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رسالت بهداشت حرفه ای 
در بیمارستان

تأمین و ارتقای بهداشت و سالمت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین

پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

ا تطابق کار با انسان به منظور تأمین سالمت نیروی کار و یا تطابق انسان ب
کار در برخی موارد



ستاهستیریناپذکیتفکواصلیجزءدوانسانوکار-
شوندزییربرنامهگردیکیبامتناسبایگونهبهبایدکه

میزانزیادیحدتاکارمحیطدردموجوعوامل
وکاردرکاراییوبهداشت،راحتیوایمنی،سالمتی

کنندمیتعیینراروزمرهزندگی



ارگونومي چيست؟

کارو قاعدهقانونمعنای به  یونانییک لغتواژه ارگونومی 

است میباشد در واقع رابطه انسان با کار را بررسی میکند

ایشفزاارگونومیهدفکهگفتتوانمیتعریفیدر

یکارایوراحتیویسالمتوبهداشتایمنیبهبودو
.استانسان



اثیر محیط کار عاملی مهم است که در کارایی کارکنان ت
.  مستقیم دارد

ه با توجه به اینکه اکثریت محیطهای کاری اصول اولی
ارگونومی را رعایت نمی نمایند و این عدم توجه به

ومی یسک فاکتورهای ارگونراصول اولیه مسبب ایجاد 
و سبب بروز مشکالتی برای کارکنان می گردد و
.زدهمچنین  سالمتی کارکنان را نیز به خطر می اندا



عواملدرمعرض در بیمارستان کارکنان شاغل 
.کار می باشندزیان آور محیط 

وعدمکار از این عوامل شامل استرسهای ناشی 
و کارکنانبا وضعیت سازماندهی کارمتناسب 

.  تشیمیایی اسزیان آور فیزیکی و وجودعوامل 

غیرارگونومیک از وسایل و ابزار استفاده 
اصلی ایجادکه مسبب باشد کارمی درمحیط 

.می باشدآنان درمیان بیماریهای شغلی 



عوامل ارگونوميک 

کار طوالنی مدت به صورت ایستاده -1
بلند کردن و جابجا نمودن اجسام سنگین و یا بیماران -2
پوسچرهای نامناسب کاری در هنگام انجام مراقبت های درمانی -3
...(کشیدگی عضالت و ) 
کار با کامپیوتر -4



اختالالت اسکلتی عضالنی

دست کار عمده ترین عامل ازمرتبط با عضالنی -اختالالت اسکلتی 
ار رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی نیروی ک

از جمله مهمترین مسایلی است که می رود و به شمار 
.ارگونومیست ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند



WMSDs- اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار

یک یا عضالنی عبارت است از آسیب ها و اختالالتی که-اختالالت اسکلتی •
.  عضالنی را متأثر می سازد-چندین جزء  از اجزاء دستگاه اسکلتی 

یرافتادگی ی، گرگعضالنی شامل اسپرین، تنش، تورم، پا-اختالالت اسکلتی •
. اعصاب یا عروق خونی و شکستگی استخوان می باشند

م، عضالنی شامل ناراحتی، درد، خستگی، ور-عالیم اختالالت  اسکلتی •
خشکی، اختالالت حسی، مورمور شدن، محدود شدن دامنه  حرکتی و 

.کاهش کنترل حرکتی می باشند

هنگامی که محیط کار و انجام وظیفه در شغل خاصی به وقوع اختالالت•
ضالنی ع-عضالنی کمک کنند این اختالالت، اختالالت اسکلتی -اسکلتی 

.مرتبط با کار خوانده می شوند



درد•
زشاحساس سو•
گرفتگی •
دگییرنگ پر•
بی حسی•
ورم •
سختی •
مورمورشدن•
غیر عادی( تیک ) پرش •
ضعف•



 کمر درد

 هاسفتی گردن و شانه

 هادرد و سفتی دست

 درد و سفتی پاها

 گرفتگی پا

شدن پا د سر

حمل بار و کمر درد.pdf


علل-اختالالت اسکلتی عضالنی 

ریسک فاکتورهای فیزیکی و مکانیکی که باعث بروز اختالالت
: عضالنی یا پیشرفت آنها می گردند عبارتند از-اسکلتی 

پوسچر نامناسب یا ثابت•
اعمال نیروی زیاد •
تکرار حرکت•
بلندکردن و حمل بار•
فشار تماسی•
ارتعاش تمام بدن یا موضعی•
و باالدماهای پایین•
روشنایی•
....و •



این ریسک فاکتورها در اثر برخی ویژگی های سازمانی•

استراحت نادرست، سرعت زیاد انجام -نظیر چرخه  کار 

کار، مدت زمان طوالنی انجام کار، کارهای ناآشنا، نبود

ن تنوع در کار، کارهایی که سرعت آنها را ماشین تعیی

...  تولیدی و یاهمی کند، دریافت دستمزد براساس شمار 

.شدت می یابند



سچرپو-کارمرتبط با عضالنی -اختالالت اسکلتی 

ر م ده وع ضاین مو. پوسچر نامطلوب خطری برای سالمتی و ایمنی در محیط کار است•

ه انج ام کارهای استاتیک که در آنها فرد در وضعیتی ثابت و ایستا برای مدت طوالنی ب

.وظیفه می پردازد و هم در کارهای دینامیک که همراه با اعمال نیروست صادق است

منج ر ب ه خس تگی ها فشار وض عیتی ب ر ماهیچ ه ها و مفص ل در کارهای استاتیک•

. ماهیچه  ای، درد و در دراز مدت سبب تغییرات تجمعی بافتی و آسیب می شود

ی و فشارهای بیومکانیکی ناشی از بارخ ارج( همراه با اعمال نیرو)در کارهای دینامیک •

 .فعالیت ماهیچه ای به همراه فشار وضعیتی سبب بروز آسیب می گردد



وسچرپ-كارمرتبط با عضالني -اختالالت اسكلتي 

دهستناندام هاییونواحیجملهاززانووساعدشانه،کمر،گردن،
رارقنامطلوبپوسچرازناشیسوءاثراتبیشترینمعرضدرکه

-اسکلتیاختالالتفاکتورهایریسکوعواملبیندر.دارند
آنهامهمترینجملهازنامطلوبپوسچرکار،ازناشیعضالنی
.می شودمحسوب



در طراحی نامناسب ایستگاه پرستاری سبب می شود که پرستاران
در معرض حرکات(گردن،کمر،ساعد،مچ دست،پاها)حین کار بدن آنان 

بارها در طی شیفت کاری در محدوده .تکراری خمش و پیچش باشد
خارج از حد دسترسی وسایل را جا به جا نمایند یا اینکه در ارتفاع

لزوم طراحی )باالتر از حد شانه در حال تنظیم تجهیزات باشند 
ایستگاه کاری و انجام فرآیند کاری طبق آموزش های داده شده جهت

(کاهش عوارض 

هر هرچه ارتفاع این وسایل و تجهیزات باالتر از حد شانه باشد انجام. 
رفتن گونه تکرار فعالیت در این منطقه سبب باال رفتن شانه و قرارگ

عضالت شانه و گردن در حالت استاتیک شود و این مسئله سبب
خستگی عضله می شود و به مرور زمان سبب ایجاد درد در عضله 

.میگردد



پيشنهادات
تان به ارگونوميكي بيمارسارزيابيهـاي با توجه به برنامه اصالحي اجراي 

:ترتيب اولویت عبارتند از 

اوليه ارگونوميك اصول رعايت خصوص در دوره هاي آموزش برگزاري -1
مسئوالن بخش هاي مختلف بيمارستان جهت مديران و محيط كار در

وپرسنل پرستاری

همچنين تغيير محلو پرستاري و اصالح در ايستگاههاي تغيير -2
پرسنل وضعيت آنتروپومتريو نصب وسايل و تجهيزات بنا به قرارگيري 

دربيمارستان

خارج كـردن تعدادي و از رده مناسب از ميز و صندلي هاي استفاده -3
وسايل مذكوركه خراب و غير قابل استفاده مي باشنداز

داشته باشد قابليت تنظيم از تخت هاي مريض كه استفاده -4



نوبت کاری

.داردنهاآسالمتیبرمهمیاثراتواستبهداشتیهایمراقبتکارکنانمشکالتترینقدیمیاز

وخوابنامنظمالگویودارندقرارخوابیبیمعرضدرکههستندافرادیجملهازپرستاران،

نوبتعوارض.شودمیخوابمدتطولشدنکموخوابکیفیتکاهشباعثآنهادربیداری

:کاری

شغلیعملکردکاهش

زندگیوشغلیهایتنشبرابردرفردتحملمیزانکاهش

کاریخطاهایوحوادث

شغلیفرسودگی



مشکالت نوبت کاری

ارشگودستگاههایناراحتیکاراننوبتمیاندر.داردپیدرانسانبرایشماریبیمشکالتکاریشب

هایریتمالگویکاری،نوبتباکارینوبتبامرتبطاصلیفیزیولوژیکمشکل.استکارکناندیگرازبیشتر

قلب،انضربشمارمانندبدنسازوکارهایازدیگربسیاری.استدشواربسیارآنتغییرکهبدنساعته24

.دکنمیپیرویسینوسیالگوچنینازنیز...وگوناگونهایهورمونترشحبدن،دمایتنفس،میزان

وبتنکهشودمیگیرینتیجهچنینمستقیمطوربهکاری،نوبتازناشیروانیومغزیعوارضدرباره

.گذاردمیجابهمنفیآثاریآنکارکردومغزدرکاری،

.استکارینوبتمهمبسیارپیامدهایدیگرازاجتماعی،زندگیشدنمختل



راهکارهای مقابله با مشکالت ناشی از نوبت کاری
مساعدوضعکردنفراهموکارینوبتبرایافرادصحیحانتخابوکارینوبتصحیحریزیبرنامهبا

.کردجلوگیریمشکالتاینشیوعازتوانمیکاری،

دوازدهبتنوتوانمیسبککارهایبرای.باشدمتناسبکارنوعبابایدکارنوبتطول:کارنوع(الف

نوبتطولپیچیده،فکریکارهاییاسنگینجسمانیکارهایبرایمقابلدر.نظرگرفتدرساعتی

.باشدساعت8ازبیشترنبایدکاری

ونروشنگرش.استمدیریتکارکنانکردنمتقاعدامر،ایندرگامنخستین:مدیریتآموزش(ب

میوریبهرهافزایشوسازمانسرمایههدررفتنازجلوگیریباعثکاری،نوبتدربارهدرست

وآنزاناشیحوادثوکارازغیبتافزایشسببکاران،نوبتمیانرضایتوتطابقنبودزیرا.شود

.شودمیشغلتغییر

زیادیاهمیتازکاراننوبتتطابقکار،سرعتنوبتچرخشبرای:کارینوبتهایبرنامه(ج

وجبمشب،نوبتسپسوبعدازظهرنوبتبهبامدادنوبتیعنیجلو،بهروچرخش.استبرخوردار

.شودمیسیرکادیندستگاهترسریعتطابق



ب محیط کار روشن و برانگیزاننده برای ش: روشنایی مطلوب در محیط کار ( د

ها بررسی. کاران بسیار بهتر و مطلوب تر از محیط کار تاریک و دلگیر است

گام نشان داده است که تماس فرد با روشنایی شدید در حد روشنایی روز، به هن

شب کاری موجب توقف ترشح هورمون مالتونین می شود و از خواب آلودگی و

.خستگی و کاهش هوشیاری جلوگیری می کند



 استرس زا ها عواملی هستند کهعوامل
یامثبتاسترس زا ها.هستندروانیوفیزیکیتعادلزنندهبرهم
ایجادفرددرفیزیولوژیکیالعمل هایعکسومی باشندمنفی

.می کنند

سریعتنفسدهان،خشکیخون،فشارافزایشقلب،تپش،
.هستنداسترس زا هامقابلدرغالبالعمل هایعکساغلب



(استرسور ) عامل استرس 

استرسورهای سازمانی

استرسورهای فردی

استرسورهای محیط کار

استرسورهای فیزیولوژیکی



استرسورهای سازمانی

عدم تشویقهای مالی

عدم رشد شغلی

استرس های محیط کار

خشونت در محیط کار

عدم حمایت اجتماعی

عدم امنیت کاری

همکار

تغییر و تطابق



عامل هایشدنجمعمی توانراشغلیاسترس
کهدانستشغلبامرتبطوضعیت هایدرزااسترس
نظراقاتفآنبودنزااسترسبهنسبتافرادبیشتر
.دارند

رایطشبینمتقابلکنشعنوانبهشغلیاسترس
حدازبیشمیزانشاغل،فردیویژگی هایوکار

مرتبطفشار هاینتیجهدروکارمحیطخواست های
برآیدآنهاعهدهازبتواندفردکهاستآنبا



استرسورهای فيزيولوژيكي

تغییر ساعت کار
سروصدا
نور
کامپیوتر و خستگی چشم
سندرم تونل کارپال
وضعیتهای بدن در حین کار
درجه حرارت
تهویه هوا
گرد و غبار
جنسیت



استرس و سالمتی

استرس نقش مهمی در ایجاد بیماریهای مزمن بخصوص
وانی عضالنی و ر–عروقی ، اسکلتی –بیماریهای قلبی 

.دارد

ار تحقیقات نشان می دهند شغلهایی که به فرد اختی
عمل کمتری در کنترل آن می دهد خطر ابتال به 

.بیماریهای قلبی عروقی را بیشتر می کنند

ف به تفاوت ابتال به بیماریهای روانی برای مشاغل مختل
.میزان استرس ناشی از آن بستگی دارد

ابتال به بسیاری از مطالعات نیز ارتباط بین شرایط کاری و
.سرطان ، زخم معده و حتی خودکشی را دریافته اند

http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p%3Dphotos%2Bof%2Bjob%2Bstress%26ei%3DUTF-8%26js%3D1%26ni%3D20%26qp_p%3Djob%2Bstress%26imgsz%3Dall%26fr%3Dyfp-t-471%26b%3D61&w=106&h=143&imgurl=www.bbv-net.de/layout/fotos/180x143/r-stress_stress_img4859.jpeg&rurl=http://www.bbv-net.de/public/article/ratgeber/job%2Bkarriere/gesundheit/stress/27767&size=5.3kB&name=r-stress_stress_img4859.jpeg&p=photos+of+job+stress&type=jpeg&no=62&tt=11,749&oid=aab96c7ecce20122&ei=UTF-8
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عالئم اوليه ناشی از استرس

سردرد
اختالل خواب
عدم تمرکز
معده درد
عدم رضایت شغلی
روحیه پایین
خستگی



عواقب استرس شغلی در محيط کار

بیماری
غیبت از کار
عدم رضایت شغلی
تاخیر
حوادث در محیط کار
کاهش بهره وری
کاهش انگیزه
کاهش قدرت تصمیم گیری



راهکارهای پيشگيری استرس
شناسایی و کنترل عوامل استرس زا

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مدیریت استرس

 آزمونهای ارزیابی استرس شغلی و استرس روانی به صورت دوره ای

برای کنترل سطح استرس

 انجام ورزش مداوم

  داشتن خواب کافی

تنظیم ساعات کاری



به اميد شادی و سالمتی

و

موفقيت های روز افزون 


