تا بهترين تصميم را اتخاذ كند و در
ﻫر مورد اين بيم و اضﻄراب وجود دارد كه تصميمي
چنين بيدرنگ ،جان بيمار را به مخاطره اندازد و
پُلي براي بازگشت و راﻫي براي جبران باقي نگذارد.
بديهي است چنين وضعيت كممانندي ،بتواند به
ايجاد استرسي فزاينده در ﻫر متخصص بيهوشي
شود و بر احتمال رخداد سندرم فرسودگي بيفزايد.
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مﻄالعه پيش رو از ماه سپتامبر تا نوامبر سال
 ٢٠١٧و به صورت پرسشنامه  mini z surveyبه
منظور بررسي سندرم فرسودگي در بين متخصصان
بيهوشي ،دستياران تخصصي )رزيدنت ﻫا( و فلوشيپ
ﻫاي اين رشته در ايران انجام گرفت .سؤاﻻت اين
پرسشنامه بر اساس دادهﻫاي انجمن پزشكان آمريكا
بود كه با نرمافزار آنﻼين پرسشنامه monkey survey
اطﻼعات از شركت كنندگان دريافت شد.
نتﺎيج

در اين مﻄالعه  ١٠٠نفر از متخصصان بيهوشي،
دستياران تخصصي و فلوشيپﻫاي اين رشته به طور
داوطلبانه شركت و پرسشنامه را تكميل كردند .از
مجموع صد نفر ٢٣ ،نفر از كار خود لذت ميبردند،
در حالي كه  ٤٩نفر خود را تحت فشار شغلي مي
دانستند و از فقدان انرژي كافي شكايت ميكردند
ولي با وجود اين ،خود را به عنوان يك پزشك
مستهلك نميشناختند ١٥ .نفر عﻼئم پزشك
مستهلك را داشتند ١٠ ،نفر وضعيتي بدتر از اين
داشتند و از كار نااميد شده بودند و  ٣نفر نيز آنچنان
خويش را مستهلك ميدانستند كه خود را نيازمند
كمك ارزيابي ميكردند .در پرسش از رضايت شغلي
)به طور كلي( %٣٣ ،از شركت كنندگان از شغل خود
ناراضي بودند %٤ ،نظري قﻄعي نميتوانستند بدﻫند،
ولي  %٤٥راضي بودند و  %١٨ﻫم كامﻼً از شغل خود
رضايت داشتند .از سوي ديگر وقتي از شركت
كنندگان در مورد استرس محيط كار و شرايط كاري
پرسيده شد ،فقط ١درصد شركت كنندگان محيط
كار خود را عاري از استرس معرفي كردند؛ در حالي
كه  ٨درصد موافقت ضمني نسبت به وجود استرس
داشتند ٣٦ ،درصد موافق بودند كه در محيط كار

استرس دارند و  ٥٣درصد نيز محيط كار خود را
كامﻼ آميخته با اضﻄراب و استرس ميدانستند.
پرسش ديگر در مورد ميزان كنترل افراد بر فشارﻫاي
كاري و استرسﻫاي شغلي بود .نتايج به دست آمده
در پاسخ به اين پرسش نشان داد كه  ٦درصد شركت
كنندگان كنترل ضعيفي بر فشارﻫاي وارده دارند،
 ٢٢درصد توانايي خود در مديريت اين وضعيت را
متوسط ارزيابي ميكنند ٤٧ ،درصد توانايي دارند كه
به زعم ايشان قابل قبول است ٢٠ ،درصد خود را
داراي توانايي خوب در كنترل اين فشارﻫا ميدانند
و تنها  ٥درصد از افراد معتقدند كه مديريتشان در
چنين وضعيتي عالي ست؛ اما از آنجا كه مقدار
ساعات كاري ميتواند خود علتي از علل استرس و
فرسودگي شغلي باشد ،از داوطلبان در مورد ميزان
ساعات كاري صرف شده در شغلشان پرسيده شد كه
اين مورد به ترتيب  %٢٨ضعيف %٤٧ ،متوسط%١٨ ،
مناسب %٦ ،خوب و تنها  %١عالي ارزيابي گرديد.
شايد نيازي به گفتن نباشد كه شرايط محيط كار
ﻫم ميتواند بعه نوان يكي از علل ايجاد استرس
شغلي لحاظ شود؛ بر ﻫمين اساس از شركت
كنندگان در مورد وضعيت محيط كار نيز پرسيده
شد كه نتايج نشان داد از ديدگاه شركت كنندگان
در مﻄالعه ،محيط كار ايشان در  %٣موارد آرام%١٦ ،
ناآرام اما قابل قبول %٤٥ ،شلوغ ولي قابل قبول%١٧ ،
شلوغ و غيرقابل قبول و در  %١٩موارد دچار ﻫرج و
مرج بوده است .مورد ديگري كه در اين مﻄالعه به
آن پرداخته شد ،بررسي ﻫماﻫنگي تواناييﻫاي علمي
داوطلب با مدير گروه از ديد شركت كننده در مﻄالعه
بود كه در پاسخ به پرسش مرتبط با اين موضوع،
وضعيت موجود را چهار درصد كامﻼً ناﻫماﻫنگ،
١٩درصد نسبتاً ناﻫماﻫنگ ٣٧ ،درصد ﻫماﻫنگ و

 ١١درصد كامﻼً ﻫماﻫنگ ارزيابي ميكردند و ٢٩
درصد نظري در اين مورد نداشتند .در مورد ارزيابي
ميزان ﻫمكاري افراد گروه از شركت كنندگان در
مﻄالعه پرسيده شد؛ ﻫمكاري افراد گروه با يكديگر
از نظر  ١٧درصد شركت كنندگان ضعيف ٣٠ ،درصد
متوسط ٢٤ ،درصد مناسب ٢٣ ،درصد خوب و ٦
درصد عالي گزارش شد.
از شركت كنندگان در مﻄالعه اين پرسش
پرسيده شد كه ثبت رايانهاي اطﻼعات سﻼمت چقدر
از وقت ايشان را ميگيرد؟ در پاسخ به اين پرسش
 ١٩ ،١٤ ،٢٢ ،٨و  ٣٧درصد از شركت كنندگان وقت
صرف شده به اين منظور را به ترتيب زياد ،كمي
زياد ،قابل قبول ،متوسط و كم توصيف كردند.
متعاقباً از شركت كنندگان در مورد مهارت ايشان در
ثبت الكترونيكي دادهﻫا پرسيده شد كه  %٢٦ضعيف،
 %٢٧متوسط %٢٧ ،قابل قبول %١٠ ،خوب و %١٠
خود را عالي ارزيابي كردند.
بﺤﺚ

متخصصان بيهوشي نقش مهمي در اداره شرايط
الكتيو و اورژانسي بيماران ايفا ميكنند .نتايج مﻄالعه
ما نشان ميدﻫد كه عليرغم طبيعت استرسزاي
رشته بيهوشي و ﻫمه معضﻼت صنفي و اجتماعي رخ
داده به ويژه طي سالﻫاي اخير )كاﻫش مكرر تعرفه
خدمات ارائه شده توسط متخصصان بيهوشي بدون
ارائه مستندات كافي و بدون در نظر گرفتن نسبت
ﻫاي استاندارد جهاني در دستمزد پزشكان متخصص
گروهﻫاي مختلف( ،درصد قابل توجهي از متخصصان
) (%٦٣به شغل خود عﻼقه دارند .در پژوﻫشي مشابه
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كه در كانادا و توسط جنكينز ٤و ﻫمكاران انجام شده
است نيز ،درصد باﻻيي از پزشكان از شغل خود راضي
بودند)(٦؛ ﻫمچنين طبق تحقيقات انجام شده توسط
روكيو ٥و ﻫمكاران در نيجريه  %٥٨/٣درصد از
متخصصان بيهوشي از شغل خود خرسند بودند)(٧؛
در مﻄالعه ما  %٣١از شركت كنندگان از شغل خود
ابراز نارضايتي ميكردند كه تفاوت چنداني با
آمارﻫاي جهاني و كشورﻫاي در تراز اقتصادي -
اجتماعي نزديك ندارد (٨).از سوي ديگر  %٨٩از
پرسش شوندگان از فشار كاري زياد و تحمل استرس
بسيار در شغل خود نارضايتي داشتند كه از اين افراد
 %٤٩خود را چنان تحت فشار كاري زياد ميدانستند
كه انرژي خود را براي ادامه كار كافي نميپنداشتند
ولي با وجود اين خود را دچار سندرم فرسودگي نيز
طبقه بندي نميكردند .در اين مﻄالعه  %٢٨شركت
كنندگان خود را مستهلك ميدانستند كه از آن
ميان  %٣بر اين باور بودند كه نياز به كمك دارند .بر
اساس نتايج اين مﻄالعه ساعات كاري بيش از
معمول ،يكي از علل مهم فشار باﻻي شغلي است؛ به
طوري كه  %٧٥از شركت كنندگان زمان بسيار صرف
شده در كار را عامل نارضايتي خود از شغل خويش
عنوان ميكردند )در حال حاضر ساعات موظفي
اعضاء ﻫيﺄت علمي دانشگاهﻫاي علوم پزشكي ٥٤
ساعت در ﻫفته است كه اين مدت زمان بيتوجه به
سختي و استرس رشتهﻫاي خاصي چون بيهوشي و
بدون در نظر گرفتن فرسودگي ناشي از فعاليت در
چنين رشتهﻫايي به قانون تبديل شده است؛ شايد
يادآوري اين واقعيت ضروري باشد كه ساعات
موظفي كار متخصصان باليني رشتهﻫاي پزشكي در
كشورﻫاي توسعه يافته به مراتب كمتر از كشور ما
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است؛ به عنوان مثال ساعات كاري موظفي
متخصصان بيهوشي در اروپا كمتر از  ٤٠ساعت در
ﻫفته است( .ﻫمانگونه كه پيشتر گفته شد يكي از
علل عدم رضايت مندي و ايجاد استرس شغلي
ساعات كاري زياد پزشكان است .عدم وجود تعادل
منﻄقي در حقالزحمهﻫا به ويژه در دستمزدﻫاي
رشتهﻫاي تخصصي باليني چون بيهوشي و
مراقبتﻫاي ويژه در سالﻫاي اخير ،موجب شده
است متخصصان بيهوشي براي داشتن درآمدي
نزديك به درآمد ساير گروهﻫاي تخصصي پزشكي
ساعات بيشتري را به كار حرفهاي خود بپردازند و از
اين روي با افزايش نامتناسب ساعات كاري،
ناخواسته بر استرس و فرسودگي شغلي خود
بيفزايند .متﺄسفانه از سالﻫاي دور تعرفه پرداختي
مابهازاء خدمات بيهوشي نسبت به رشتهﻫاي ديگر
بسيار پايينتر نگه داشته شده و ﻫمواره چه در بخش
دولتي و چه در بخش خصوصي كاﻫش دستمزد
متخصصان بيهوشي نخستين راﻫكار سياستگذاران
و تصميمسازان براي كاﻫش ﻫزينهﻫاي درمان بوده
است .به اين ترتيب عدم وجود عدالت بين رشتهاي
طي ساليان ،پزشكان متخصص بيهوشي را مجبور به
كار و فعاليت حرفهاي بيش از حد كرده است و در
كنار ساير علل مﻄرح در ابعاد جهاني ،موجب شده
اين گروه از متخصصان پيشقراوﻻن فرسودگي
شغلي در گروهﻫاي پزشكي در ايران باشند .چنين
تابلويي چندان ﻫم منحصر به فرد نيست آنچنانكه
در پژوﻫش مشابهي كه در نيجريه انجام شده است
نيز مهمترين شاخص استرسزا در متخصصان
بيهوشي زمان كار و فعاليت زيادي است كه در اين
شغل صرف ميشود (٧).در مﻄالعه صورت گرفته در
. Rukewe
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كشور ﻫند نيز زمان ثبت شده فعاليت پزشكان عامل
مهم خستگي و فرسودگي ايشان بوده است (٩).فشار
كاري ناشي از مدت فعاليت حرفهاي ﻫفتگي در بين
متخصصان بيهوشي شايعترين علت استرس شغلي
در استراليا و نيوزلند نيز ﻫست؛) (١٠از اين روي به
نظر ميرسد به مﻄالعه و تﺄملي دوباره به منظور
بازنگري در ميزان ساعات كاري اين گروه از پزشكان
كه مسؤوليتي خﻄير در اتاقﻫاي عمل برعهده دارند،
نياز باشد .عﻼوه بر اين آنچه امروز پرداختن به آن از
زيانﻫاي غير قابل جبران آينده پيشگيري خواﻫد
كرد و نويسندگان اين مقاله در روند مﻄالعه از آن
مﻄلع شدند ،آثار تصميمات اتخاذ شده طي يك سال
منتهي به اين پژوﻫش است كه موجب گرديد تعداد
قابل توجهي از واجدين شرايط ورود به دوره
تخصص ،از گزينش رشته تخصصي بيهوشي و
مراقبتﻫاي ويژه خودداري كنند و باز تعداد
محسوسي از پذيرفته شدگان در ﻫمان روزﻫا و ﻫفته
ﻫاي آغازين دوره دستياري ،تصميم به انصراف از
ادامه تحصيل در اين رشته بگيرند .قﻄعاً تداوم اين
روند طي سالﻫاي آتي جامعه پزشكي را كم كم از
وجود استعدادﻫا و نخبهﻫايي كه بتوانند بار پويايي
اين گرايش حياتي و راﻫبردي از پزشكي باليني را بر
دوش كشند تهي خواﻫد ساخت و ميتواند تبعات
جبران ناپذير يا عواقب سخت قابل جبراني را به بار
آورد كه دورانديشانه و چه بسا نياز عاجل است اگر
تصميم سازان و سياستگذاران بار ديگر و از زاويه
اي متفاوت به تصميمات اخير خود بنگرند و به
عاقبتي كه برخي كارشناسان مشاور به ايشان نشان
ندادهاند ،بينديشند و به اين پرسش نزد خود پاسخ
دﻫند كه وقتي برخي تصميمات و روشﻫاي نادرست
در ﻫمين كوتاه زمان توانسته آثار سوء از خود به

جاي بگذارد ،در درازمدت با مجموعه نظام درمان
چه خواﻫد كرد و چه تبعاتي براي آن در پي خواﻫد
داشت؟ از اين روي به پژوﻫشگران عﻼقمند به
موضوع اين مﻄالعه نيز پيشنهاد ميشود طي سال
ﻫاي آتي به بررسي تﺄثير تصميمات گرفته شده طي
يك سال اخير به ويژه كاﻫش ارزش نسبي خدمات
بيهوشي بپردازند تا حدس و گمانﻫايي كه در اين
نوشتار به آنها پرداختيم از منظر ديگر محققان نيز
مورد ارزيابي و نقد قرار گيرد.
يكي ديگر از علل ايجاد فرسودگي در بين
متخصصان بيهوشي عدم رضايتمندي از وضعيت
محيط كار و تعامل با ﻫمكاران است .بر اساس نتايج
به دست آمده در مﻄالعه ما فقط  ٣درصد از شركت
كنندگان محيط كار خود را آرام ارزيابي كردند.
نارضايتي از ﻫمكاري ﻫمكاران ،خود ميتواند دليلي
براي فرسودگي شغلي به ويژه در درازمدت باشد؛
ﻫمچنانكه ميتواند معلول شرايط استرسزاي
حاكم بر فعاليت حرفهاي نيز قلمداد شود .عدم وجود
ﻫمكاري مورد رضايت افراد ميتواند شرايط را براي
ادامه كار دشوار سازد و چرخه معيوبي پديد آورد كه
به بدتر شدن وضعيت محيط كار و تشديد فرسودگي
كاركنان منتهي شود.
در يك مﻄالعه صورت گرفته در لهستان %٢٨/١
از متخصصان بيهوشي از شغل خود ناراضي بودند كه
علل متعددي از قبيل فشار كاري زياد و عدم دريافت
حقوق مكفي و ارتباطات شغلي نامﻄلوب با ﻫمكاران
از علل آن دانسته شده است(١١).
به طور كلي استرس ميتواند اثرات مثبت و منفي
بسياري داشته باشد؛ در طول تحصيل و سالﻫاي
ابتدايي فارغ التحصيلي و كار ،استرس چنانچه به
درستي مديريت شود ميتواند با افزايش دقت و
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ﻻزم است با بنيان نهادن "درمانگاهﻫاي مشاوره
پزشكان" ضمن خدمات رساني به پزشكاني كه در
 به شناسايي پزشكان در،جستجوي كمك ﻫستند
معرض خﻄر و تﻼش براي كاستن از تبعات
 نياز به يادآوري.مخاطرات شغلي ايشان بپردازند
نيست كه متخصصان ﻫر جامعه از سرمايهﻫاي با
ارزش افزوده آن جامعه ﻫستند كه بيتوجهي به
وضعيت شغلي آنها نه تنها تهديدي براي سﻼمت و
تندرستي بيماران و جامعه است كه با خارج شدن
زودتر از معمول ايشان از چرخه درمان ميتواند
.ﻫزينهﻫاي درمان را به طور فزايندهاي افزايش دﻫد

تجربه موجب افزايش اعتماد به نفس در شرايط
 از سوي ديگر اثرات.بحراني طي سالﻫاي آتي گردد
 رواني،منفي استرس ميتواند باعث مشكﻼت روحي
 ﻫر پزشكي بايد بر استرسﻫاي شغلي.و جسمي شود
و غيرشغلي خود تسلط يابد تا بتواند آنها را مديريت
كند و از اثرات منفي آنها بر كار و فعاليت حرفهاي
 از سوي ديگر ﻻزم است پزشكان و به.خود بكاﻫد
ويژه سيستم درمان با اتخاذ تدابير مقتضي چون
، برقراري عدالت بين رشتهاي،كاﻫش ساعات كاري
 در... بهبود محيط شغلي و،تﺄمين معيشت شايسته
چيره شدن پزشكان بر استرس ﻫاي شغلي و فراﻫمي
رضايت حرفهاي به ايشان ياري رساندند و آنجا كه
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