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35  عبل  4هؾکالتؼ اص .عبل پیؼ دس ثیوبسعتبى ثیشم کبس هی کٌذ 10عبلَ، هتبُل، کبسؽٌبط پشعتبسی اص
ّ افضایؼ هغیْلیتِبیؼ ُوضهبى ثب کبُؼ پشعٌل ّ ( ثذّى هؾْست ثب اّ)پیؼ ثَ دًجبل دّثبس تغییش ثخؼ ّی 

عبػت ثؼذ اص  3-2ّی ثشای اًجبم ّظبیف هججْس اعت ُش سّص . ثَ ػِذٍ گشفتي ّظبیف آًِب آغبص ؽذٍ اعت
اخیشا ًیض چٌذ پشعٌل . اّ احغبط خغتگی ثذًی، اضطشاة، افغشدگی داسد. اتوبم ؽیفت دس ثیوبسعتبى ثوبًذ

هذیشیت ثیوبسعتبى ثشای . جذیذ اعتخذام ؽذٍ اًذ کَ ًظبست ثش صحت کبسی آًِب ثَ ّی عپشدٍ ؽذٍ اعت
دس ؽشایطی کَ ثَ دلیل   استمب ستجَ ثیوبسعتبى لْاًیي جذیذ ّضغ کشدٍ اعت ّ حجن کبسی پشعٌل صیبدتش ؽذٍ

اّ احغبط هی کٌذ اًتظبسات ثیؼ اص تْاًؼ اعت، ّ کبس اّ سا تحشیک .... پٌذهی کشًّب سّحیَ آًِب ضؼیف اعت 
کبس یک اّلْیت ثْدٍ ّ هٌؾب احغبط ) پزیش ّ ًبؽکیجب کشدٍ اعت، هتفبّت ثب چیضی کَ ُویؾَ ثْدٍ اعت

اّ کن کن دچبس احغبط غوگیٌی، فمذاى لزت دس کبسُب، ًبتْاًی دس تصوین گیشی، (. سضبیت ّ غشّس ثْدٍ اعت
 .ًباهیذی، اؽکبل دس حبفظَ ؽذٍ اعت
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 اعتشط

•Walter Bradford Cannon-1932 

 پبعخ جٌگ یب گشیض•

 اعتشط حبد •
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 اعتشط

•Hans Selye 

 !!!پذس اعتشط•

صخن :عٌذسم عبصگبسی ػوْهی•
هؼذٍ،فؾبس خْى ثبال، آتشّعکلشّص ػشّق 

ّ... 
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 تبثیش اعتشط

ثذى      

تبثیش ثش عیغتن ایوٌی 

          آدسًبل      تشؽح گلْکْکْستیکْییذ 

 افضایؼ لٌذ خْى     

افضایؼ فؾبس خْى 

اضطشاة 

 :هغض

َُیپْکبهپ       اختالل حبفظ 

کْستکظ پشٍ فشًّتبل     ػولکشد اجشایی 

آهجگذال 

تغییش عبختبس دًذسیتِب 
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 6 اعتشط حبد ّ هضهي



 فشعْدگی ؽغلی
Professional burnout 
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 :تبسیخچَ

 محقق تاریخ فعالیت

 Donabedian 1966 ؽغلی          کیفیت خذهبت سضبیت

 McGrath 1970 اعتشط ؽغلی

 Freudenberger 1974 ثیوبسی کبس ّ عٌذسم فشعْدگی

 MBI 1982 Maslachتؼشیف فشعْدگی ّ ػالین آى ّ 
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 ػلل فشعْدگی ؽغلی

ػذم تطبثك ثیي فشد ّ یکی اص حیطَ ُبی صیش ثشای هذت طْالًی 

 حجن کبسی1.

 کٌتشل2.

 پبداػ3.

.4Community  

 اًصبف ّ ػذالت5.

 اسصػ ُب6.
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 فشعْدگی ؽغلی
 

 

54/4% دسگیشی  هؾبغل هشتجظ ثب عالهت    پضؽکبى   

   43/2%پشعتبساى                                                      

 

صًبى< هشداى 

هجشد؟= هتبُل 

 ثیوبسعتبى سّعتبیی؟=ثیوبسعتبى هٌطمَ ای 

 ؽخصیت تیپD 
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 پیبهذُبی فشعْدگی ؽغلی

اعتشط         تغییشات فیضیْلْژیک       ا فضایؼ چشثی خْى 

 افضایؼ لٌذ خْى                                                    

 (عیگبس ّ )عْ هصشف هْاد... 

اضطشاة 

افغشدگی 

 غیجت، تشک تحصیل، کبُؼ ثِشٍ ّسی: اجتوبػی –پیبهذُبی التصبدی 
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 (هشتجظ ثب کبس)ػلل فشعْدگی ؽغلی 

حجن کبسی ثبال 

تؼذاد کن پشعٌل 

ؽیفتِبی طْالًی 

ًجْد کٌتشل 

اًؼطبف پزیشی کن ثشًبهَ ُب 

اًتظبسات ثبالی ؽغلی ّ سّاًی 

تؼبسض ًمؼ 

تٌْع کن ّظبیف 

خْدهختبسی پبییي 

پشعتبس-ساثطَ هٌفی پضؽک 

 حوبیت کن 

استجبطبت هٌفی ثیي اػضب 

ًباهٌی ؽغلی 

 

13 



 ػْاهل خطش فشعْدگی ؽغلی

َافشادی ک: 

خْد سا ّلف ؽغلؾبى هی کٌٌذ 

حجن کبسی صیبدی داسًذ 

 (هشالجیي عالهت)حشفَ ُبی کوک سعبًی 

کٌتشل کن یب ًجْد کٌتشل ثش کبس 

داؽتي ؽغل یکٌْاخت 

اص خْدگزؽتگی صیبد 
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 ػالین فشعْدگی ؽغلی

خغتگی 
خغتگی ثذًی :ػبطفی

ّ احغبعی ثَ دلیل 
اعتشط کبس،کبُؼ 

اًشژی 
،خغتگی،افغشدگی،ًب 

 اهیذی، دسهبًذگی
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 ػالین فشعْدگی ؽغلی

هْفمیت ؽخصی 
احغبط ثی :کن

کفبیتی ّ اسصیبثی 
هٌفی اص خْد، 
فمذاى لزت، 

ثذثیٌی، عشصًؼ 
خْد، گْؽَ 

 گیشی 
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 ػالین فشعْدگی ؽغلی

: فشعْدگی ؽخصیتی
جٌجَ ثیي فشدی 

فشعْدگی ؽغلی ثَ 
صْست ثی احغبعی ّ 

سفتبس هٌفی دس ثشاثش 
دس )دیگشاى،تحشیک پزیشی 

همبثل ُوکبساى،ثیوبساى، 
، ثی تْجِی (کبسآهْصاى

 ثَ هشالجت اص ثیوبساى
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آیب اًگیضٍ ؽوب کن ؽذٍ؟ 

آیب تْاًبیی ؽوب ثشای حل هؾکالت ؽغلی کن ؽذٍ؟ 

آیب احغبط هی کٌیذ ػصجبًی ّ تحشیک پزیش ؽذٍ ایذ؟ 

آیب هؾکالت هحیظ کبس ثَ صًذگی ؽخصی ؽوب ّاسد ؽذٍ اعت؟ 

آیب احغبط افغشدگی ثَ دلیل اعتشعِبی ؽغلی داسیذ؟ 

 آیب احغبط اضطشاة ثَ دلیل اعتشط ؽغلی داسیذ؟ 
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 ًتبیج فشعْدگی ؽغلی

 افضایؼ هشگ ثیوبساى 

 کبُؼ تالػ کبسی 

 افضایؼ گضاسػ خطبی پضؽکی 

 کبُؼ سضبیت ؽغلی 
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!!!!ًتیجَ گیشی  
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 (فشدی)عالهت حشفَ ای

تغییش ًگشػ 

هشالجت اص خْد 

ایجبد هشص جِت حفع عالهتی 

هشخصی اص کبس 

توشیي رُي آگبُی(mindfulness) 

کٌبس گزاؽتي هجبیل!!! 

اسصػ دادى ثَ کبس خْد 
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 (عبختبسی)عالهت حشفَ ای

هؼٌب ّ ُذف 

ٍاًتخبة ّ اساد 

اصل سفبلت ّ کبسگشُّی 

تْاًبیی هذیشیت هؾبسکتی 

سفغ هٌبثغ ًباهیذی ّ ًبکبسآهذی 

ضوي جلْگیشی اص صیبى ثیوبساى اص فشد خبطی حوبیت ؽْد 
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هتْجَ اعتشعِبی خْد 
 ثبؽیذ

اص حجن کبسی پشعٌل 
 آگبُی داؽتَ ثبؽیذ

هطویي ؽْیذ پشعٌل 
.اعتشاحت کبفی داسًذ  
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 !حشف آخش

 ثشای ًصبیح ّ اطالػبت ُوَ 
 دس ؽغلی فشعْدگی ثب همبثلَ

 هی خالصَ کلوَ یک
 .تعادلؽْد،

 آساهؼ، ّ اعتشط ثیي تؼبدل
 خبًَ ّ کبس گشفتي، ّ ثخؾؼ
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!!!کشًّب ّ عالهت سّاى  
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Mental health 

 A state of well being in which the individual realizes his or her own abilities, 

can cope with the  normal stresses of life, can work productively and 

fruitfully and is able to make a contribution to his or her community.  
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

دسگیشی ثب ػْالت سّاًی کشًّب دس پشعٌل دسهبًی 

دالیل: 

 حجن کبسی ّ عبػت کبسی صیبد1.

 کوجْد ّعبیل حفبظت فشدی2.

 احغبط حوبیت ًبکبفی3.

 ...دسگیشی ُوکبساى ثب ثیوبسی کشًّب4.

 پْؽؼ سعبًَ ای گغتشد5ٍ.

 ُوبًٌذ اپیذهی عبسط دس پٌذهی کشًّب ًیض اعتشط، افغشدگی ّ اضطشاة دس پشعٌل
 دسهبًی 
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

ساٍ اًتمبل ّیشّط کشًّب 

عشػت ثبالی اًتؾبس                               ثحشاى عالهت سّاى کشًّب 

ًجْد دسهبى لطؼی ّ ّاکغي 

 

 

 افغشدگی، اضطشاة، حولَ )اثشات سّاًؾٌبختی هتٌْع ّ ؽذیذ دس جوؼیت ػوْهی
 (، دلیشیْم، عبیکْص، خْدکؾیPTSDپبًیک،ًؾبًگبى جغوی،
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

 

 ½اص پشعٌل              افغشدگی 

1/3  اص پشعٌل            ثیخْاثی 

2/5 اص پشعٌل            ػالین اضطشاة 

تشط ّ ًگشاًی ُبی ؽخصی ّ اختصبصی 
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

 اّسژاًظ؟

 ثخؼ ػفًْی؟

  ICU؟
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

Female            اضطشاة ّ افغشدگی ثیؾتش 

 اهتیبص ثبالتش دس خْدعٌجی افغشدگی≤             30عي 

31-40 ٍعبل            ًگشاًی اص آلْدٍ کشدى خبًْاد 

41-50 عبل         ًگشاًی اص اهٌیت ؽخصی ًیض اعتشعضاعت 

عي ثبالتش          ًگشاًی اص ؽیفتِبی طْالًی ّ تجِجضات حفبظت فشدی 

دس ُوَ عٌیي ًجْد دسهبى ّ عالهت ُوکبساى      اعتشعضا 
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 کشًّب ّ ًتبیج سّاًی آى دس پشعٌل دسهبًی 

(؟)پشعٌل خظ همذم ّ پشعتبساى اعتشط،اضطشاة ّ افغشدگی ثیؾتش 

حوبیت اجتوبػی      کبُؼ اعتشط،افغشدگی،ثِجْد خْاة ّ افضایؼ کبسآهذی 

ًگشاًی اص اهٌیت ؽخصی، خبًْادٍ، هشگ ثیوبساى     فبکتْسُبی اعتشعضا دس پشعٌل دسهبًی 

 

دالیل اداهَ کبس پشعٌل دس  ثحشاى کشًّب: 

 هغیْلیت اخاللی ّ اجتوبػی1.

 هطیغ صالحذیذ همبهبت ثیوبسعتبى2.

 اًتظبس ججشاى غشاهت هبلی3.
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 :فبکتْسُبی کبُؼ دٌُذٍ اعتشط  

 ٍ(ثیؾتشیي تبثیش دس کبُؼ اعتشط)عالهت خبًْاد 

ّعبیل ایوٌی هٌبعت ثشای جلْگیشی اص ثیوبسی 

ًگشػ هثجت ُوکبساى 

 

دعتشعی ثَ خذهبت عالهت سّاى            کبُؼ اختالالت سّاى 

ثشخْسد ثیؾتش ثب هْاسد هؾکْک یب تبییذ ؽذٍ کشًّب         افضایؼ اختالالت سّاى 
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فبکتْسُبی تطبثك دس پشعٌل 

 الذاهبت هحبفظتی1.

 اطالػبت دس هْسد ساٍ اًتمبل ّ جلْگیشی اص ّیشّط2.

 لشًطی3ٌَ.

 ًگشػ هثجت ثَ خْد ّ حوبیت اجتوبػی4.

 دعتشعی ثَ خذهبت عالهت سّاى5.
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دس چیي: 

گبیذالیي اّسژاًظ هذاخلَ دس ثحشاى سّاى ثشای ثیوبساى کشًّب 

 تین هذاخلَ سّاى-: پشعٌل دسهبًی 

                      - shift duties 

                        - پلتفشهِبی اًالیي ُوشاٍ ثب تْصیَ ُبی ثِذاؽتی 
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دس اعتبى الجشص: 

 افضایؼ آگبُی ػوْهی        کبُؼ اعتیگوب-

 حوبیت اجتوبػی-

 کلیٌیک عالهت سّاى-

 هؾبّسٍ آًالیي-

-Hotline 

 غشثبلگشی آًالیي هؾکالت عالهت سّاى دس پشعٌل -

، لشًطیٌَ، فؾبس کبسی، اعتیگوب، دعتْسات ّ ّظبیف هؾخص، تفکیک PPE)هؾکالت-
 (ّظبیف
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دس اصفِبى: 

 حوبیت اجتوبػی-

 کلیٌیک عالهت سّاى ّ گشُِّبی آًالیي خْدیبسی ثشای عْگ ثبصهبًذگبى-

-Hotline 

 گشٍّ هذاخلَ دس ثحشاى-

 گشُِّبی ثبلیٌت ثشای پشعٌل-

 تغییش ؽیفت ّ هحل لشًطیٌَ-
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 چیکبس کٌین؟؟؟؟؟؟

خْاة خْة 

 (دسجَ اعت 20تب  18ثِتشیي دهب ثشای خْاة دهبی حذّد ) ثبؽذ تبسیک ّ خٌک اتبق خْاة ثبیذ  -1

 .ثشًبهَ خْاة ّ ثیذاسی هٌظن داؽتَ ثبؽیذ -2

 پشُیضاص هصشف فشآّسدٍ ُبی حبّی کبفئیي هبًٌذ لٍِْ، ؽکالت ّ ًْؽبثَ اص ػصش ثَ ثؼذ  -3

ّجْد تلْیضیْى ّ هْثبیل دس اتبق خْاة هی تْاًذ خْاة ) هحیظ خْاة ثبیذ هولْ اص آساهؼ ثبؽذ  -4
 (ؽوب سا هختل کٌذ

 ّسصػ صجحگبُی هی تْاًذ خْاة ؽجبًَ ؽوب سا تٌظین کٌذ -5

 طی سّص ًخْاثیذ  -6

 عبػت ثیي ّػذٍ ؽبم ّ صهبى خْاة تبى فبصلَ ثبؽذ ّ ثب ؽکن پش ثَ سختخْاة ًشّیذ 2حذالل  -7

 ؽت ثَ ثؼذ ًْس هٌضل سا خیلی کن کٌیذ  9اص عبػت  -8

 .  عبػت لجل اص خْاة هوٌْع اعت 4-2هصشف الکل ، لٍِْ ، للیبى ّ عیگبس اص  -9
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 40 چیکبس کٌین؟؟؟؟؟؟



 چیکبس کٌین؟؟؟؟؟؟

احغبعبت خْد سا هؼتجش ثذاًیذ 

تصْیش عبصی 

هؼٌبثخؾی 

هؾبسکت 

فؼبلیت 

دػب کشدى 

آسام عبصی 

تؼطیالت 
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 ثب تؾکش ّ خغتَ ًجبؽیذ 
 دکتش یبّسی
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