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 مقدمه

تَدُ ٍ در ػضالًی یکی اس ػَاهل ضایغ آسیة ّای ضغلی ٍ ًاتَاًی در کطَرّای صٌؼتی ٍ کطَرّای در حال تَسؼِ -اختالالت اسکلتی

 .کطَرهاى اس ضیَع تاالیی تزخَردار است

تیواری ّای اسکلتی .  ػضالًی هزتیط تا کار هؼوَالً تاػث درگیزی کوز، ستَى فقزات گزدًی ٍ اًذام ّای فَقاًی هی گزدد–اختالالت اسکلتی 

هَارد تستزی در تیوارستاى را تِ خَد اختصاظ هی دٌّذ، % 19هزاجؼِ تِ پشضکاى ٍ % 14کل تیواری ّا را در جاهؼِ ، % 7 ػضالًی –

 .ّوچٌیي ػلت اصلی غیثت اس کار ضٌاختِ ضذُ اًذ

ػضالًی ضٌاختِ ضذُ، تطَریکِ ثاتت گزدیذُ درد -کارّای استاتیک ٍ ًطستِ تِ ػٌَاى یکی اس ریسک فاکتَرّای اتتال تِ اختالالت اسکلتی

 .ًاحیِ ی ضاًِ ٍ گزدى در کارّای سثک تزاتز ٍ حتی تیص اس ضیَع آى در کارّای سٌگیي است

 در هحیط کار پیطگیزی ًوَد کِ ریسک فاکتَرّای هَثز در ٍقَع آًْا WMSDsاػتقاد تز ایي است کِ تٌْا در صَرتی هیتَاى اس ٍقَع 

 .ضٌاسایی ٍ کٌتزل ضًَذ

 توصیه های ارگونومیکی و بهداشتی در هنگام کار با کامپیوتر

ILO  ِارگًََهی را تکار گیزی ػلن تیَلَصی ٍ پیَستگی آى تا ػلَم فٌی ٍ هٌْذسی ٍ ًائل ضذى تِ تؼادل تیي کار ٍ ًیزٍی کاری کِ هٌجز ت 

 .فؼالیت ٍ اًجام هٌاسة ٍ صحیح کار هی ضَد

کار کزدى تِ ضیَُ ی ًطستِ ّوزاُ تا حزکات تکزاری ٍ ایٌکِ هذت طَالًی اًذاهْا در یک حالت قزار تگیزًذ دردّای هختلفی را در تذى ایجاد 

 .             هیکٌذ کِ در صَرت تغییز رٍیِ ًذادى تِ ضکل هشهي درخَاٌّذ آهذ

. در جشٍُ آهَسضی فَق در ًظز دارین ضوي هؼزفی ٍضؼیت ّای ًاهطلَب  تذًی حیي کار، ٍضؼیت ّای هطلَب ًیش آهَسش دادُ ضًَذ

 وضعیت های نادرست قرار گیری دست نسبت به صفحه کلید و موس

 

 

                                                                                                              

 

                                                           
  سازمان بیه المللی کار
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 وضعیت های صحیح قرار گیری دست نسبت به صفحه کلید و موس

 .  اس فطار تواسی ایجاد ضذُ در ًاحیِ هچ دست ٍ لثِ هیش جلَگیزی کٌیذ

 .ساػذ را تِ هذت طَالًی تز رٍی سطح سخت هیش قزار ًذّیذ

 .تِ ٌّگام تایپ کزدى اًگطت هیاًی ٍ ساػذ تایذ در یک راستا تاضٌذ، ایي اصل در کار تا هَس ًیش تایذ در ًظز گزفتِ ضَد

 .تاسٍّا ٍ آرًج ّا سهاًی آراهص دارًذ کِ ًشدیک تذى تاضٌذ

ّوچٌیي تایذ تَجِ داضت تِ ٌّگام خزیذ هَس ٍ صفحِ کلیذ ًَػی را خزیذاری ًوائیذ کِ تِ قزارگیزی دست در ٍضؼیت ّای درست کوک 

 .          کٌذ
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صٌذلی تا تَجِ تِ اتؼاد آًتزٍپَهتزی جاهؼِ استفادُ کٌٌذُ تؼییي هی ضَد، در حالت کلی صٌذلی ّایی تا گستزُ ی قاتل  (ػذدی)ارتفاع کوی 

 .تٌظین تْتزیي ًَع صٌذلی هی تاضٌذ در ایي حالت کارتز ارتفاع صٌذلی را هتٌاسة تا طَل پای خَد تٌظین هی کٌذ

 .درجِ هی تاضذ120-90تْتزیي ساٍیِ قزار گیزی ساق پا ًسثت تِ راى 

 .در صَرتی کِ گَدی کوز تَسط پطتی صٌذلی حوایت ًوی ضَد تِ ٌّگام ًطستي تالطتکی را درًاحیِ کوز خَد قزار دّیذ

 .تْتز است در ٌّگام ًطستي تز رٍی صٌذلی سیزپایی هٌاسثی سیز پاّای خَد قزار دّیذ

 :تْتزیي ًَع سیزپایی 

                                                                15-20                                     

 

  قزارگیزی هاًیتَر ٍ صفحِ کلیذ در جلَی فزد 

  دست اس هاًیتَر1قزار گیزی چطن ّا در فاصلِ ای تقزیثاً تِ طَل 

  ِدرجِ داضتِ تاضذ90کلیذ ٍ قزار گیزی ایي دٍ  در ارتفاػی کِ در آى آرًج ساٍیِ ی قزارگیزی هاٍس در سطح ّوتزاس تا صفح . 

  استفادُ اس یک سطح ثاتت ٍ کطَی ثاتت صفحِ کیثَرد 

 استفادُ اس ًگْذارًذُ کاغذ تِ ٌّگام تایپ، تطَریکِ اس خوص در ًاحیِ سز ٍ یا تٌِ جلَگیزی ضَد. 
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 در هنگام کار با کامپیوتر وضعیت استاندارد قرارگیری تجهیزات و بدن

 

 عادت های رایج اما نادرست کاری

   

 توصیه های بهداشتی

 .در صَرتی کِ درخطٌذگی صفحِ هاًیتَر ضوا سیاد است آى را تٌظین کٌیذ، تَصیِ هی ضَد اس ػیٌک ّای ضذ اضؼِ استفادُ ضَد

 .پلک تشًیذ تا اس خطک ضذى چطن جلَگیزی کٌیذ، ّوچٌیي اس خیزُ ضذى طَالًی هذت تِ هاًیتَر خَدداری کٌیذ

حزکات کططی تٌص ّای جوغ ضذُ در ) دقیقِ تا یک ساػت اس جای خَد تلٌذ ضَیذ چٌذ قذم راُ تزٍیذ ٍ ًزهص کٌیذ 45در فاصلِ ی سهاًی 

 .(هاّیچِ ّا را رفغ هیکٌذ
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 نرمش های مفید برای کاهش تنش های کاری

 

 


