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 (کارشناس بهداشت حرفه ای)اکرادی سودابه سودابه 

اساسی ترین حق انسانی : ایمنی و سالمتی در محیط کار

 

 

 مقدهم

 عضالًی هزتثظ تا کار، کوزدرد ٍ –در هیاى آسیة ّای اسکلتی 

. هطکالت هزتَط تِ کوز ٍ پطت اس ضیَع تاالیی تزخَردار است

ضیَُ ًادرست اًجام کار یکی اس عَاهل آسیة رساى تِ ستَى هْزُ 

ّا تِ ٍیژُ هْزُ ّای پطت ٍ کوز هی تاضذ،  تِ ّویي هٌظَر هغالثی 

در خػَظ ضیَُ ی درست حول تار کِ در هیاى ًیزٍّای خذهاتی 

 .فزاٍاًی تاالیی دارد ارائِ هی گزدد

 راه اهی پیشگیری از آسیب هب ستىن مهره اه

  تا جایی کِ هوکي است اس حول ٍ ًقل دستی اضیا

استفادُ ... خَدداری کٌیذ ٍ اس ٍسایل حزکتی هاًٌذ چزخ ٍ

 .ًوائیذ

  در هَرد حول اضیا تَسظ چزخ ّای دستی ٍ یا حول

 .تیوار تَسظ تخت ّل دادى تْتز اس کطیذى است

  خن ضذى تِ جلَ ٍ حزکات پیچطی ّوزاُ تا حول کزدى

اضیا سٌگیي تاعث فطار آهذى تیص اس حذ تِ ستَى فقزات 

 .ضذُ ٍ ایجاد هطکالت پطت ٍ کوز هی ضَد

  در ٌّگام راُ رفتي هستقین تایستیذ پطت خَد را غاف

کٌیذ ٍ سزتاى را تِ سوت رٍتزٍ ًگِ داریذ ٍ اس قَس کزدى 

 .اجتٌاب کٌیذ

  تی حزکت هاًذى در یک ٍضعیت ٍ تِ هذت عَالًی یک

 .علت هْن درد ٍ سفتی عضالت پطت هی تاضذ

 اس کفص ّای عثی در هحیظ کاری استفادُ ًوائیذ. 

  سهاًی کِ در حالت ایستادُ کار هی کٌیذ یکی اس پاّا را

 . قزار دّیذcm 20 -15رٍی سیزپایی تا ارتفاع 

 

 بلند کردن بار

اٍلیي چیشی کِ قثل اس تلٌذ کزدى یک جسن تایذ در ًظز داضتِ تاضیذ 

ایي است کِ آیا جسوی کِ هی خَاّیذ تلٌذ کٌیذ خیلی سٌگیي یا 

تشرگ است؟ ّیچ قاًَى خاغی ٍجَد ًذارد کِ تگَیذ حذاکثز ٍسًِ 

هیشاى ایي ٍسًِ . ای کِ هی تَاى تذٍى خغز تلٌذ کزد چقذر تایذ تاضذ

تیطتز تستگی تِ ضزایظ، ٍضعیتی کِ تایذ آى را تلٌذ ًوَد، اًذاسُ، 

 . ضکل، ٍسى ٍ ًیش تِ سالهت ٍ قذرت ضوا دارد



                               

  اتتذا پاّایتاى را تِ اًذاسُ کافی اس یکذیگز تاس کٌیذ

تغَریکِ آًْا تا یکذیگز ساٍیِ قائوِ تطکیل دٌّذ ًَک 

پای جلَیی تایذ تِ سوت هسیزی کِ هیخَاّین جسن 

 .سٌگیي را تعذ اس تلٌذ کزدى حول ًوایین تاضذ

  در حالی کِ پطت خَد را غاف ًگِ داضتِ ایذ هفػل راى

کل ستَى فقزات ضوا هوکي است . ّا ٍ ساًَّا را خن کٌیذ

تِ سوت جلَ خن ضَد،  اها اّویت دارد کِ پطت خَد را 

خن ًکٌیذ در ایي ٍضعیت ساًَّای ضوا تخَتی اس ّن جذا 

ّستٌذ ٍ جسوی کِ هی خَاّیذ تلٌذ کٌیذ در تیي ساًَّا ٍ 

ًشدیک تذى قزار هی گیزد ضوا هی تَاًیذ تخَتی ٍ هحکن 

جسن هَرد ًظز را تگیزیذ ٍ تا استفادُ اس عضالت پاّا 

 .اقذام تِ تلٌذ ضذى ًواییذ

  تِ هحض تلٌذ ضذى ضوا تایذ تذٍى ایٌکِ پطتتاى را 

تچزخاًیذ جسن هَرد ًظز را تِ تذى ًشدیک کزدُ ٍ آى را 

سپس تا ّویي رٍش جسن را تز رٍی سهیي . حول ًواییذ

 .تگذاریذ

 

 

 

 

 حمل دستی بار

اگز حول دستی تار اجتٌاب ًاپذیز تاضذ تار تایذ تا ّز دٍ دست 

هحکن گزفتِ ضذُ ٍ تا حذ اهکاى در هقاتل ٍ ًشدیک تٌِ ٍ در فاغلِ 

تار هی تایست تا دست ّا ٍ تاسٍّای . ی تیي لگي ٍ سیٌِ حول ضَد

کطیذُ ٍ راست حول ضَد ایي حالت 

سثة کاّص تٌص ٍاردُ تز هاّیچِ ّای 

 .تاسٍ ٍ ضاًِ هی ضَد

اگز السم تاضذ تار اس رٍی سهیي تزداضتِ 

یا رٍی سهیي گذاضتِ ضَد تایذ تا حذ 

اهکاى در فاغلِ ی تیي پاّا قزار گیزد ٍ 

حزکات عوذُ ٍ فعالیت هاّیچِ ای اغلی 

تار )اس عزیق پاّا اًجام گیزد ًِ اس سَی هاّیچِ ّای پطت ٍ کوز 

تایذ تا خن کزدى ساًَّا ٍ کطیذُ ًگِ داضتي ستَى هْزُ ّا تزداضتِ 

اس تلٌذ کزدى ٍ پاییي آٍردى تار در هقاتل ساًَّا تایذ پزّیش  (.ضَد

در ًتیجِ . کزد، سیزا در ایي ضزایظ تٌِ تِ ًاچار تِ جلَ خن هی ضَد

کوز تحت تاثیز ًیزٍّای خارجی فزاٍاى قزار گزفتِ ٍ آسیة هی 

 .تیٌذ

تزای تلٌذ کزدى تار در جلَی تٌِ ٍ یا تیي پاّا تایذ اتعاد کاال هٌاسة 

 . تاضذ ٍ تِ راحتی ٍ تِ عَر ایوي در دست قزار گیزد

 

 عىامل مىرث رب آسیب اهی انشی از حمل بار

  گزفتي ٍ ًگِ داضتي تار، تا فاغلِ اس تذى 

 چزخص کوز در ٌّگام تلٌذ کزدى تار  

ًِفاغلِ .    اًتقال اضیا تِ پاییي تز اس ساًَ ٍ یا تاالتز اس ضا

هیاى ساًَ تا ضاًِ هحذٍدُ ی ایوي تزای تلٌذ کزدى تار تِ 

 . حساب هی آیذ

اًتقال تار در فَاغل افقی ٍ یا عوَدی عَالًی   

ٍظایف جا تِ جایی  .   اًتقال تار تزای هذت سهاى عَالًی

ًثایذ تیص اس یک ساعت تِ غَرت هتَالی تِ دراسا تکطذ ٍ 

 درغذ سهاى کار در 120پس اس آى تایذ سهاى استزاحت تزاتز تا 

 .ًظز گزفتِ ضَد

 فزکاًس تزداضتي اجسام  )  تلٌذ کزدى تار تػَرت تکزاری

 ( دقیقِ تاضذ5ًثایذ تیص اس یک تار در ّز 

      تلٌذ کزدى تار در حیي ًطستي   

 فضای کار هحذٍد  

  ٌّگام جا تِ جایی دستی تذى ضخع ) پَسچز ًاهٌاسة

ًثایذ تِ جلَ خن ضَد ٍ در کطیذى ٍ ّل دادى تار تایذ اس ٍسى 

 (تذى تزای ایجاد ًیزٍ کوک گیزد


