ارگًََهی چیعت ؟

حاكم بر محيط كار

ٍاشُ ارگًََهی ( )Ergonomicsآهیسُ ای از دٍ ٍاشُ ارگَ
( Ergoتِ هعٌای مار) ٍ ًَهَض ( Nomosتِ هعٌای
قاًَى) اظتّ .ذف اصلی ارگًََهی طراحی اظت .طراحی
تصَرتی مِ مار تا اًعاى حذامخر تطاتق را داؼتِ تاؼذ ٍ
در صَرت عذم اهناى آى ،اًعاى تا مار تطثیق پیذا مٌذ.
ًتایج تنارگیری اصَل ارگًََهی :پیؽگیری از اختالالت
اظنلتی-عضالًی (هاًٌذ موردرد ،ظٌذرم تًَل مارپال یا
درد ؼذیذ در هچ دظت ٍ ًاحیِ گردى ،درد ًاحیِ زاًَ یا
آرًج ٍ  )...مول تِ پیؽگیری از حَادث ،افسایػ هیساى
رضایت هٌذی ،افسایػ رفاُ ٍ آظایػ  ،مول تِ افسایػ

هتخصصاى ارگًََهی تالغ هیمٌٌذ تا تا ایجاد تغییرات

ٍیصگیْا ٍاظتاًذارّای مَلِ پؽتی هذارض از

هطلَب در ظیعتنّای ماری از طریق جایگسیٌی

دیذگاُ ارگًََهی

تجْیسات ،مٌترل فامتَرّای فیسینی (دهاًَ ،ر ،ارتعاغ ٍ
صذا) ،چیذهاى صحیح اتسارّای هَرد ًیاز اپراتَر ٍ ...

حول مَلِپؽتیّای ظٌگیي ینی از علل هْن موردرد،

میفیت زًذگی ماری را ارتقا تخؽٌذ .ارگًََهی یعٌی

ؼاًِدرد ٍ گردىدرد هسهي اظت .اها آیا حول ایي

ظازگار مردى تؽر تا ٍظایل مار ٍ تطثیق دادى ایي

مَلِّای ظٌگیي ظالهت مَدك را تِ خطر هیاًذازد؟

ٍظایل ترای راحت اظتفادُ ؼذى تَظط تؽر.
ارگًََهی در حقیقت ترمیثی اظت از رؼتِّای
تیَهناًیل ،فیسیَلَشی ،آًترٍپَهتری ٍ رٍاًؽٌاظی
صٌعتی مِ تِ تررظی تٌاظة هحیط ماری اپراتَر تا
ؼرایط ٍی هیپردازد.

تْرُ ٍری در مارّا ٍ مول تِ افسایػ تَلیذ اظت .تِ
عثارت ظادُ تر ارگًََهی تِ هعٌای قاعذُ ٍ قاًَى مار
مردى ٍ یا تِ تیاى ظادُ تر «هتٌاظة مردى مار تا اًعاى»
هی تاؼذ .داًػ ارگًََهی یا تِ عثارت دیگر «هٌْذظی
فامتَرّای اًعاًی» اهرٍزُ در توام فعالیت ّای رٍزهرُ

مَلِ پؽتی ّا در هقایعِ تا اًَاع دیگر میف ّا ،هٌاظة

ٍ هحیط ّای ماری اًعاى ٍارد ؼذُ اظت ٍ مارترد آى

تریي ًَع ٍظیلِ حول ّعتٌذ  ،مَلِ پؽتی ّواى طَر مِ

هی تَاًذ تاحیر تعیار قاتل تَجْی در افسایػ راًذهاى

از ًام آى هؽخص اظت ،هحل قرارگیری اغ تایذ در پؽت

ماری ،ارتقای تْرُ ٍری ،ماّػ خعتگی ،افسایػ

تاؼذ ٍ اگر تِ مَلِ موری تثذیل ؼَد ًِ ،تٌْا هٌاظة

رضایت هٌذی ؼغلی ٍ در ًْایت پیػ گیری از ترٍز

ًخَاّذ تَد ،تلنِ اظتفادُ دائن از آى هٌجر تِ تغییر ؼنل

تیواری ّا ٍ عَارض در هحیط ّای مار تؽَد.

اًذام ٍ افسایػ احتوال اتتال تِ ضایعات ظتَى فقرات ،درد
در ًاحیِ مور ٍ ًاٌّجاری ّای قاهتی هی ؼَد .در حالت
طثیعی ،مَلِ پؽتی پط از آٍیساى مردى تایذ حذٍد ظِ
ظاًتی هتر تاالتر از خط مور قرار گیرد .

تررظیْا ًؽاى دادُ اظت تیي  01تا 01درصذ ٍزى مَدك

طثق تحقیقات حذٍد  01درصذ از مَدماى هذرظِ ای تِ

تعتِ تِ ظٌی مِ دارد ،ترای ٍزى میف هٌاظة اظت .هخال

علت حول میف در هعرض صذهِ ظتَى فقرات ّعتٌذ،

ٍزى مَلِ پؽتی تِ ّوراُ ٍظایل هَجَد در آى ترای

تِ طَر هخال حول یل میف ظٌگیي مِ رٍی یل ؼاًِ

داًػ آهَزاى اتتذایی دٍ ٍ ًین تا ظِ میلَگرم ٍ ترای

آٍیساى ؼَد در طَل  01ظال تحصیلی هی تَاًذ تاعج

داًػ آهَزاى هقطع راٌّوایی ٍ دتیرظتاى ّفت تا 01

ترٍز هؽنالت موری هسهي در تسرگعالی ؼَد ،چٌاًچِ

میلَگرم اظت .اگر دیذیذ مِ مَدك ترای حول مَلِ اغ

 01درصذ موردردّا از دٍراى مَدمی تاقی هی هاًذ ٍ ایي

تایذ خَد را تِ جلَ خن مٌذ  ،تذٍى تَجِ تِ ٍزى آى  ،ایي

صذهات ؼاهل مؽیذگی هاّیچِ ،اًحراف هٌحٌی طثیعی

مَلِ را ترایػ ظٌگیي تذاًیذ

 Sظتَى فقرات ٍ اطراف ؼاًِ ّاظت .تذیي ترتیة در

مَلِ ّای جیة دار ،چَى اهناى تَزیع ٍظایل ٍ در

ؼرایط ینعاى ٍ در هقایعِ تا میفْای دظتی هی تَاى

ًتیجِ پخػ ٍزى تار را تیؽتر هی مٌذ .تَصیِ هی ؼَد

مَلِ پؽتی ّا را ظالن تر داًعت ،زیرا در صَرت

ٌّگام تلٌذمردى مَلِ پؽتی تِ جای مور ،زاًَّا خن

اظتفادُ صحیح از مَلِ پؽتی ًیرٍ تِ دٍ طرف هٌتقل

ؼًَذ ٍ متاب ّای ظٌگیي تر در هرمس حقل میف ٍ

هی ؼَد ٍ احرات ظَء موتری را ترای ظالهتی تذى در تر

ًسدیل تِ پؽت فرد قرار گیرد .ترای ماّػ آظیة ّای

خَاّذ داؼت

دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني خراسان شمالي
شبكه بهداشت و ردمان شهرستان گرهم

ٍارد از حول مَلِ پؽتی ،هی تَاى قثل از اظتفادُ آى را
رٍی هیس قرار دادُ ٍ تا مول یل ًفر آى را تِ دٍغ
اًذاخت .مَلِ پؽتی ّایی مِ مور دارًذ فؽار ًاؼی از
ظٌگیٌی مَلِ ّا را ماّػ هی دٌّذ اهرٍزُ امخر داًػ

کىهل پش يت

آهَزاى تِ ٍیصُ داًػ آهَزاى دٍرُ راٌّوایی ٍ دتیرظتاى
تٌذّای مَلِ را تلٌذ اًتخاب هی مٌٌذ تا مَلِ پاییي
تیفتذ در حالی مِ ایي رٍغ حول اؼتثاُ اظت .مَلِ
پؽتی تایذ تیي دٍ متف قرار تگیرد ٍ ظتَى فقرات صاف
تاؼذ ٍ فرد ترای حول آى تِ جلَ هتوایل ًؽَد یا ؼاًِ
ّا تِ عقة مؽیذُ ًؽًَذ

تهيه و ميظنت  :علي اصغر یارمحمدی

واحد بهداشت محیط و حرهف ای

