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و استرس شغلي در كاركنان بخش مدارك پزشكي شاغل در بيمارستان هاي سالمت عمومي

*استان مازندران

،3آبادي ابراهيم باقريان فرح،3ليخا اصغريز،2بنيامين محسني ساروي،1آذر كبيرزاده
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 چكيده
م اندركاران حرفه دست:مقدمه و درمان بيماران، تحت تأثير عوامل متعدد استرسهاي پزشكي به دليل بر عهده داشتن . زا هستند سؤوليت تأمين سالمت

و عوامل استرس شد زا در كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستان در اين پژوهش ميزان سالمت عمومي، استرس .هاي استان مازندران بررسي

كا-اين پژوهش تحليلي: روش بررسي شد مقطعي، به صورت سرشماري بر روي از. ركنان انجام براي بررسي ميزان سالمت عمومي

شد نامه زا، از پرسشو عوامل استرسOsipowي نامه، ميزان استرس از پرسشGoldbergنامه پرسش كل.ي پژوهشگرساخته، استفاده

. آناليز شدSPSSافزار ها با استفاده از نرم داده. نامه قابل آناليز بود پرسش178 نفر كه 231كاركنان شاغل

و مسؤولين بخش از نظر سالمت روان، كاركنان شاغل در مراكز خصوصي وضعيت مطلوب:ها يافته ها در معرض خطر تري داشتند

و واحد ترين عامل استرس مهم. بيشتري بودند زا در واحد بايگاني، كمبود فضا، واحد كدگذاري، عدم ثبت درست اطالعات در پرونده

و آمار، كمب و ميانگين سالمت روان در كاركنان با رشته.ود كاركنان بودپذيرش  مداركي ميزان استرس در كاركنان در حد طبيعي

و نيز استرس با رشته. تر بود پزشكي كم .داري وجود نداشت تحصيلي ارتباط معنيي بين ميزان سالمت عمومي

پز:گيري نتيجه و آنان از نظر ميزان استرس در سطح در هنگام بررسي ميزان سالمت روان كاركنان مدارك شكي در حد قابل قبول بود

و با در نظر گرفتن سال. طبيعي قرار داشتند و همچنين با توجه به نوع خدمت كاركنان اين بخش هاي خدمت افراد تا زمان بازنشستگي

مي هاي ناشي از عوارض استرس بر انسان، برطرف نمودن عوامل استرس هزينه .گردد زا توصيه

و وابسته؛ مدارك پزشكي؛ بهداشت همگاني؛ بهداشت رواني:هاي كليدي واژه .تنش؛ بهداشت شغلي؛ كاركنان علوم پزشكي

 تحقيقي:نوع مقاله

16/6/87:پذيرش مقاله26/2/87:اصالح نهايي25/7/86: مقالهدريافت

و استرس.ميرحي باقر زاده لدارخا،يذلي اصغرم،يه ابراي فرح آباداني باقرن،ياميبني ساروي زاده آذر، محسنريكب: ارجاع سالمت عمومي
ب ):2(4؛ 1386 اطالعات سالمتتيمدر. استان مازندرانيهامارستانيشغلي در كاركنان بخش مدارك پزشكي شاغل در

215-222.

 مقدمه
و و افزايش تغيير يكي از مسائلي كه با گسترش جوامع

 معرض خطر قرار داده، فشار رواني تحوالت، زندگي افراد را در
و تأثير آن بر سالمت عمومي آنان است فشارهاي. يا استرس

و عصبي، شاغلين در سازمان . گيرد ها را نيز در برمي رواني
شواهد نشان داده است كه نوع شغل در ابتالي كاركنان به

 بوده كه توسط85- 101اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*

.شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران حمايت گرديده است
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فشارهاي عصبي نقش اساسي داشته، تحوالت شغلي مانند
و دستمزد، ترفيع شغلي است كه به تغييرات سازماني،  حقوق

و آنان را دچار آشفتگي، نگراني، شكلي به افراد فشار مي آورد
و اضطراب مي استرس، هم براي افرادي).1(نمايد تشويش

و واحدهاي  و هم براي مؤسسات كه به آن مبتال هستند
توليدي پرهزينه بوده، عوارض ناشي از آن در قالب خستگي 

و جسم و تحريكروحي پذيري، تندخويي، ي، زودرنجي
و رضايت  اضطراب، افزايش فشار خون، عدم اعتماد به نفس

و كاري، كاهش بهرهي شغلي، فقدان انگيزه بروز ... وري
نياز از اين رو تمام مؤسسات به عنوان پيش).5-2(كند مي

مايلند كاركناني را به كار گيرند كه داراي سالمت عمومي 
هاي وابسته به پزشكي نيز از اين حرفه. باشندقابل قبولي 

كاركنان بيمارستان به علت مسؤوليت. قاعده مستثني نيستند
و مداواي بيماران تحت تأثير عوامل  تأمين راحتي، آسايش

در اين ميان، كاركنان بخش).4(زا قرار دارند مختلف تنش
مدارك پزشكي كه در چهار واحد پذيرش بيماران، آمار 

به ستاني، كدگذاري بيماريبيمار و بايگاني پزشكي مشغول ها
اولين. زا قرار دارند كار هستند نيز تحت عوامل متعدد استرس

برخورد بيماران در بيمارستان با كاركنان پذيرش شكل 
گيرد، بنا بر اين بخش اساسي فشارهاي رواني از سوي مي

و بدل مي شود؛ همراهان نگران بيمار با كاركنان پذيرش رد
 خدمت به صورتي ضمن اين كه در اين واحد ارائه

و شبانه روزي بوده، امكانات براي استراحت در شيفت عصر
در واحد آمار،. شب براي تنها كارمند آن فراهم نيست

و نيز درستي آنان كه مبناي بسياري از  گردآوري آمارها
مي گيري تصميم و تخصيص منابع . باشد، بسيار اهميت دارد ها
از بندي بيماري طبقه ها بر اساس نوع بيماري، رفع نقص

و همچنين كمك به پژوهشگران علوم پزشكي از  پرونده
و پاسخ عمده به ترين وظايف كاركنان واحد كدگذاري گويي

و حراست پرونده و حفظ و همچنين مكاتبات حقوقي ها
هاي كاركنان بايگاني بازيابي آنان براي مراجعين، از مسؤوليت

مي زشكي است كه براي آنان استرسپ .باشد زا

و عوامل استرس شغلي در بين كاركناني در زمينه  ميزان
بخش مدارك پزشكي در ايران تنها يك پژوهش در دانشگاه
و همكاران انجام شده است . علوم پزشكي ايران توسط رئيسي
در اين پژوهش مشخص گرديد كه ميزان استرس كاركنان

و عوامل استرسمدارك پزشكي در  زا در واحد حد طبيعي بوده
گويي به تمامي بيماران مراجعه پذيرش، عبارت از عدم پاسخ

كننده، كم بودن فضاي پذيرش، تأخير حضور پزشكان، در 
واحد بايگاني عبارات از كم بودن فضاي بايگاني، به كار 

آوري نوين، عدم ارسال به موقع پرونده از بخش، نگرفتن فن
و ارائه نكردن به موقع آمار در واحد  آمار عبارت از اشتباه بودن

بي بخش در ها، همچنين و توجهي مسؤولين به آمار تهيه شده
واحد كدگذاري عبارت از ناخوانا بودن خط پزشكان، درج 
و به كارگيري عالئم  نكردن تشخيص نهايي توسط آنان

ي در مطالعه).6(اختصاري غيررايج اعالم شده است 
Brodnik و همكاران نيز سطح باالي استرس در امور

و همچنين ارتباط با پزشكان يافت گيري تصميم هاي مديريتي
).7(شده است 

با توجه به اين كه وظايف شغلي در بخش مدارك پزشكي
، عوامل)7(هاي نوين دگرگون شده است آوري با وجود فن

و محيط استرس مي زا در افراد .ت باشدتواند متفاو هاي مختلف
 استرس بر سالمتي با در نظر گرفتن اثرات شناخته شده

و اهميت سالمتي روحي كاركنان خدمات، عمومي افراد
تحقيق حاضر براي اولين بار در سطح استان با هدف تعيين 

و عوامل استرس زا در ميان ميزان سالمت عمومي، استرس
 كاركنان بخش مدارك پزشكي انجام شد؛ بديهي است كه با

زا در كاركنان بخش مدارك پزشكي شناخت عوامل استرس
و ارائهي هاي تابعه بيمارستان مي دانشگاه ازي نتايج آن توان

ذي زيان و سازمان و معنوي متعددي كه افراد نفع هاي مادي
و بهره با آن مواجه هستند، پيش را گيري نمود وري كاركنان

در(  بخش مدارك با توجه به كمبود شديد نيروي انساني
.افزايش داد)ها پزشكي بيمارستان
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 روش بررسي

آن-اين پژوهش به روش تحليلي و در  مركز35 مقطعي بود
 هاي هاي دانشگاه درماني استان مازندران شامل بيمارستان
و مازندران، بيمارستان و علوم پزشكي بابل هاي خصوصي

 در كل كاركنان شاغل. تأمين اجتماعي، مشاركت داشتند
 نفر آنان رديف9 نفر بودند كه تعداد 231مراكز ياد شده

شغلي مدارك پزشكي داشتند ولي در اين بخش مشغول به
و يا در مدت كم تر از يك سال فرصت كافي براي كار نبودند

رو در رويي با مسائل اين بخش را نداشته، از مشاركت در 
سر پرسش222از. طرح خارج شدند شماري نامه كه به صورت

و عودت 180بين افراد توزيع گرديد،   مورد آن تكميل
براي تعيين. مورد آن قابل آناليز بود178داده شد كه

 GHQي نامه ميزان سالمت عمومي از پرسـش
)General Health Questionnaire ( گلدبرگ
)Goldberg ( و ميزان استرس با استفاده شد

و. سنجيده شدOsipowي پرسشنامه  پايايي روايي
هاي متعدد مورد تأييد هاي ياد شده در پژوهش نامه پرسش

ي نامه با استفاده از پرسش).9و6،8-4(قرار گرفته است
Goldbergازي افراد با نمره  مشكوك به داشتن23 باالتر

ي تفسير امتيازات نحوه. شناختي بودند مشكالت روان
. ذكر شده است1 در جدول Osipowي پرسشنامه
 Osipowنامه امتيازات پرسشي تفسير نحوه:1جدول

 استرسنمره
 مردان زنان معادل نمرات

60-60133-107 بدون استرس

 134-216 108-203 طبيعي

 217-258 204-251 متوسط

 259-300 252-300 شديد

زاي سوم براي شناخت عوامل استرسي نامه پرسش
مد آزمودني ارك پزشكي بود كه براي هاي اين تحقيق در بخش

و براي  هر واحد از بخش مدارك پزشكي تعدادي سؤال طراحي
) نمره5(تا خيلي زياد) نمره1(هاي هيچ هر سؤال از گزينه

ي نامه پرسش. براي نشان دادن شدت استرس استفاده شد

زا داراي روايي صوري با تأييد متخصصين عوامل استرس
ن صورت بود كه روش كار بدي. مدارك پزشكي بود

 در بين كاركنان عالقمند به مشاركت در تحقيقها نامه پرسش
و پس از ارائه وي به صورت حضوري  توضيحات الزم توزيع

آنان نيز ملزم شدند تا ظرف يك هفته از زمان دريافت آن را
. استفاده شدSPSSافزار ها از نرم براي آناليز داده. عودت دهند

و حرف ويژگي اي كاركنان مانند سن، ميزانههاي فردي
 كاري كار، سابقهي تحصيلي، ميزان سابقهي تحصيالت، رشته

و ... در شغل فعلي، وضعيت تأهل، جنس، وضعيت استخدامي
.نيز مورد پرسشگري قرار گرفت

ها يافته

 مورد قابل آناليز 178 عودت داده شدهي نامه پرسش180از
و) درصد4/49( نفر88بود كه از نظر جنس  نفر90زن

93/7±92/34ميانگين سن افراد. مرد بودند) درصد6/50(
و بيشترين فراواني با به) درصد2/29( نفر50سال مربوط

 نفر25از نظر وضعيت تأهل. سال بود26-30 سنيي طبقه
و) درصد14( و) درصد4/85( نفر 152مجرد  نفر1متأهل
 كاري گين كل سابقهميان. مطلقه بودند) درصد6/0(

و ميانگين سابقه67/6±99/10گويان پاسخ دري سال  كار
).2جدول( سال بود11/6±67/7بخش مدارك پزشكي

و سابقهي وضعيت سابقه:2جدول  كار در بخشي كار كلي

 مدارك پزشكي

ي بندي سابقه طبقه
 كار

) درصد(فراواني
 كل سابقه كار

ي سابقه) درصد(فراواني
ر در مدارك پزشكيكا

از كم )8/41(64)6/24(42 سال5تر

)2/26(40)8/22(39 سال8-5

)1/11(17)3/16(28 سال12-9

)7/11(18)8/15(27 سال16-13

)2/5(8)2/8(14 سال20-17

)2(3)2/1(2 سال24-21

و باالتر25 )2(3)1/11(19 سال
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مدارك) درصد4/52( نفر87از نظر مدرك تحصيلي
و بقيه ميزان تحصيالت. غيرمدارك پزشكي بودندي پزشكي

و ديپلم،) درصد3/37( نفر 66 2/32( نفر57زير ديپلم
و) درصد4/29( نفر52فوق ديپلم،) درصد  نفر2ليسانس

 نفر76از نظر محل اشتغال. فوق ليسانس بود) درصد1/1(
در) درصد2/25( نفر45در مراكز غيرآموزشي،) درصد7/42(

در سازمان تأمين) درصد2/15( نفر27مراكز آموزشي،
و  در مراكز خصوصي اشتغال) درصد9/16( نفر30اجتماعي

) درصد5/61( نفر 110از نظر وضعيت استخدام،. داشتند
) درصد9/2( نفر5پيماني،) درصد1/29( نفر51رسمي،
و) درصد7/1( نفر3شركتي، و قراردادي  روزمزد، طرحي

ها نشان يافته. بودند) درصد1/1( نفر2ساير موارد هر كدام
و) درصد9/46( نفر82داد كه   نفر93در شيفت ثابت صبح

به صورت شيفت در گردش به كار اشتغال) درصد1/53(
از نظر وضعيت اشتغال به كار در بخش مدارك. داشتند

4/12( نفر21در پذيرش،) درصد4/60( نفر 102پزشكي 
 نفر16در آمار،) درصد8/11( نفر20مسؤول بخش،) درصد

و) درصد5/9(  در كدگذاري) درصد9/5( نفر10در بايگاني،

و انحراف معيار نمرات سالمت. مشغول به كار بودند ميانگين
و استرس نشان داد كه مردان از سالمت روان بيشتري 

و ميانگين نمره دراي برخوردار بودند سترس هر دو جنس
).3جدول(سطح طبيعي قرار داشت 

و) انحراف معيار±(ميانگين:3جدول نمرات سالمت روان
و زنان  استرس در مردان

 مردزن متغير
سالمت

 عمومي
)15/13±(63/23)95/9±(17/17

 44/176)±85/33( 86/173)±73/31( استرس

 عمومي در ها نشان داد كه ميزان سالمت يافته
و در بيمارستان بيمارستان هاي تأمين هاي خصوصي بيشتر

 مراكزي همچنين استرس شغلي در كليه. اجتماعي كمتر است
 بينχ2با استفاده از آزمون. در سطح طبيعي قرار داشت

09/0P(سالمت روان 84/0P(و ميزان استرس)= با)=
).4جدول(شت داري وجود ندا نوع مراكز اشتغال ارتباط معني

و ميزان استرس مسؤولين همچنين از نظر سالمت عمومي
).5جدول(بخش وضعيت مناسبي نداشتند 

و استرس به تفكيك مراكز اشتغال)انحراف معيار±(ميانگين:4جدول  نمرات سالمت روان

 داري معني غير آموزشي آموزشي تأمين اجتماعي خصوصي متغير

 76/19NS)±18/12(27/20)±62/12(74/23)±61/12(03/19)±30/10( سالمت عمومي
 NS 53/170)±57/29( 180)±13/30( 26/174)±53/36( 53/179)±87/39( استرس

و استرس به تفكيك واحدهاي اشتغال) انحراف معيار±(ميانگين:5دولج  نمرات سالمت روان

بخ بايگاني پذيرش كدگذاري آمار متغير شمسؤول

48/24)±86/5(05/19)±44/11(81/20)±80/9(50/22)±47/12(20/20)±36/10( سالمت عمومي

 195)±47/19( 19/172)±82/34( 75/162)±71/32( 60/156)±12/31( 80/182)±96/24( استرس

و)=86/0P(دار بين سالمت روان عدم ارتباط معنيχ2آزمون
53/0P(نيز استرس و وضعيت كار در شيفت ثابت صبح)=

و همچنين سالمت روان 69/0P(يا در گردش و نيز)=

22/0P(استرس χ2آزمون. با وضعيت تأهل را نشان داد)=

88/0P(دار بين سالمت روان عدم ارتباط معني و ميزان)=
80/0P(استرس ها يافته. را با وضعيت استخدام نشان داد)=
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ك  مداركيه ميزان استرس در كاركنان با رشتهنشان داد
و ميانگين و غير مدارك پزشكي در حد طبيعي پزشكي

كمي سالمت روان در كاركنان با رشته تر مدارك پزشكي
21/0P( بين ميزان استرس k2با استفاده از آزمون. است =(

08/0P(و نيز سالمت عمومي  تحصيلي ارتباطي با رشته)=
وج معني ).6جدول(ود نداشت داري

و) انحراف±(ميانگين:6جدول معيار نمرات سالمت روان

 استرس بر اساس رشته تحصيلي

 متغير
 مداركي رشته

 پزشكي

 غيري رشته

 مدارك پزشكي
 داري معني

 18NS)±24/10(80/22)±42/13( سالمت عمومي
 47/17NS)±46/31( 87/178)±19/29( استرس

و به ترتيب سه اولويت اول امل تنشعو:7جدول )با ميزان خيلي زياد(زا به تفكيك واحدها

)درصد(فراواني اولويت نوع عامل در آمار)درصد(فراواني اولويت نوع عامل در بايگاني
)9/26(121 كمبود كاركنان)1/42(145 كم بودن فضاي بايگاني

)20(215دناآرام بودن فضاي واح)8/38(240 كمبود كاركنان

)7/27(328 هاي قانوني پرونده رعايت جنبه
 عدم توجه مسؤولين به آمارها-

 عدم ارسال به موقع آمار از بخش-
324)2/28(

)درصد(فراواني اولويت نوع عامل در پذيرش)درصد(فراواني اولويت نوع عامل در كدگذاري
كا)6/28(122 عدم ثبت صحيح اطالعات در پرونده )2/32(146 ركنانكمبود

)8/26(219 ناآرام بودن فضاي واحد
وي- و همراه  عدم پيش بيني فضا براي انتظار بيمار

 كمبود فضاي پذيرش-
288)7/60(

ها)1/22(317 ناخوانا بودن خط پزشكان )3/22(330 اخذ صحيح رضايت نامه

عوامل تنش از ميان همه زا براي كاركنان بخشي 
س ه عامل كه بيشترين فراواني را به مدارك پزشكي

بر را ميزان خيلي زياد ب و به  5خود اختصاص داده
 ذكر7اعالم شده است، به تفكيك واحد در جدول

.شده است

 بحث

هاي پژوهش نشان داد، ميزان سالمت همان گونه كه يافته
همچنين از نظر ميزان. روان در كاركنان در حد قابل قبول بود

در سطح طبيعي قرار داشتند كه با تحقيق استرس كاركنان 
و همكاران هم مي رئيسي البته شايد بتوان علت).6(باشد سو

و كل سابقه و سابقهي آن را به ميانگين سن دري كار  كار
بخش مدارك پزشكي مربوط دانست كه در هر دو تحقيق

 طوالني در ايني پرسنل مورد بررسي جوان بوده، سابقه
. بخش نداشتند

ها نشان داد كه سالمت روان مسؤولين بخش يافته
رو. مدارك پزشكي در معرض خطر بيشتري قرار دارد از اين

و ديگر ارتباطات مسؤول بخش به دليل تعامل برون بخشي
و همچنين جايگاه مدارك پزشكي با مسؤولين ساير بخش ها

او در نزد واحدهاي بخش خود، اين گروه نياز به توجه 
د و همكاران Brodnikهاي پژوهش در يافته. ارندبيشتري

هاي اشاره شده است كه مديران مدارك پزشكي به دليل نقش
و جديدي كه براي ايشان در نتيجه دري متعدد  تغيير

هاي كاري پديد آمده است، روز به روز استرس بيشتري شيوه
).7(كنند را تجربه مي

دار بين سالمت روان هاي اين پژوهش نبود ارتباط معني يافته
و استرس با اشتغال به صورت شيفتي را نشان داد كه در 

و همكاران مطابقت دارد ).6(خصوص استرس با پژوهش رئيسي
و البته پژوهش هاي انجام شده در زمينه مشاغل نوبت كاري

تأثير آن بر سالمت افراد، از به هم ريختن ريتم سيركادين بر 
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و برخي  اختالالت پاتولوژيكي مانند زخم روي فيزيولوژي بدن
و ديگر عوارض و عوارض حاملگي معده، بيماري عروق كرونر

در)16-10(ي كار ياد شده است جسمي اين شيوه و همچنين
برخي منابع اشاره شده است كه برخي افراد كه كارشان با

را برنامه و غير ثابت خود ي نوبت كاري است حضور نامنظم
 براي غفلت از خانواده دانسته، مشكالت در محل كار عاملي

شايد).17(دانند خانوادگي خود را منتسب به محل كار مي
با بتوان دليل معني دار نبودن ارتباط ياد شده را در مقايسه

ساير مشاغل بيمارستاني، به نوع كار در بخش مدارك پزشكي 
هاو نداشتن ارتباط مداوم با بيمار، به شكلي كه در بخش

.د دارد، نسبت دادوجو
در هاي اين پژوهش نشان داد كه عوامل استرس يافته زا

و  واحد پذيرش با عوامل اشاره شده در تحقيق رئيسي
و بايگاني به  و در واحد كدگذاري، آمار همكاران تفاوت داشت
ترتيب مشكالت ناشي از ثبت اطالعات، توجه نكردن به 

و فضاي محدود بايگاني عوامل است زا به شماررسآمارها
در در يافته).6(آيند مي هاي اين پژوهش به كمبود كاركنان

و به  و آمار به عنوان مشكل اشاره شده است واحد پذيرش
و بازنگري نظر مي رسد كه با استفاده از الگوهاي كارسنجي

در. توان نسبت به رفع آن اقدام نمود چارت سازماني مي
و كدگذاري نيز به  ترتيب به ناآرام بودن واحدهاي پذيرش

و پيش بيني نكردن فضاي محيط كار، كمبود فضاي بايگاني
و همراهان اشاره شده است فضاي فيزيكي. انتظار براي بيمار

و همكار نيز هاي در پژوهش و عبدي و همكاران  نويديان
زا شناخته شده بود؛ هرچند كه محيط فيزيكي عامل استرس

اوت از بخش مدارك پزشكي هاي مورد اشاره متف در پژوهش
و مهم).4-5(باشد مي ترين دليل براي مورد ياد شايد اولين

در توجهي به ديدگاه شده بي هاي كارشناسي مورد لزوم
طراحي بخش مدارك پزشكي در زمان تأسيس بيمارستان 

ها در شروع باشد؛ ضمن اين كه ساختمان برخي از بيمارستان
ن و بعدها به بيمارستان كار داراي كاربري بيمارستان بوده

زا در واحد عوامل استرسي در زمينه. تبديل شده است
و بايگاني به ترتيب دو عامل دريافت صحيح  پذيرش

و رعايت جنبه نامه رضايت از ها هاي قانوني مدارك پزشكي
اعالم شده استزا سوي پاسخگوياني به عنوان عامل استرس

 اين اند؛ي مدارك پزشكي بودهي رشته آموخته كه خود دانش
و حساسيت بيشتر استرس مي تواند از يك سو ناشي از آگاهي

و حقوقي پرونده اين افراد نسبت به جنبه از هاي علمي و ها
سوي ديگر ناشي از آشنايي بيشتر بيماران با حقوق خود در 

.بيمارستان باشد

و قدرداني  تشكر

 محترم مدارك پزشكي همكاراني كليهي از همكاري صميمانه
و همكاري خانم نامه سراسر استان در تكميل پرسش و از توجه ها

و خانم موسوي كارشناس  دكتر مالني برودنيك از دانشگاه اوهايو
.گردد گروه مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشكر مي
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Rate of General Health, Job Stress and Factors in Medical Records 
Workers* 
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Abstract 
Introduction: Hospital staff, because of their responsibility for keep health and treatment of 
patients, may be affected by many stressful factors. In this study, rate of general health, stress 
level, and stressful factors in medical records staff working in Mazandaran hospitals was 
surveyed. 
Methods: In this descriptive (cross sectional) research, all medical record staff were participated 
(no sampling). General health questionnaire (GHQ), Osipow questionnaire (for rate of stress), 
and a researcher made questionnaire (for find out the stress factors) were used. Data was analyzed 
with SPSS software. 
Results: The staff working in private hospitals had a better general heath condition. Medical 
records administrators had more stress. The rate of stress in medical records staff (with academic 
degree) and in staff with no academic degree was in the same level; but general health level in 
staff with academic degree was higher. k2 test showed that there was not any significant relation 
between rate of general health (P = 0.06), stress (P = 0.21) and course of education. 
Conclusion: The general health condition in all staff was in acceptable rate. Also, the stress level 
was in natural rate. Attention to medical records workers because of relationship with patients 
and duration of the time which they must work, for removing stressful factors is suggested. 
Keywords: Stress; Occupational Health; Allied Health Personnel; Medical Records; Public 
Health; Mental Health. 
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