
 گام چهارم: توقف کار و استراحت

حتی زمانی که کامالً طبق اصول صحیح نشسته اید،  

نشستن طوالنی در یک جا  با ممانعت از جریان خون 

می توان، برای ب،نتان عوارضی ایجاد کن،. بندابدرایدن 

دقیقه  یکی دو دقیقه کدار  02تا  02سعی کنی، هر 

خود را متوقف کرده و حرکات کششی انجام دهی، و 

دقیقه استراحت کدرده یدا  02تا  5بع، از هر ساعت 

 کار خود را تغییر دهی،

با تغییر وضعیت ب،نی خود به عضالت و مفاصل 

استراحت ب،هی،. کافی است هر عضله در خالف 

جهتی که قرار داشته  قرار گیرد. برای این کار حتی 

می توانی، بلن، شوی، و در اتاق خود چن، ق،م راه 

 بروی،.

از نگه،اری گوشی تلفن باگردن و شانه خودداری 

 کنی، 

در هنگام تایپ از نگه،اری کاغذ که هم سطح صفحه 

 مانیتور است اتفاده کنی، 

کمالون، روبدروی کدهدرید   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مدرکد   -مجتمع پردیس دانشگاه علوم پ شکی لرسدتدان

 آموزشی درمانی روانپ شکی مهر 

 20000400250-55تلفن:  

چی  در دسترس شما باش، و برای برداشتن یا کار با 

هر وسیله مجبور به خم ش،ن روی می  یا دراز کردن 

 بیش از ح، دستتان نشوی،.

صفحه نمایش کامپیوتر بای، باالی صفحه کلی، و 

مستقیم روبروی چشم های شما باش،  طوری که 

گردن شما به پایین و باال یا پهلوها خم نشود. الزم 

است ح،اقل به ان،ازه ی یک بازو از صفحه نمایش 

 فاصله داشته باشی،

یادتان نرود نسبت به پنجره طوری بنشینی، که 

انعکاس نور در صفحه نمایش شما را اذیت نکن،. 

تلفن هم بای، در جایی قرار گیرد که به راحتی در 

دسترس باش، و برای جواب دادن به آن مجبور به 

خم ش،ن یا چرخش کمر نشوی،. اگر صن،لی تان 

نمی چرخ،  بهتر است کل ب،ن را به سمتی که می 

 خواهی، بچرخانی، نه کمرتان را.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   -واحد کنترل عفونت 

 پیشگیری از عوارض کار اداری

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 همراهان

 پیشگیری از عوارض کاری عنوان:

تهیه کنن،ه: خ،یجه فرضی ) سوپروای ر کنترل 

کارشناس -سوپروای ر آموزش سالمت -عفونت

 به،اشت حرفه ای (

 0420020024ت،وین: 

0420020024بازنگری دوم:    



درجه  002پشتی صن،لی بای، با نشیمنگاه زاویه 

بسازد. در این زاویه کمترین فشار بر ستون مهره ها 

وارد می وش، و انحناهای آن در وضع طبیعی خود 

قرار می گیرن،. اگر الزم است از کوسن های کوچک 

استفاده کنی، تا پایین و باالی کمرتان هم تکیه گاه 

 داشته باش،.

این کار باعث می شود انحنای طبیعی ستون فقرات 

 حفظ شود و فشار کمتری به کمر وارد شود..

 گام دوم: میز و صفحه کلید کامپیوتر

می  خود را طوری قرار دهی، که ن دیک ترین فاصله 

را با شما داشته باش،. اگر با صفحه کلی، کامپیوتر کار 

می کنی،  می  کشویی آن یا خود صفحه کلی، را تا 

 ح، ممکن به سمت خود بکشی،

 

 پیشگیری از عوارض کار اداری

بهترین حالت نشستن پشت می  این است که کمی 

ب،ن را به عقب متمایل کنیم. به طوری که زاویه ی 

درجه شود. البته از  005بین ران ها و تنه ح،ود 

آنجایی که این زاویه ممکن است باعث سُر خوردن ما 

به عقب و حتی افتادن شود )اگر تکیه گاهی ن،اشته 

درجه هم رضایت داده ان،.  002باشیم(  محققان به 

آنها می گوین، این گونه نشستن می توان، باعث 

 کاهش کمر درد شود.

 گام اول: صندلی

تا جایی که می توانی، باسن خود را به تکیه گاه 

)پشت( صن،لی ن دیک کنی،. ارتفاع نشیمنگاه 

صن،لی را طوری تنظیم کنی، که کف پایتان صاف 

روی زمین قرار گیرد و زانوهای شما در راستای ران 

درجه  02هایتان باشن، )ران و ساق پا زاویه ی 

 داشته باشن،(.

 

 

. دقت کنی، قسمتی که بیشتر از همه استفاده می 

کنی،  مستقیم جلوی شما قرار گیرد که کمرتان 

 مجبور به چرخش نشود.

ارتفاع می  هم بای، طوری تنظیم شود که آرنج و شانه 

های شما بتوان، آزاد و شل قرار گیرن، و مچ 

های شما خم نشون، )در امت،اد ساع، باش،(. در   دست

درجه بین ساع، و  002این حالت معموالً یک زاویه 

بازو ایجاد می شود. برای نوشتن هم نبای، روی می  

خم شوی،  بلکه با ن دیک کردن می  و صن،لی  خود 

 را به کار مسلط کنی،.

گام سوم: صفحه نمایش کامپیوتر و وسایل روی 

 میز

دقت کنی، وسایل مورد استفاده روی می  را طوری 

 قرار دهی، که همه 
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