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اﯾﻤﻨﯽ وﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ
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ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﺣﺪآﻣﻮزش

ارﮔوﻧوﻣﯽ
ارﮔوﻧوﻣﯽ ،ﻋﻠم ﺗطﺎﺑق اﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﻣﺎﺷﯾن (
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھدف آن ،اﻓزاﯾش و ﺑﮭﺑود
اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣﺗﯽ و راﺣﺗﯽ وﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.
رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت اﺳﮑﻠﺗﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ :
 - 1ﺗﮑرار ﻓﻌﺎﻟﯾت
 - 2ﻣدت ﻣواﺟﮭﮫ زﯾﺎد وﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
 3وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی ﺑدﻧﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب وﺧﺎرج ازﺣدود ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ
 -٤اﻋﻣﺎل ﻧﯾرو وﻓﺷﺎر
اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺎری در واﺣدھﺎی درﻣﺎﻧﯽ:
 -١ﻧﺷﺳﺗﮫ
 -٢اﯾﺳﺗﺎده
 -٣ﻧﺷﺳﺗﮫ—اﯾﺳﺗﺎده
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎری ﻧﺷﺳﺗﮫ
درﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺣرک ﮐﻣﺗرﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش
ﺧون ﮐم اﺳت درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻗﻠﺑﯽ و ﺟرﯾﺎن ﺧون ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ
آﯾد .ﺟرﯾﺎن ﺧون ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑوﯾژه ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﺎھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠب
ﺑﺎزﻣﯾﮕردد ﺑﺎﻋث ﺗﺟﻣﻊ ﺧون دراﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﻣﯾﺷود وﻓﺷﺎر
ﺑرﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن راﻧﮭﺎ از ﮐف ﺻﻧدﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻧدﺗر از ﺣدﻣﻌﻣول
ﺑﺎﺷد اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺗﺷدﯾد ﮐرده در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎھﺎ ﺑﯽ ﺣس
وﻣﺗورم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻋﻠت ﺧﺳﺗﮕﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎرﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھﻧد ھﻣﯾن اﺳت.
ﮐم ﺗﺣرﮐﯽ در اﺳﯾب ﺑﮫ اﻧداﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣرﮐت ﻧﻘش دارﻧد
از ﻗﺑﯾل ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎ  .اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ .ﺗﺎﻧدوﻧﮭﺎ وزردﭘﯽ ﻣوﺛراﺳت.
وﺑﻌﻠت ﮐم ﮐردن ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ در ﻋﺿﻼت ﮐﻣروﮔردن ﻓﺷﺎر
ﺛﺎﺑت و داﺋﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرﻣﮭره ھﺎ ودﯾﺳﮑﮭﺎی ﺑﯾن ﻣﮭره ای
وارد ﮐرده وﺑﺎﻋث ﺗﺣﻠﯾل آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر
وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﯽ را ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ وﻣداوم ﻓراھم ﮐﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ از طرف ﺷﻐل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺛرات ﺳوء درﮐﺎرھﺎی ﻧﺷﺳﺗﮫ:
 -١وظﺎﯾف :ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﭼﯾدﻣﺎن ﭘﺳت ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺣوی
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرد ﺳﺗون ﻣﮭره ھﺎ رو درھﻧﮕﺎم اﻋﻣﺎل ﻧﯾرو ﺑﺻورت
ﻋﻣودی ﻧﮕﮫ دارد و ﻧﺑﺎﯾد وﺳﺎﯾل وﺗﺟﮭﯾزات را ﺑرداﺷﺗﮫ
وﺑﺻورت اﻓﻘﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﻧد.
 -٢ﭘﺳت ﮐﺎری :ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﭼﯾدﻣﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻓرد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد وﻓرد
ھﻧﮕﺎم ﮐﺎرﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد ﺑﭼرﺧد .
 -٣ﺻﻧدﻟﯽ :ازاﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺑوده.
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎری اﯾﺳﺗﺎده
اﯾﺳﺗﺎدن ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت در دراز ﻣدت
ﺳﺑب درد وﻧﺎراﺣﺗﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎ ﻣﯾﮕردد .از ﻋوارض
اﯾﺳﺗﺎدن دراز ﻣدت ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ورم ﭘﺎ  .ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ
ﺑﺧﺻوص درﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎ وﮐﻣر  .ﺧﺷﮑﯽ ﮔردن وﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻏﯾره
اﺷﺎره ﮐرد.
روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺛرات ﺳوء در ﮐﺎرھﺎی اﯾﺳﺗﺎده:
 -١وﺿﻌﯾت ﮐﺎر اﯾﺳﺗﺎده را ﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﺗﺎ ﮐﺎر
ھﻣﯾﺷﮫ در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﻧﺟﺎم ﺷود.
 -٢از ﺧﻣش وﺑطور ﮐﻠﯽ ﭘﯾﭼش و ﮐﺷش ﺑدن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.
 -٣ﮐﺎر را ﺑﮫ روش ﺻﺣﯾﺢ ودرﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 -٤زﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗراﺣت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد وھم ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد از
ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾد.
 -٥ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ ﻻزم اﺳت اﯾﺳﺗﺎده اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑﺎﯾد ﺟﺎی
ﻧﺷﺳﺗن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻗرد ﺑﺗواﻧد اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد.

اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎری اﯾﺳﺗﺎده وﻧﺷﺳﺗﮫ
از ﻧظر ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ارﺗوﭘدی ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرد
اﺟﺎزه ﺑﻠﻧد ﺷدن و ﻧﺷﺳﺗن را ﺑدھد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
اﯾﺳﺗﺎدن وﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﻋﺿﻼت ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗرﺳﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون را اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧد ..ازاﯾن رو ﮐﺎر ﻣﺗﻧوع و ﺗﻐﯾﯾر
وﺿﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ وﺑﺎﻟﻌﮑس ﺑﺎﻋث رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ وﺑﮭﺗر
رﺳﯾدن ﻣواد ﻣﻐذی ﺑﮫ دﯾﺳﮑﮭﺎی ﺑﯾن ﻣﮭره ای ﺧواھد ﺷد.
ارﮔوﻧوﻣﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل ﭘرﺳﺗﺎری و ﺑﮭﯾﺎران

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗرﺳﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب
ﻋوارض ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮔردد ﻧظﯾر:
 ﮐﺷﯾدﮔﯽ وﭘﺎرﮔﯽ ﻋﺿﻼت اﻟﺗﮭﺎب ﻣﻔﺎﺻل ورﺑﺎطﮭﺎ آﺳﯾب ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﻓﺗق دﯾﺳﮏ ﺳﺗون ﻓﻘراتاﯾن ﻋوارض در ﺻورت ﺑروز ﻣﮑرر ﻣوﺟب ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی
اﺳﮑﻠﺗﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻣزﻣن وﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯾﺷود.
روش ﺻﺣﯾﺢ وارﮔوﻧوﻣﯽ ﺣﻣل ﺑﯾﻣﺎر:

اﺳﺗرﺳﮭﺎی ارﮔوﻧوﻣﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎران وﺑﯾﻣﺎران در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺑﺎ آن ﺳروﮐﺎر دارﻧد ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 -١ﺑﻠﻧدﮐردن و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﺳﻧﮕﯾن وزن
 -٢ﮐﻧﺗرل وﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾل واﺑزارآﻻت
 -٣وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی ﺑدﻧﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑروز ﻓﺷﺎر ﺑر روی
ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ وﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑدن درﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده  -زاﻧو زدن-
ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ زدن و ﺧواﺑﺎﻧدن ﺑﯾﻣﺎر ﺑر روی ﺗﺧت ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑس
ﻣﯾﺷود.
 -٤اﺳﺗرﺳﮭﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ ﻣﺛل ﻓﺷﺎر دادن ﺑدن ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑدن ﺑر
روی ﯾﮏ ﻟﺑﮫ ﺗﯾز ﯾﺎ ﺳﺧت ﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎده از دﺳت ﺑرای ﺗﻧظﯾم
ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎر وﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات.

 -١اﻣﺗداد طﺑﯾﻌﯽ ﺳرو ﮔردن و ﺳﺗون ﻣﮭره ی ﺧود را ھﻣﯾﺷﮫ
ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
 -٢ﮐﻣرﺗﺎن را ﻧﭼرﺧﺎﻧﯾد.
 -٣ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.
 -٤درﺣﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﭘﺎھﺎ را ﺑﮫ اﻧدازه ﻋرض ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎز
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺷﻣﺎ ﺣﻔظ ﺷود.
 -٥ﺑرای ﺑﻠﻧد ﮐردن ﯾﺎ ﮐﺷﯾدن ﻓرد از ﻋﺿﻼت ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﻋﺿﻼت ﮐﻣرﺗﺎن.
 -٦اﮔر ﺑﯾﻣﺎرﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻧﮕﯾن اﺳت ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻧﺷﺎﻧﯽ :ﺷﯾراز-ﺑﻠوار ﭼﻣران-ﺟﻧب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭼﻣران-
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺣﺎج ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺗﯾﺎز و ﻣرﮐز ﻓورﯾﺗﮭﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت٣٦٣٦٤٠٠١:

