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لكاكاطط لا تا تا اددكهكها اكا كا كاراييكاراييدردركهكه  استاستمهممهمعامليعامليكاركارمحيطمحيط
    بهبه  توجهتوجه  بابا  ..دارددارد  مستقيممستقيم  تاثيرتاثير  كاركنانكاركنان

اصولاصولكاريكاري  محيطهايمحيطهاياكثريتاكثريتاينكهاينكه
وونمايندنمايندنمينمي  رعايترعايتراراارگونوميارگونومياوليهاوليه
مسببمسبباوليهاوليه  اصولاصولبهبهتوجهتوجهعدمعدمايناين

ووارگونوميارگونوميفاكتورهايفاكتورهايريسكريسكايجادايجاد ووارگونوميارگونومي  فاكتورهايفاكتورهايريسكريسكايجادايجاد
    ميمي  كاركنانكاركنان  برايبراي  مشكالتيمشكالتي  بروزبروز  سببسبب
دد ددگ نگ چن نه چن ته تال كنانال كنانكا ااكا راراكاركنانكاركنانسالمتيسالمتي  همچنينهمچنينووگرددگردد
..اندازداندازد  ميمي  خطرخطر  بهبه  نيزنيز



شغل شغلسالمت سالمتی شغلیسالمتی شغلیسالمت
انطباق شغل با توانايی افرادانطباق شغل با توانايی افراد

کنترل فرد بر روی کارکنترل فرد بر روی کار  
رافزايش مهارتافزايش مهارت يش رز يش ز

ايجاد اين فرصت که افراد بتواند روابط ايجاد اين فرصت که افراد بتواند روابط 
??مناسبی با همکاران داشته باشندمناسبی با همکاران داشته باشند ر ری ی

داشتن اطالعات  کافی در خصوص داشتن اطالعات  کافی در خصوص 
و افراد به آن بازخوراند و افراد وکارايی افراد به آن بازخوراند و افراد ر وکارايی ن ب  ور  ز ر و ب يی  ر ور ن ب  ور  ز ر و ب يی  ر

سيستمسيستم
وجلوگيری از تبعيض و خشونتجلوگيری از تبعيض و خشونت يض و  ب ز  يری  و وج يض و  ب ز  يری  و ج

جلوگيري از استرس هاي ناشي از جلوگيري از استرس هاي ناشي از 



آار از ناش آاراسترس از ناش استرس ناشي از آاراسترس ناشي از آاراسترس

بار آاري زيادبار آاري زياد--
امكانات-- امكاناتآمبود بو ابو اآمبود
حساس بودن آارحساس بودن آار  --
درگيري آاريدرگيري آاري  --
خانوادگي-- مسئوليت و خانوادگيشبكاري مسئوليت و شبكاري و مسئوليت خانوادگيشبكاري و مسئوليت خانوادگي--شبكاري

-- ترس از ابتال به بيماريهاي واگير و خطرناكترس از ابتال به بيماريهاي واگير و خطرناك  --



آلوده خون با ا تماس با خون آلودهت

Source: US Dept of Labor, BLS

Source: American Hospital Assn, 1992

Source: US Centers for Disease Control







افراد معتاد به مواد مخدر و الکلف

ان ل عوامل روانیا

مسن افراد مسنافراد

داليل فرهنگی 

مجرمان 



ف ط از ض ت ن آناخش اآا ا و همراهان آارآنانخشونت و تعرض از طرف
بيمار  

خشونتهای رفتاری 

!



دردربيمارستانبيمارستاندردرشاغلشاغلکارکنانکارکنان دردربيمارستانبيمارستاندردرشاغلشاغلکارکنانکارکنان  
  ميمي  آارآار  محيطمحيط  آورآور  زيانزيان  عواملعوامل  معرضمعرض
لاااشناشن لا لا لشا اشا ت اا ت ا استرسهاياسترسهاي  شاملشاملعواملعواملايناين..باشندباشند
    سازماندهيسازماندهي  وعدموعدم  آارآار  ازاز  ناشيناشي

    وجودوجود  وو    آارآنانآارآنان  وضعيتوضعيت  بابا  آارمتناسبآارمتناسب
شيمياييشيمياييوو  فيزيكيفيزيكيآورآورزيانزيانعواملعوامل يييي
  غيرغير  ابزارابزار  وو  وسايلوسايل  ازاز  استفادهاستفاده  ..استاست

آهآهباشدباشدآارمآارمدرمحيطدرمحيطارگونوميكارگونوميك آهآهباشدباشدآارميآارميدرمحيطدرمحيطارگونوميكارگونوميك
  دردر  شغليشغلي  بيماريهايبيماريهاي  ايجادايجاد  اصلياصلي  مسببمسبب
نكهههنظنظاشاشآناآنااا نكها اآثاآثا اآثراآثراينكهاينكهبهبه  نظرنظر..باشدباشدميميآنانآنانميانميان

    ميمي  زنزن  بيمارستانبيمارستان  دردر  شاغلشاغل  آارآنانآارآنان
..باشندباشند



آار از ناش آاربيماريهاي از ناش بيماريهاي ناشي از آاربيماريهاي ناشي از آاربيماريهاي

ناراحتي اسكلتي و عضالنيناراحتي اسكلتي و عضالني--
يافسردگيافسردگي-- ر يا ر ا
مبتال به بيماريهاي صعب العالج مبتال به بيماريهاي صعب العالج   --
ناراحتيهاي پوستي ناراحتيهاي پوستي   --
تنفسي-- تنفسيمشكل مشكل مشكل تنفسيمشكل تنفسي--



  بيماريهاي اسكلتي و عضالنيبيماريهاي اسكلتي و عضالني

احت اسكلت عضالن احت اسكلت عضالننا نا

ي ي يي ي ي

ناراحتي اسكلتي عضالنيناراحتي اسكلتي عضالني
.....).....)كمر درد ،گردن درد و شانه درد،كمر درد ،گردن درد و شانه درد،((در باال تنه در باال تنه   --

اسكلت و عضالنياسكلت و عضالني    ناراحتيناراحتي   
۵۴۵۴%% د د دن دگ د دن %%۵۴۵۴گ گردن دردگردن درد
۴۴۴۴%% شانهشانه درد درددرد درد
٢٢٢٢%% درد در بازو و ساعددرد در بازو و ساعد
٣۶٣۶%% مچ دردست مچدرد دردست %%درد چ ر  چر  ر  ر 
۴۶۴۶%% درد در ناحيه پشتدرد در ناحيه پشت
۵۴۵۴%% آ د د آد د د %%۵۴۵۴د درد در آمردرد در آمر



.....).....)زانو درد ،درد در مچ پا،زانو درد ،درد در مچ پا،((در پايين تنه در پايين تنه 

اسكلت و عضالنياسكلت و عضالني  ناراحتيناراحتي ي ير ير يو و

٣۴٣۴%% درد در ناحيه نشمينگاهدرد در ناحيه نشمينگاه

۵۶۵۶%% درد در زانو و پادرد در زانو و پا

۵۴۵۴%% ناحيه مچ پا و انگشتانناحيه مچ پا و انگشتان



نحوه انجام آار در ايستگاه پرستاري هم به صورت ايستاده نحوه انجام آار در ايستگاه پرستاري هم به صورت ايستاده --
ين   و هم به صورت نشسته می باشد و به طور ميانگين ساعات  و هم به صورت نشسته می باشد و به طور ميانگين ساعات   ي ور  ی ب و ب  ور   م ب  ين   و  ي ور  ی ب و ب  ور   م ب  و 

آار در وضعيت ايستاده بنا به نظر مسئوالن بخش های مورد آار در وضعيت ايستاده بنا به نظر مسئوالن بخش های مورد 
کار حجم به بنا و شده ارزياب مورد پرستاران و کارانتخاب حجم به بنا و شده ارزياب مورد پرستاران و انتخابی و پرستاران مورد ارزيابی شده و بنا به حجم کارانتخابی و پرستاران مورد ارزيابی شده و بنا به حجم کارانتخاب

.  .  ساعت می باشدساعت می باشد  ۴۴--۶۶مابين مابين 





ن  در واقع مي توان گفت كه با توجه به نوع كار پرستاري نيازمند ايستادن و راه رفتن  در واقع مي توان گفت كه با توجه به نوع كار پرستاري نيازمند ايستادن و راه رفتن   ن و راه ر د اي زم ي ري  ر پر وع  وج ب  ت  ب  وان  ع مي  ن  ر وا ن و راه ر د اي زم ي ري  ر پر وع  وج ب  ت  ب  وان  ع مي  ر وا
..به مدت بيشتر از چهار ساعت در هر شيفت مي باشدبه مدت بيشتر از چهار ساعت در هر شيفت مي باشد

وروضعيت ايستگاه پرستاري  مي توان گفت كه طراحي محيط كار در بخشهاي مورد وضعيت ايستگاه پرستاري  مي توان گفت كه طراحي محيط كار در بخشهاي مورد -- ي ه ب ر ر ي ي ر ن و ي ري پر ي ي ورو ي ه ب ر ر ي ي ر ن و ي ري پر ي ي و
بازديد نامناسب مي باشد به طوري كه اين مسئله سبب مي شود كه پرستاران در بازديد نامناسب مي باشد به طوري كه اين مسئله سبب مي شود كه پرستاران در 

در معرض حركات تكراري در معرض حركات تكراري ) ) پاهاپاها,,مچ دست مچ دست ,,ساعدساعد,,كمركمر,,گردن گردن ((حين كار بدن آنان حين كار بدن آنان 
خمش و پيچيش باشدبارها در طي شيفت كاري در محدوه خارج از حد دسترسيخمش و پيچيش باشدبارها در طي شيفت كاري در محدوه خارج از حد دسترسي

وسايل را جابجا نموده اند يا اينكه در ارتفاع باالتر از حد شانه در حال تنظيم  وسايل را جابجا نموده اند يا اينكه در ارتفاع باالتر از حد شانه در حال تنظيم  
اند بوده زات اندتجه بوده زات ازتجه باالت زات تجه و وسايل اين تفاع ا چه ه كه است ذك به ازالزم باالت زات تجه و وسايل اين تفاع ا چه ه كه است ذك به الزم الزم به ذكر است كه هرچه ارتفاع اين وسايل و تجهيزات باالتر از الزم به ذكر است كه هرچه ارتفاع اين وسايل و تجهيزات باالتر از ..تجهيزات بوده اندتجهيزات بوده اند

حد شانه باشد انجام هرگونه تكرار فعاليت در اين منطقه سبب باال رفتن شانه و قرار  حد شانه باشد انجام هرگونه تكرار فعاليت در اين منطقه سبب باال رفتن شانه و قرار  
و اين مسئله سبب خستگيو اين مسئله سبب خستگي..گرفتن عضالت شانه و گردن در حالت استاتيك شودگرفتن عضالت شانه و گردن در حالت استاتيك شود و ر ن ر و ن ور ر ن ر و ن ير ن يو ن و

.  .  عضله مي شود  در طي زمان سبب ايجاددرد در عضله مي شودعضله مي شود  در طي زمان سبب ايجاددرد در عضله مي شود



    اسكلتياسكلتي  دردهايدردهايبهبهابتالابتالعوارضعوارض  ازازاينكهاينكهبهبهتوجهتوجهبابا
يششاليالي    ترسترسوو  درددرد  اثراثربربرفردفردروزانهروزانهفعاليتهايفعاليتهايكاهشكاهشعضالنيعضالني ه يي ه رسرسوورررربربرررروزروزي

  سببسبب  مسئلهمسئله  ايناين  كهكه  ميباشدميباشد  درددرد  يافتنيافتن  شدتشدت  ازاز
گ گاف گگااففاف ..گرددگرددميميزمانزمان  مرورمروربهبهفردفردافسردگيافسردگي



يكي از مشاغلي كه زن مجبور به استفاده از قدرت عضالني و حمل  يكي از مشاغلي كه زن مجبور به استفاده از قدرت عضالني و حمل  
باشد م پرستاري شغل باشد باشدم م پرستاري شغل باشد گرفتنم نظر در با همچنين گرفتنو نظر در با همچنين و و همچنين با در نظر گرفتن  و همچنين با در نظر گرفتن  ..مي باشد  شغل پرستاري مي باشدمي باشد  شغل پرستاري مي باشد

اين حقيقت اكثر كاركنان پرستار  در بيمارستان زن مي باشند  اين حقيقت اكثر كاركنان پرستار  در بيمارستان زن مي باشند  
ا ا ان ت اق ت ل ا ا ك كا اا ا ان ت اق ت ل ا ا ك كا اين كاركنان زن  عهده دار مسئوليت مراقبت و انجام اموراين كاركنان زن  عهده دار مسئوليت مراقبت و انجام امور..ا

طي دوران  بارداري و شيردهي و  طي دوران  بارداري و شيردهي و    ,,مربوط به خانواده مي باشندمربوط به خانواده مي باشند
همزمان بودن اين مسئوليتها با عوامل زيان آور موجود در محل  همزمان بودن اين مسئوليتها با عوامل زيان آور موجود در محل  

وكار مي توانند باعث افزايش ابتال به  ناراحتيهاي اسكلتي وكار مي توانند باعث افزايش ابتال به  ناراحتيهاي اسكلتي و ي ه ر ش ز و ي ور ي ه ر ش ز و ي ر
..عضالني بشودعضالني بشود



  مشخصمشخص  گرفتگرفتانجامانجام20022002سالسال  دردركهكهتحقيقاتيتحقيقاتيدردر
ي  ناراحتيهايناراحتيهاي  ازاز  شوندگانشوندگانمصاحبهمصاحبه  ازاز%%88..2727كهكهگرديدگرديد ير نببزز%%ر نو يززو يه ير يه ر

  برايبراي  كهكه  افراديافرادي  ميانميان  ازاز  وو  برندبرند  ميمي  رنجرنج  عضالنيعضالني  اسكلتياسكلتي
خاققاا خاا ااششا     درصددرصدبيشترينبيشترينزنانزنانبودندبودندشدهشده  انتخابانتخابتحقيقتحقيقايناين

..داشتندداشتندراراابتالءابتالء رربب



ارتباط بسيارارتباط بسيار19871987بنا به تحقيقات به عمل آمده توسطبنا به تحقيقات به عمل آمده توسطآآ
وونزديكي بين ناراحتيهاي پشت و كار فيزيكي و بلند كردننزديكي بين ناراحتيهاي پشت و كار فيزيكي و بلند كردن

همزمان با جرخش از ناحيه كمر وجود دارد بخصوص اگر فرد  همزمان با جرخش از ناحيه كمر وجود دارد بخصوص اگر فرد  
تمجبور به حمل و بلندن كردن شيئ و اجسام سنگين  در حالت    مجبور به حمل و بلندن كردن شيئ و اجسام سنگين  در حالت     ر ين م اج و يئ ن ر دن ب و مل ب تمجبور ر ين م اج و يئ ن ر دن ب و مل ب مجبور

دوال و خم از ناحيه كمر باشنددوال و خم از ناحيه كمر باشند



با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص گرديده سيستم با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص گرديده سيستم 
عضالني در زنان بعلت كوچك بودن در ناحيه باال تنهعضالني در زنان بعلت كوچك بودن در ناحيه باال تنه

ن داراي قدرت كمترين داراي قدرت كمتريدادانسبت به عضالت باال تنه مرنسبت به عضالت باال تنه مر ر ب ال ب رب ب ال ب ريب ر ي ر رين ر ي ر ن
.  .  است و يا به عبارتي ضعيف تر عمل ميكنداست و يا به عبارتي ضعيف تر عمل ميكند



حسطح مناسب براي بدن كه كمر
نياز به خمش و چرخش نباشد 



يتنظيم وسايل و تجهيزات باالتر از حد شانه خارج ار محدوده دسترسي ر و ر رج ز ر ال ب جهيز و يل و يم



يتنظيم وسايل و تجهيزات باالتر از حد شانه خارج ار محدوده دسترسي ر و ر رج ز ر ز ه و ل و م



 تنظيم و كار با دستگاه پايين تر از حد آرنج



آ تنظيم و كار با دستگاه پايين تر از حد آرنج گ



هنگام نوشتن گزارش 
طراحی علت به پرستاری به علت طراحی  پرستاری

نامناسب جای فضا برای پاها 
فته گ نظ د ميز داخل در داخل ميز در نظر گرفتهد
نشده به طوری که فرد به  
راحتی نمی توانست حرکت
کندو بنشيند و در اين حالت

فشار زيادی به زانو و کمر می 
.ايايد



با توجه به اينکه ارتفاع ميز کار يا با توجه به اينکه ارتفاع ميز کار يا 
اش اال ا ش اشا اال ا ش استيشن پرستاری باال می باشد واستيشن پرستاری باال می باشد وا

همانطوريکه اشاره گرديد صندلی همانطوريکه اشاره گرديد صندلی 
کارکنان نيستند تنظيم قابل کارکنانها نيستند تنظيم قابل ها قابل تنظيم نيستند کارکنانها قابل تنظيم نيستند کارکنانها

پرستاری در هنگام نوشتن گزارش پرستاری در هنگام نوشتن گزارش 
ییها دارای وضعيت بدنی نامناسب درها دارای وضعيت بدنی نامناسب در

و مج دست در و مج دست در ..حين کار می باشندحين کار می باشند
حالت خمشی و جرحشی قرار می حالت خمشی و جرحشی قرار می 

خ ز ه ل ا ا خگ ز ه ل ا ا گيرد و دست را با لبه ميز برخوردگيرد و دست را با لبه ميز برخوردگ
می کند و يکی از علل درد در مج می کند و يکی از علل درد در مج 
باشد می علت همين به باشددست می علت همين به ..دست به همين علت می باشددست به همين علت می باشددست



اگ ا نداشت د ا ا اگز ا نداشت د ا ا زير پايي يا وجود نداشت يا اگرزير پايي يا وجود نداشت يا اگرز
وجود داشت نامناسب بود که در وجود داشت نامناسب بود که در 
واقع قابل استفاده نبود به علتواقع قابل استفاده نبود به علت
رویارتفاع باال و صاف بودن رویارتفاع باال و صاف بودن روی ن بو و ب ع رویر ن بو و ب ع ر

زير پايی يا داشتن زاويه بيش از زير پايی يا داشتن زاويه بيش از 
که۴۵۴۵ شود می سبب کهدرجه شود می سبب درجه درجه سبب می شود کهدرجه سبب می شود که۴۵۴۵

فشار زيادبه استخوان کف پا و  فشار زيادبه استخوان کف پا و  
د د کنان کا کند د ا دج د کنان کا کند د ا مج وارد می کند وکارکنان دردمج وارد می کند وکارکنان دردج
. . در ناحيه مج پا راحس کننددر ناحيه مج پا راحس کنند



دارويي هاي قفسه داروييطراحی هاي قفسه طراحی قفسه هاي داروييطراحی قفسه هاي داروييطراحی
نامناسب می باشند به طوری نامناسب می باشند به طوری 

هنگا د کا ن ح د هنگاکه د کا ن ح د که در حين کار درهنگام که در حين کار درهنگام که
برداشت داروها و سرم ها از برداشت داروها و سرم ها از 

ق قط طبقات مختلف قفسه های داروطبقات مختلف قفسه های داروط
بدن دروضعيت نامناسب قراربدن دروضعيت نامناسب قرار
می گيرد ودر ناحيه باالتر از می گيرد ودر ناحيه باالتر از 
به مجبور مکررا شانه بهحد مجبور مکررا شانه حد شانه مکررا مجبور به  حد شانه مکررا مجبور به  حد
جابجايی دارو و داروهای جابجايی دارو و داروهای 

باشد م نياز باشدمورد م نياز رامورد زمينه راو زمينه و و زمينه راو زمينه را..مورد نياز می باشدمورد نياز می باشد
برای دردهای شانه فراهم می  برای دردهای شانه فراهم می  

..نمايدنمايد



يا اينکه داروها و وسايل  يا اينکه داروها و وسايل  
ها ه قف د از ن هاد ه قف د از ن مورد نياز در قفسه هایمورد نياز در قفسه هاید

پايين جيده می شود با از  پايين جيده می شود با از  
ناحيه کمر خم می شوند يا  ناحيه کمر خم می شوند يا  

ییحتی اگر روش ايمن وحتی اگر روش ايمن و
درست برداشتن وسايل را درست برداشتن وسايل را 
طی در چون ولی طیبدانند در چون ولی بدانند ولی چون در طیبدانند ولی چون در طیبدانند

يک شيفيت اين فعاليت ها يک شيفيت اين فعاليت ها 
ان تا پ دد گ ا انتک تا پ دد گ ا تکرار می گردد پرستاران  تکرار می گردد پرستاران  تک
به مرور دچار زانو درد  به مرور دچار زانو درد  

..می شوندمی شوند



    نامناسبنامناسب    PosturePostureووتكراريتكراريحركاتحركاتازازاستفادهاستفادههمچنينهمچنين
    بهبه  توجهتوجه  بابا  ..گرددگرددميمي  اسكلتياسكلتيناراحتيهايناراحتيهايووخطراتخطراتبروزبروزسببسبب
    وو  تكراريتكراري  وو  يكنواختيكنواختحركاتحركاتكاريكسريكاريكسريهنگامهنگامپرستارپرستاراينكهاينكه
مرارابتبت    بيماربيمارحملحمل  وو  كردنكردنبلندبلندجهتجهتمثالمثالبرايبراي..ميدهدميدهدانجامانجامراراثابتثابت ج ما ج دا دميد لبرايبرايميد لم دجهتجهتم دب نب نر رململوور ربيم بيم
    نامناسبنامناسبPosturePosture    انواعانواع  ازاز  استفادهاستفاده  نيازمندنيازمند  پرستارانپرستاران  وسايلوسايل  وياويا

هازازشدنشدنخخانندانند هناح خشككناح خشچ حدحدازازششفشافشاككچ     حدحدازازبيشبيش  فشارفشارووكمركمرچرخشچرخشووكمركمر  ناحيهناحيهازازشدنشدنخمخممانندمانند
..باشندباشند  ميمي  بيماربيمار  بهبه  كمككمك  وو  حملحمل  هنگامهنگام  دردر  كمريكمري  هايهاي  مهرهمهره  بهبه



جهت انجام آار نياز به خمش و چرخش در ناحيه  جهت انجام آار نياز به خمش و چرخش در ناحيه  
آمر مي باشدآمر مي باشد



به علت پايين بودن سطح آار براي تنظيم دستگاه به علت پايين بودن سطح آار براي تنظيم دستگاه 
نياز به خم شدن داردنياز به خم شدن دارد



خمش گردن وتنه  به علت اينكه سطح آار پايين خمش گردن وتنه  به علت اينكه سطح آار پايين 
مي باشدمي باشد



خمش آامل و فشار در آمر به علت عدم قابل تنظيم خمش آامل و فشار در آمر به علت عدم قابل تنظيم 
بودن تخت و وسايل و تجهيزات مورد استفادهبودن تخت و وسايل و تجهيزات مورد استفاده



باال بودن سطح آارجهت خمش گردن به طرف عقب باال بودن سطح آارجهت خمش گردن به طرف عقب 
مي گرددمي گردد



باال بودن سطح آار سبب باال آوردن دست و شانه مي باال بودن سطح آار سبب باال آوردن دست و شانه مي 
گرددگردد



و سطح بودن باال و صندل بودن تنظيم قابل وغير سطح بودن باال و صندل بودن تنظيم قابل غير قابل تنظيم بودن صندلي و باال بودن سطح و غير قابل تنظيم بودن صندلي و باال بودن سطح و غير
ججو در خارج از دسترس بودن وسايل مورد نياز  و در خارج از دسترس بودن وسايل مورد نياز  



م عضالن كلت ا ناراحتهاي ايجاد بب که اردی مواردی که سبب ايجاد ناراحتهاي اسكلتي و عضالني مي م
آند  ارتباطی به محيط کار ندارد 

ژنتيک|

سنسن

توانايی فيزيکی 

بهداشت عمومی 

فاکتورهای روانی نارضايتی
شغلی و کارهای تکراری و 
ل يکنواخت و محدوديت شغلی و عدما

کنترل بر کار



ارگونوميكيارگونوميكيمطالعاتمطالعاتبهبهتوجهتوجهبابا ارگونوميكيارگونوميكيمطالعاتمطالعاتبهبهتوجهتوجهبابا
    شدنشدن  ،همراه،همراه  گرفتهگرفته  انجامانجام

كارهايكارهايانجامانجامقبيلقبيلازازفاكتورهايفاكتورهاي كارهايكارهاي  انجامانجامقبيلقبيلازازفاكتورهاييفاكتورهايي
    وو  روانيرواني  مشكالتمشكالت  فيزيكي،فيزيكي،
اداستعداداستعداد اداف وزددنيزنيز،،اف وزب ب بروزبروزدردر  نيزنيز،،افرادافراداستعداداستعداد

    موثرموثر  عضالنيعضالني  اسكلتياسكلتي  ناراحتيهايناراحتيهاي
..بودهبودهدهده



پيشنهاداتپيشنهادات
اجراي برنامه اصالحي بـا توجـه بـه ارزيابيهـاي ارگونـوميكي كـه از محـيط        
ببيمارستان بعمل آمد با توجه به اولويت و امكان اجراي بـودن آن بـه ترتيـب     ي ر ب ن ن و ب ي جر ن و وي و ب وج ب مل ب ن ر بيم

:اولويت عبارتند از 
برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص رعايت اصول اوليه ارگونوميك در -1 ر1 ي و و ر ي و ول ي ر وص ر ي وز ي ور ري ز بر

محيط كار جهت مديران و مسئوالن بخش هاي مختلف بيمارستان وپرسـنل  
پرستاريپرستاري

تغيير و اصالح در ايستگاههاي پرسـتاري و همچنـين تغييـر محـل قـرار       -2
رگيري و نصب وسايل و تجهيزات بنـا بـه وضـعيت آنتروپـومتري پرسـنل در       ل پر ري و روپ ي و ب ب جهيز و يل و ب و يري

بيمارستان
زاستفاده از ميز و صندلي هاي مناسـب و از رده حـارج كـردن تعـدادي از     -3 ي ن ر رج ر ز و ب ي ي و يز ز

وسايل مذكوركه خراب و غير قابل استفاده مي باشند
باستفاده از تخت هاي  مريض كه قابليت تنطيم داشته باشد-4 يم ي ب ريض ي ز



بيماربر صندل به تغيير قابليت داراي بيماربرتخت صندل به تغيير قابليت داراي تخت داراي قابليت تغيير به صندلي بيماربرتخت داراي قابليت تغيير به صندلي بيماربرتخت



خمش از جلوگيري جهت ارتفاع تنظيم قابل خمشتخت از جلوگيري جهت ارتفاع تنظيم قابل تخت قابل تنظيم ارتفاع  جهت جلوگيري از خمش تخت قابل تنظيم ارتفاع  جهت جلوگيري از خمش تخت



پيشگيری از ناراحتی اسکلتی و عضالنی 



یپيشگيری از ناراحتيهای اسکلتی و عضالنی  و ی ی يه ر ز يری پي



پيشگيری از ناراحتی اسکلتی و عضالنی



بهبود وضعيت اتاق استراحت و امکانات مورد استفادهبهبود وضعيت اتاق استراحت و امکانات مورد استفاده--٦٦
پپپرسنلپرسنل

انحام معاينات دوره ای ساالنه پرستارانانحام معاينات دوره ای ساالنه پرستاران--٧٧
کا٨٨ ا ف ش ا ا ا ش ا کااف ا ف ش ا ا ا ش ا اف افزايش تعداد پرستاران در هر شيفت بنا به کاریافزايش تعداد پرستاران در هر شيفت بنا به کاری--٨٨



  افزايش آگاهی پرسنل

سياست بيمارستان در جهت جلوگيری در ايجاد 
برخورد 

ايجاد سيستم امنيتی مناسب


