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 :خطرات تهدید كننده سالمت كاركنان اداری
يكي از محيط .  سالمتي را نوعي حالت رفاه جسمي، روانى و اجتماعي است و نه تنها بيمار و معلول نبودن•

به طور كلى خطرات تهديد كننده . هايي كه مي تواند اين رفاه را به خطر بيندازد محيط هاي اداري است
سالمت كاركنان اداري به دو دسته عمده خطرات مرتبط با بهداشت كاركنان و خطرات مرتبط با ايمنى  

 .  كاركنان تقسيم ميشوند

 

خطرات مرتبط با بهداشت منجر به بيماريهاى ناشى از كار شده و خود به دو دسته عوامل خطر شغلي و •
عوامل خطر مرتبط با سبك زندگي تقسيم ميشوند كه عوامل خطر شغلي خود شامل عوامل فيزيكي، 

شيميايي، ارگونوميكي، زيست شناختي و رواني و عوامل خطر مرتبط با سبك زندگي خود شامل عواملي 
اين در حالي است كه خطرات مرتبط ً شغلي ميباشند ومى  . مثل كم تحركي، سيگار كشيدن و غيره ميشود

 .توانند منجر به حوادث شغلي شوند براى مثال آتش با ايمني معموال سوزى يا زمين خوردن

 

 3 1440، 10شنبه، صفر 



اما در اینجا برای راحتی كار این عوامل خطر به ترتیب زیر 
 :بررسی می شوند

 خطرات فيزيكي  -1•

 خطرات ارگونوميكي -2•

 اجتماعي-روانيخطرات  -3•

 4 1440، 10شنبه، صفر 



 :خطرات فیزیکی
 :  روشنایی•

چشم انسان همان انــدازه كه عضوي خارق العاده و شگفت انگيز است، به همان اندازه نيز ظريف و آسيب •
 .بنابراين در هنگام انجام كار يا هر زمان ديگر بايد از آن محافظت نمود. پذير مى باشد
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 :عوارض ناشی از روشنایی نامناسب محیط كار
كاركنان دچار ( به ويژه در كارهاي دقيق و ظريف)چنانچه در محيط كار روشنايي كافي وجود نداشته باشد •

عوارض جسمي و روحي از قبيل كاهش قدرت بينايي، سردرد، سرگيجه، بي ميلي نسبت به انجام كار و غيره 
 .مى گردند

چنانچه نور محيط كار بيش از حد بوده و يا نور مستقيم به چشم كاركنان بتابد، آنها دچار خيرگي چشم،  •
خستگي . احساس درد و ناراحتي در چشم، كم شدن قدرت بينايي، ترس از نور و ريزش اشك مى شوند

 .  چشم از مهمترين عوارض كار در روشنايي نامناسب است

براي . وقتي كه چشم ها به طور مداوم و نزديك روي كار تمركز كنند، ماهيچه هاي آنها خسته مى شوند•
تشخيص اينكه آيا اين مسئله مربوط به محل كار است يا نه، از افراد سؤال كنيد كه آيا دچار خستگي چشم  

براي كنترل خستگي چشم، تغيير . مى شوند يا عالئم ديگر خستگي و فشار روي چشم ها را به دنبال دارند
زاويه تمركز، مثل نگاه كردن از پنجره به بيرون يا تصويري كه كمي دورتر از محل كار روي ديوار نصب شده 

اين كار مى تواند هنگام استراحت چشم باعث ورزش ديگر ماهيچه هاي . است، مى تواند كمك كننده باشد
 .آن بشود

 6 1440، 10شنبه، صفر 



 :عوارض ناشی از روشنایی نامناسب محیط كار
درخشندگى نيز وقتي اتفاق مى افتد كه يك قسمت از محل كار از پشت زمينه خيلي بيشتر روشن باشد يا  •

تفاوت بين )براي مثال اگر يك پنجره روشن پشت صفحه مانيتور قرار گرفته باشد، كنتراست . بالعكس
همين . ، مى تواند آن قدر زياد باشد كه چشم ها مدام مجبور به تغيير و حركت بشوند(تاريكي و روشنايي

 .  امر ممكن است باعث خستگي چشمها، سردرد و كاهش توانايي براي ديدن نمايشگر بشود

 7 1440، 10شنبه، صفر 



چندین راه مختلف برای كاهش درخشندگی محیط هاى كاری 
  :وجود دارد

براي مثال پرده هاي كركرهاى باعث مى شوند كه . نور طبيعي را كه از پنجره مى تابد كنترل كنيد

 .افراد بتوانند نور را در محلهاى كارشان تنظيم كنند

 تشعشعاتي كه از صفحات مانيتورمى تابد با تنظيمات صحيح رنگ مانيتور، ال سي دى ها و

رنگهاى اضافي كه بازتاب مى شوند، مى توانند به . مانيتورهاي غير باز تاباننده، قابل كاهش است

يك پس زمينه روشن پشت مانيتور هم مى تواند  . دليل قرار دادن مانيتور كنار منبع نور اصلي باشد

اگر اين موارد به حل مسئله كمك نكرد در صورت امكان . مشكالت ناشي از بازتاب ها را كاهش دهد

مخصوصا اين مورد وقتي مانيتور براي مدت طوالني مورد . بايد مكانهاى كار كردن را تغيير داد

 .دارداستفاده قرار مى گيرد كاربرد 

 8 1440، 10شنبه، صفر 



 :سر و صدا در دفتر كار
در عمل وقتي صدايي مطبوع سر و صدا معموال باشد به آن . به هرگونه صداي آزاردهنده اطالق مى شود•

 .مى گوييم« سر و صدا»و وقتي آزاردهنده باشد به آن « صدا»
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 :منابع سر و صدا
منابع سر و صداي دروني شامل .  سر و صداي درون دفاتر كار مى تواند ناشي از منابع دروني و بيروني باشد•

و صداي زمين هاي كه ( مثال مكالماتبراي )مكالمات، (مثل تلفن، دستگاههاى فتوكپي)تجهيزات دفتر كار 
  .مى باشد( مثل آسانسورها و كولر)توسط خود ساختمان ايجاد مى شود 

معموالً سطح سر و صدا در دفاتر كاري پايين تر از سطحي است كه براي حس شنيداري معموال خطرناك  •
در دفاتر كار صداي .  با اين حال ممكن است سر و صداى مزاحم وجود داشته باشد. محسوب مى شود

به صدايي اطالق مى شود كه بين مكالمه ها پارازيت ايجاد كند، افراد را آزار دهد يا باعث حواس  « مزاحم»
اين مورد مى تواند براي يك  . پرتي آنها شود و يا روي عملكرد آنها هنگام خواندن يا نوشتن تأثير بگذارد

اين سر و صدا هم مى تواند با پرت كردن حواس كاركنان باعث كاهش . سازمان هزينه به دنبال داشته باشد
كارايى شود و هم اينكه شخص را از درك دستورالعمل يا عالئم هشداردهندهاي بازمى دارد كه اين امر مى 

به داليلي كه ذكر شد، توجه به كنترل سر و صداهاي ناخواسته . تواند خطري براي ايمني هم محسوب شود
 .در محل كار حائز اهميت است

 
 10 1440، 10شنبه، صفر 



سطوح باالي سر و صدا به طور معمول تنها در محيط هاى اداري وجود دارد كه دستگاه هاى كپي يا ارباب •
رجوعان بسيار زياد وجود دارد كه اين بخش ها بايد از ساير بخش ها جداسازي شوند و در ديوارها و سقف  

اين مناطق از اليه هاي جاذب صوت استفاده شود و در صورت امكان به دستگاه ها به موقع رسيدگي شود يا  
اداري از ريسك  -احتمال افت شنوايي در محيط هاى كاري. تكنولوژي هاي جديد مورد استفاده قرار گيرند

 .پاييني برخوردار است

 

 11 1440، 10شنبه، صفر 



 :خطرات ارگونومیک
و به دنبال حذف يا كاهش خطرات ارگونوميك مى ( نه انسان باكار)ارگونومي علم تطابق كار با انسان است •

خطرات ارگونوميك شامل استفاده نادرست ابزار يا استفاده از ابزارهاي با طراحى نامتناسب، انجام يك  . باشد
عمل با تكرار زياد و نحوه قرار گيري نامناسب بدن، بكارگيرى نيروي بيش از حد، بلند كردن نادرست اجسام  

اين خطرات مى توانند در نتيجه طراحى نادرست فضاى محيط كار، وسايل يا وظيفه و آموزش  . مى باشد
اين خطرات در صورت وجود مشكالت روانى مثل استرس ممكن است تشديد  . ناكافى كاركنان ايجاد شوند

 .شوند

عضالني شوند كه بخش عمدهاي از بيمارى هاى -خطرات ارگونوميك مي توانند باعث مشكالت اسكلتي•
توسط  2004بر پايه مطالعه ملى، بار بيمارى و عوامل خطرزا در ايران كه در سال . ناشي از كار مى باشند

اداره برنامه هاى سالمت مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت صورت گرفته است كمردرد، آرتروز، زانو و ساير 
اختالالت اسكلتى، عضالنى ناشى از كار، مهمترين بيمارى هاى كشور پس از بيمارى هاى قلبى و عروقى 

 .شناخته شدند
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درصد كمردردها از عوامل خطرزاى شغلى نشأت مى گيرد كه   37براساس آمار سازمان جهانى بهداشت، •
باال بودن آمار اينگونه . جايگاه اول را در بين بيمارى ها و مخاطرات ناشى از كار به خود اختصاص داده است

عوارض در سطح بين المللى، سازمان جهانى بهداشت را بر آن داشت تا دهه اول هزاره سوم را به نام دهه 
 .  مبارزه با عوارض اسكلتى، عضالنى به عنوان اپيدمى خاموش نامگذارى كند

 

 13 1440، 10شنبه، صفر 



ناراحتى هاى ستون فقرات مثل كمردرد و ناراحتى هاى بصرى و مشكالت روحى و رفتارى ناشى از استرس  •
كارى از مشكالت رايج در بين كاركنان ادارههاى ايران مى باشد كه در اثر كارهاى تكرارى بيش از اندازه در 

اختالالت اسكلتى ـ عضالنى در ميان مشكالت بهداشتى در دنيا رتبه دوم  . اداره ها و سازمانها ايجاد شده اند
 .بيمارى هاى ناشى از كار نيز مربوط به آسيب هاى ناشى از كار تكرارى است 3/2را داراست و نزديك به 

هم اكنون در بسيارى از ادارات، استاندارد هاى سالمت حين انجام كار از جمله اصول ارگونومي رعايت نمى 
شود كه از آن جمله مى توان شامل نشستن طوالنى و غيراستاندارد، استفاده نامناسب از ابزارها و وسايل  
كار، در دسترس نبودن آسان ابزار كار، يا انجام كار در ارتفاع نامناسب، تكرارى بودن كارها، عدم توجه به 

البته بايد توجه داشت كه شرايط رواني نامناسب مثل عصبي بودن يا خستگي مى . خستگى بدن، اشاره كرد
 .تواند اثر عوامل مذكور را تشديد كند

 

 14 1440، 10شنبه، صفر 



 :صفحه كلید
 

كاركنان دفتري با هر نوع شغلي كه باشند ساعت هاى زيادى را صرف استفاده از تجهيزاتي مثل صفحه •
صفحه كليدى كه به درستى انتخاب، هماهنگ و تنظيم شده باشند، به پيشگيري از طيف . كليد مى كنند

 .وسيعى از آسيب هاى ناشى از استفاده بيش از حد و طرز قرارگيري ضعيف بدن كمك خواهند كرد

 

 15 1440، 10شنبه، صفر 



مچ نبايد در . شيب صفحه كليد را به گونه اي تنظيم شود كه مچ دست در وضعيت مستقيم قرار بگيرد1.
 .ساعد نيز بايد به صورت افقي قرار گيرد.  حين تايپ رو به باال يا پايين قرار بگيرد

 .در زمان استفاده از صفحه كليد از تكيه دادن مچ دستها بر روى اشياء تيز نظير لبه ميز خوددارى نماييد2.

سطح صفحه كليد، تقريبا هم ارتفاع با دسته صندلى و آرنج باشد و مچ ها به طور عادى روى صفحه 3.
كليدها قرار گيرد، به طورى كه هنگام كار، ساعدها تقريبا موازى با افق قرار گرفته و زاويه بين مچ دست 

 .درجه باشد 10تا  5و ساعد، 

دست و مچ در حين تايپ و استفاده از صفحه كليد بايد به صورت معلق و شناور روي صفحه كليد حركت 4.
يادگيرى تايپ ده انگشتى مى تواند در كاهش مشكالت مربوطه به صفحه كليدها بسيار مفيد واقع . كنند
 .شود

 

 16 1440، 10شنبه، صفر 



 :نمایشگرها
فاصله نمايشگر را بايد طوري تنظيم كرد كه بتوان به . نمايشگرها بايد مستقيما در جلوي كاربر قرار گيرند• 

سانتى  75در فاصله )فاصله نمايشگر از فرد بايد تقريبا معادل با طول بازو باشد . راحتي روي كار تمركز كرد
 (مترى

  .يكي از داليل اصلي خستگي چشمي در ارتباط با نمايشگر، نزديكي آن به چشم است•

ارتفاع نمايشگر را به نحوي تنظيم كنيد كه لبه بااليي صفحه در سطح چشم ها يا اندكي پايين تر از چشم •
 .ها باشد

 

 17 1440، 10شنبه، صفر 



 :نگه دارنده كاغذ
اين وسيله بايد نزديك به صفحه نمايشگر و در موقعيتي بايد قرار گيرد كه باعث حداقل پيچش و يا انحراف • 

طرز قرارگيري و جابه جايي بدن خود را در فواصل منظم براى به حداقل رساندن خستگى تغيير  .سر شود
از وضعيت هاى ناراحت كننده در انتهاي دامنه حركت مفصل، به خصوص در ناحيه مچ دست اجتناب . دهيد
.  از استراحتهاى كوتاه مدت مكرر بيشتر از استراحت هاي بلند مدت با تعداد دوره اندك استفاده كنيد. كنيد

تغييرات بايد به اندازه كافى تدريجى باشند . در صورت امكان از افزايش ناگهاني در ميزان كار اجتناب كنيد
 .تا اطمينان حاصل شود كه حجم كار منجر به خستگى بيش از حد نمى شود

 

 18 1440، 10شنبه، صفر 



 :ماوس ها
بنابراين انتخاب ماوس عامل مهمى در هنگام كار با . امروزه ماوس ها با شكلهاى مختلف وارد بازار شده اند• 

ماوس تا . يك ماوس با طراحى خوب بايد فشار بيش از حد بر روى مچ دست و ساعد ايجاد نكند. رايانه است
 .حد امكان بايد به صفحه كليد نزديك باشد

كشيدگى طوالنى مدت دست  .دست بايد از ناحيه بازو به بدن بچسبد و آرنج روى دسته صندلى قرار گيرد•
براى دسترسى به ماوس مى تواند باعث اعمال فشار بر روى شانه ها شده و در نهايت باعث التهاب غالف 

 .تاندون، التهاب و غيره شود

 

 19 1440، 10شنبه، صفر 



بنابراين انتخاب ماوس عامل مهمى در هنگام كار با . امروزه ماوس ها با شكلهاى مختلف وارد بازار شده اند•
ماوس تا . يك ماوس با طراحى خوب بايد فشار بيش از حد بر روى مچ دست و ساعد ايجاد نكند. رايانه است

 .حد امكان بايد به صفحه كليد نزديك باشد

كشيدگى طوالنى مدت دست  .دست بايد از ناحيه بازو به بدن بچسبد و آرنج روى دسته صندلى قرار گيرد•
براى دسترسى به ماوس مى تواند باعث اعمال فشار بر روى شانه ها شده و در نهايت باعث التهاب غالف 

 .تاندون، التهاب و غيره شود

 

 20 1440، 10شنبه، صفر 



 .از تكيه دادن مچ دستها بر روى اشياء تيز نظير لبه ميز خوددارى نماييد•

. يك ماوس بيش از حد بزرگ ممكن است مچ دست را به طور مدوام در يك زاويه ناراحت كننده نگه دارد•
فشار و خستگي ناشي از ماوس را بايد با رها كردن ماوس در فواصل مكرر، با انتخاب يك ماوس با طراحي 

 .مناسب به حداقل رساند

فشار بيش از حد روي  . يكي از عوامل اصلي كه بر راحتي ماوس موثر است فشار تماسي روي دست ميباشد•
اگر ماوسي در دست باشد كه با سطح وسيعي از دست تماس پيدا كند و اين  . دست ناراحتكننده است

در طراحي برخي از  . تماس به طور يكنواخت توزيع شده باشد، فشار تماسي مناسبي به دست وارد مي شود
موس هاي ارگونوميك چندين تكنيك و دستاورد ارگونوميك به كار رفته است تا از مساحت مناسب تماس  

 .و نقاطي كه اين تماس رخ مي دهد، اطمينان حاصل شود

 

 21 1440، 10شنبه، صفر 



 :عارضه چشم در كار با رایانه
 

براى كاهش فشار بايد استراحت هاى . كار با صفحات نمايشگر مى تواند چشم ها را خسته و دردناك كند•
كوتاه مدت كرد و به فاصله اي كمي دورتر نگاه كرد يا در صورت لزوم بايد چشم ها را بست و هشت يا نه 

تا   3عارضه خشكى چشم يك بيمارى كار مداوم با صفحه نمايشگر است؛ تقريبا  . بار تنفس عميق انجام داد
 .  درصد كسانى كه زياد با رايانه كار مى كنند گرفتار اين عالئم هستند 4

 

 22 1440، 10شنبه، صفر 



 :مهمترین عالئم این بیماری عبارتند از
 

 .خستگى و خشكى چشم، سوزش،ريزش اشك و تارى ديد در چشم است •

يكى از مهمترين داليل خشكى و سـوزش چشـم هنـگام كار با رايانه كاهش ميزان پلك زدن است به •
با كاهش زمان مواجهه با نمايشگر  . حالت عادى پلـك مى زنند 5/1طورى كه افراد هنگام كار با رايانه تقريبا 

 .و افزايش تعداد استراحت ها و پلك زدن بيشتر مى توان از اين عارضه جلوگيري كرد

 

 23 1440، 10شنبه، صفر 



 :نشستن پشت میز
بهترين حالت نشستن پشت ميز اين است كه كمى بدن را به عقب متمايل كنيم، به طورى كه زاويه بين • 

البته از آنجايى كه اين زاويه ممكن است باعث سرخوردن ما به عقب و . درجه شود 135رانها و تنه حدود 
آنها مى . درجه هم رضايت داده اند 120، محققان به (اگر تكيه گاهى نداشته باشيم)حتى افتادن شود 

 .گويند اين گونه نشستن مى تواند باعث كاهش كمر درد شود

عالوه بر اين، بررسى ها نشان داده است كه افراد به همين علت، يعنى بد نشستنهاى طوالنى، از كمر درد  •
پس، از آنجا كه بد نشستن مى تواند با ايجاد فشار بر ستون فقرات و رباط هاى مربوطه، انسان  . رنج مى برند

 .را دچار درد مزمن و بد شكلى كند، الزم است اصول درست نشستن را بدانيم تا دچار اين مشكالت نشويم

وقتى كه زاويه نشستن ما قائمه باشد، انحناى طبيعى ستون فقرات مان كمتر شده و باعث مى شود به 
در ضمن ثابت نشستن طوالنى با فشار پى در . صفحه هاى ژل هاى بين مهره ها فشار بيشترى وارد شود

پى، باعث خوردگى و ساييدگى مهره ها و نرسيدن خون كافى به ديسك و سخت شدن و كاهش قابليت 
  .همه اين عوامل دست به دست هم داده و ما را دچار كمردرد مى كنند. انعطاف آن مى شود

 

 24 1440، 10شنبه، صفر 



در نهايت هم اين ما هستيم كه بايد تصميم بگيريم آيا مى خواهيم درست بنشينيم تا سالم بمانيم، يا اينكه  •
بد نيست بدانيد متخصصان براى اصالح . با تنبلى، تسليم كمردرد مى شويم و يك عمر عذاب مى كشيم

 :وضعيت نشستن چهار مرحله را پيشنهاد كرده اند

 

گام اول  : 

ارتفاع نشيمنگاه صندلى . صندلى نزديك كنيد( پشت)صندلى تا جايى كه مى توانيد باسن خود را به تكيه گاه 
را طورى تنظيم كنيد كه كف پايتان صاف روى زمين قرار گيرد و زانو هاى شما در راستاى ران هايتان باشند 

در اين  . درجه بسازد 120پشتى صندلى بايد با نشيمنگاه زاويه (. درجه داشته باشند 90ران و ساق پا زاويه )
گاهى . زاويه كمترين فشار بر ستون مهره ها وارد مى شود و انحنا هاى آن در وضع طبيعى خود قرار مى گيرند

دسته هاى صندلى هم بايد طورى تنظيم . ممكن است استفاده از بالشت هاى كوچك به اين امر كمك كند
 .شود كه وقتى دستها را روى آن قرار مى دهيد، شانه هايتان شل و آزاد باشند

 

 25 1440، 10شنبه، صفر 



گام دوم: 

اگر با صفحه كليد رايانه كار مى . ميز خود را طورى قرار دهيد كه نزديكترين فاصله را با شما داشته باشد
دقت كنيد قسمتى كه بيشتر  .كنيد، ميز كشويى آن يا خود صفحه كليد را تا حد ممكن به سمت خود بكشيد

ارتفاع ميز هم  .از همه استفاده مى كنيد، مستقيم جلوى شما قرار گيرد كه كمرتان مجبور به چرخش نشود
بايد طورى تنظيم شود كه آرنج و شانه هاى شما بتواند آزاد و شل قرار يك گيرند و مچ دست هاى شما خم  

براى . درجه بين ساعد و بازو ايجاد مى شود 110در اين حالت معموال زاويه (. در امتداد ساعد باشد)نشوند 
 .نوشتن نبايد روى ميز خم شد، بلكه با نزديك كردن ميز و صندلى، خود را به كار مسلط كنيد

 

 26 1440، 10شنبه، صفر 



گام سوم : 

صفحه نمايش رايانه و وسايل روى ميز دقت كنيد وسايل مورد استفاده روى ميز را طورى قرار دهيد كه همه  
چيز در دسترس شما باشد و براى برداشتن يا كار با هر وسيله مجبور به خم شدن روى ميز يا دراز كردن بيش 

صفحه نمايش رايانه بايد باالى صفحه كليد و مستقيم روبروى چشم هاى شما باشد، . از حد دستتان نشويد
الزم است حداقل به اندازه يك بازو از صفحه نمايش . طورى كه گردن شما به پايين و باال يا پهلو ها خم نشود

تلفن هم بايد در جايى قرار گيرد كه به راحتى در دسترس باشد و براى جواب دادن به .  فاصله داشته باشيد
اگر صندلىتان نمى چرخد، بهتر است كل بدن را به سمتى كه  . آن مجبور به خم شدن يا چرخش كمر نشويد

 .مى خواهيد بچرخانيد نه كمرتان را

 

 27 1440، 10شنبه، صفر 



گام چهارم : 

توقف كار و استراحت حتى زمانى كه كامال طبق اصول صحيح نشسته ايد، نشستن طوالنى در يك جا، با ممانعت از 
دقيقه، يكى ـ دو دقيقه كار خود  30تا  20بنابراين سعى كنيد هر . جريان خون مى تواند براى بدنتان عوارضى ايجاد كند

دقيقه استراحت كرده يا كار خود را تغيير  10تا  5را متوقف كرده و حركات كششى انجام دهيد و بعد از هر ساعت 
البته نمى گوييم كار را تعطيل كنيد، بلكه منظورمان از استراحت اين است كه با تغيير وضعيت بدنى خود به . دهيد

 . كافى است هر عضله در خالف جهتى كه قرار داشته، قرار گيرد. عضالت و مفاصل استراحت بدهيد

اين كار حتى مى توانيد بلند شويد و در اتاق خود چند قدم راه برويد يادتان باشد عالوه بر عضالت و مفاصل، چشم براى 
بنابراين هر چند يكبار به جاى نگاه كردن به صفحه نمايش به نقطه اى دور دست . هاى شما نيز نياز به استراحت دارند

براى خود برنامه ريزى كارى داشته باشيد، به اين . ثانيه چشمهايتان را بپوشانيد 15تا  10خيره شويد يا با كف دستتان 
دقيقه به حالت ثابت نشسته يا ايستاده نمانيد و در بين كار حتما وضعيت بدنى خود را  45تا  30صورت كه بيش از 

 . تغيير دهيد

به تناوب از پشت ميز رايانه برخاسته، و با نرمشهاى . هر نيم ساعت سر جاى خود بايستيد و يا چند قدم راه برويدحتى 
براى اين منظور نرم افزارهايي نيز وجود دارد كه مى تواند به . خيلى ساده، گردن، بازو، مچ دست و پاها را حركت دهيد

اين نرم افزارها در مدت زمانهايى كه از طرف خود شما مشخص مى گردد بر روى صفحه نمايش . شما كمك زيادى كند
از ترجيحا . نماييدظاهر شده و انواع نرمش ها را به شما نشان مى دهد و شما مى توانيد به همراه آن چند دقيقه نرمش 

 .اين وسيله به راحت بودن وضعيت پاهاى شما كمك مى كند. يك زير پايى استفاده نماييد و پاها را روى آن قرار دهيد

 
 28 1440، 10شنبه، صفر 



ارگونومیکى رعایت شود،  مورد مشکالت  در  گفته شده  موارد  ید در صورتى كه  فوا
آن از جمله  نصیب شما خواهد شد كه  موارد زیر  شامل   :بسیارى 

 
مانند كمر درد، سندروم تونل كارپال يا مچ درد شديد، درد )پيشگيرى از اختالالت اسكلتى ـ عضالنى1.

 …ناحيه گردن، درد ناحيه زانو يا آرنج و

 .كمك به پيشگيرى از حوادث شغلى2.

 .افزايش ميزان رضايتمندى از كار3.

 .افزايش رفاه و آسايش كاركنان4.

 .كمك به افزايش بهره ورى در كار5.

 .كمك به افزايش توليد6.

 

 29 1440، 10شنبه، صفر 



براى اين منظور مى توانيد از نرمش . تا مى توانيد هنگام كار از جايتان بلند شويد و حركت داشته باشيد•
 .هاى مناسب در زمان كار با رايانه استفاده كنيد كه در انتهاى كتاب اين نرمش ها آمده اند

وسايل روى ميز كه به آنها بيشتر احتياج داريد را تا جايى كه ممكن است در دسترس خود قرار دهيد تا •
 .براى استفاده از آنها الزم نباشد مرتب روى ميز خم شويد

 

 30 1440، 10شنبه، صفر 



 نحوه صحیح بلند كردن بار
بلند كردن اشيا زانو هايتان را خم كنيد نه كمرتان را، اين كار باعث مي شود شما بار را با نيروي هنگام •

 .را بغل كنيدبار .كمرپاهايتان بلند كنيد نه نيروي 

از  . حد ممكن بار را به بدنتان نزديك كنيد و به تدريج پاهايتا ن را صاف كنيد تا به حالت ايستاده درآييدتا •
چرخش بدن خود داري كنيد زيرا اين كار فشار بيشتري بر كمر وارد مي كند و باعث صدمه جدي به كمر  

 ، زانوها و گشتاور آنها در يك جهت هستند توجه داشته باشيد كه در زمان بلند كردن اشيا پاها . مي شود

 31 1440، 10شنبه، صفر 



 :خطرات شیمیایى
 :ازن• 

حد استاندارد اوج مواجهه با ازن  . دستگاه فتوكپى و چاپگرهاي ليزرى در حين عمل گاز ازن توليد مى كنند
غلظت ازن حتي . يك دهم پى پى ام است( سطحي كه بايد در هر زمان در طول روز كارى بيش از آن نشود)

اگر براي يك لحظه از اين ميزان اوج تجاوز كند مى تواند باعث اثرات حادى مثل سوزش چشم و قسمت  
تحقيقات انجام شده نشان مى دهد .دستگاه تنفسى، سردرد و از دست دادن موقت توانايى بويايي شودفوقانى 

كه دستگاه هاي فتوكپى مدرن مجهز به فيلتر ازن در صورتي كه به درستى نگهداري شوند هيچگونه خطري 
 .  براى سالمتى ندارند

 

 32 1440، 10شنبه، صفر 



براى نگهداشتن سطح ازن به پایین تر از حد قابل 
 :قبول

 .بايد دستگاه هاى فتوكپى به طور منظم سرويس شوند• 

 .اطمينان حاصل شود كه فيلتر ازن به دستگاه فتوكپى و يا پرينترهاى ليزرى نصب شده است•

 .اطمينان حاصل شود كه تهويه كافى وجود دارد•
توصيه مى شود كه دستگاههاي فتوكپى، در مجاورت يا نزديك به ايستگاه هاى كارى شخصى كاركنان •

ادارى قرار داده نشود چرا كه مى توانند باعث ناراحتى آنها به خاطر گرما، نور و سر و صداي توليدي ناشي از 
هميشه در زمان استفاده از يك دستگاه فتوكپى پوشش آن بايد قرار  .  آنها در طول فرآيند فتوكپى شوند

المپ هاى فلورسنت، متال هاليد و يا كوارتز قرار گرفته در داخل اين دستگاه ها مى توانند چشم  . داده شود
 .ها را در صورت مشاهده به طور مستقيم تحريك كنند

گياهان در دفتر مطالعات نشان داده اند كه گياهان در كاهش سطح مواد سمى از قبيل فرمالدئيد، بنزن و  •
 .  مونواكسيد كربن در هوا نقش اساسي دارند

 
 33 1440، 10شنبه، صفر 



 :برخى از گیاهان مفید براى دفتر عبارتند از
 

 34 1440، 10شنبه، صفر 



 :عوامل خطر روانى ـ اجتماعى در محل كار
 

خطرات مرتبط با سالمت روانى ممكن است از منابع مختلفي در محيط كار ناشى شـود كه از جمله آنها •
ايــن موضوع مى . حجم باالى كارى، مسئوليت زياد، امنيت شغلى پايين و خشونت در محل كار مى باشد

 .تواند از روى تعداد باالى پرونده شكايات، سطح باالى غيبت ها و يا مرخصى ها مشخص شود

براى ارزيابى اين  . اين اطالعات را مى توان به شكل مصاحبه، نظرسنجى و مشورت نيز به دست آورد •
خطرات، مدير بايد با كارشناسان بهداشت حرفه اي مشورت كنند تا آنها را در مورد عوامل خطر روانى، 

، آسيب هاى احتمالي و غيره راهنمايي كنند و اقدامات الزم را  (تعداد مواجهه و طول مدت)شرايط مواجهه 
 .به عمل آورند

 

 35 1440، 10شنبه، صفر 



 :استرس -1
 

استرس را ميتوان كنش متقابل بين شرايط كار و ويژگي هاي فردي شاغل دانست به گونه اي كه خواست •
اين استرس عالوه بر مشكالتي كه براي .هاي محيط كار بيش تر از آن است كه فرد بتواند از عهده آن برآيد

فرد ايجاد ميكند پيامدهاي نامناسبي هم براي سازمان ها در بر دارد به طوري كه مي تواند اولين علت 
 .ناتواني ناشي از كار قلمداد شود و ضرر هاي اقتصادي زيادي را به دنبال داشته باشد

 عالئم و نشانه هاي استرس در محيط•

 تنش عضالني يا سردرد-احساس اضطراب،تحريك پذيري يا افسردگي   -

 مشكالت معده-ي تفاوتي،از دست دادن عالقه به كار            -

 گوشه گيري از اجتماع-مشكالت خواب                                      -

 استفاده از داروهاي اعصاب -مشكالت تمركز                                       

 كاهش ميل جنسي-خستگي                                                

 36 1440، 10شنبه، صفر 



 :  شغلیفرسودگی  -2
 

 .به معني تهي شدن قدرت فيزيكي يا احساسي و يا بى انگيزگى در نتيجه استرس طوالني است•

 :از جمله عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی شامل•

 تعارض نقش•

 ابهام نقش•

 ازدياد نقش•

 انتظارات شغلي•

 تراكم كاري•

 نبود پاداش•

 

 37 1440، 10شنبه، صفر 



 :و زورگوییقلدرى  -3
 

قلدرى در محل كار يك رفتار تكرارشونده غير منطقى نسبت به فرد يا گروهى از افراد در محل كار است   •
 «تكرار شونده». كه باعث ايجاد خطر براى سالمت و ايمني افراد مى شود

 :انواع رفتارهاي زیر، در صورت تكرار، مى توانند به عنوان قلدرى در نظر گرفته شوند•

 .سوءاستفاده زبانى•

 .منزوي سازي يا جداسازى برخي كاركنان، آزار و اذيت و يا تهديد و ارعاب•

 .تعيين وظايف بى معنى و نا مربوط به كار كاركنان•

 .اختصاص كارهايى به كاركنان كه امكان انجام كامل آن غير ممكن است•

 .تهديد بى دليل به اخراج•

 

 38 1440، 10شنبه، صفر 



 :مدیریت ارشدتعهد 
 :تعهد مديريت ارشد• 

. تعهد مشخص از سوي مديريت ارشد و مشاركت فعال آنها در طرح پيشگيرى از قلدرى بسيار حياتى است•
 :نمونه هایى از تعهد مدیریت ارشد عبارتند از

 .صحه گذاشتن بر برنامه و سياست پيشگيري قلدرى•

 .اطمينان دادن به اينكه زورگويى در محل كار تحمل نخواهد شد•

 .اطمينان از اينكه كه شكايات مرتبط با قلدرى جدى گرفته شده و به درستى مورد بررسى قرار مى گيرد•

 .مشاوره با كاركنان در تمام سطوح•

 .تهيه يك سياست و دستور كار•
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 :شغلىخشونت وخستگى  -5
خستگى يك حالت حاد يا مزمن است كه بر عملكرد، امنيت و سالمت كاركنان تأثير مى گذارد و نياز به استراحت يا • 

خستگى ممكن است بر ظرفيت هاى جسمى و روانى تأثير بگذارد و باعث افزايش خطر ايجاد . خواب براى بازيابى دارد
همچنين خستگي مى تواند به درگيرى و غيبت از محل كار و خطاي در قضاوت كمك كند . حوادث در محل كار شود

 .و ممكن است منجر به جراحت يا مرگ شود

 :عوامل خستگى موثر بر ميزان خطر عبارتند از•

 .(مطالبات بسيار باال)كار با نيازهاي ذهنى و جسمى •
 .)به عنوان مثال ساعت هاى طوالنى كاري به همراه زمان رفت و آمد)دوره هاى طوالنى زمان بيدارى •

 . ميزان يا كيفيت خواب ناكافى•

 (به عنوان مثال به علت دوره هاي استراحت كوتاه مدت يا عدم وجود آن)استراحت ناكافى •
 (به عنوان مثال هنگامى كه ما به طور معمول بايد خواب باشيم اما سركار هستيم)اختالل ساعت بدن •
 .(به عنوان مثال محيط هاى پر سر و صدا و يا گرم)تنش هاى محيطى •
 .(پرداخت، ارزشيابي و يا ارتقاء)الزامات كاري و يا سيستم هاى پاداش •
 .ديگر( هاي)عوامل شخصى مانند مراقبت از يك كودك خردسال و يا داشتن شغل •
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 شیفت كارى -6
 :آنافسردگی شغلی و عوامل  -7

عامل اصلي بروز  . افسردگي شغلي نوعي از افسردگي است كه عوامل ايجاد كننده آن در محيط كار باشند• 
اما متغيرهاي ديگري نيز .  افسردگي شغلي تحمل فشار رواني ناشي از كار به مدت طوالني و كار زياد است

 .در پيدايش اين عارضه نقش دارند
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 :عوامل فردی
 :  متغيرهاي جمعيت شناختي• 

عدم آموزشهاى الزم در : عدم آمادگي براي احراز شغل .شامل جنس، سن، ميزان تحصيالت، وضعيت تأهل، سابقه كار
 .يك فرد براي يك شغل مى تواند منبع استرس براي او تلقي شود

 :احساس قدرت يا بى قدرتى•

در صورتى كه فردي احساس بي قدرتي كند خود را . يعني توانايي نفوذ بر دنياي اطراف به صورتي كه مى خواهيدقدرت 
 .بي پناه مى داند و مستعد ايجاد فرسودگي شغلي مى شود

  :ويژگى هاى شخصيتي•

 با عزت نفس باال معموال در مواجهه با مشكالت كمتر دچار استرس مى شوندافراد 

 :عوامل بين فردي •

حمايت هاى عاطفي و رواني از سوي ديگران و كمكهاى آنها مى تواند در جلوگيري از فرسودگي شغلي بسيار موثر واقع 
 .شود
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 :دامنه دوستی در محیط كار -8
 

چگونه با . تحمل اين امر چندان آسان نيست. گاهي دوستان زيرآب شما را ميزنند يا به شما خيانت ميكنند•
ابتدا وفاداري دوستان را امتحان و سپس : اين شرايط مى توانيد به كار ادامه دهيد؟ ياگر پيشنهاد مي كند

 .در مورد آنچه مي خواهيد به دوستان بگوييد با دقت فكر كنيد. به آنان اعتماد كنيد

اگر دوستتان باعث پيشرفت و ارتقاي شما مى شود، دوستى تان را ادامه دهيد صحبت و دوستي بيش از حد •
رابطه اجتماعي با . باعث اختالف مى شود، در صورت لزوم خود را كنار بكشيد يا اعتدال را رعايت كنيد

 .ديگران داشته باشيد ولي صميمي نشويد
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 :عوامل روانى و رابطه آن با بهره ورى كاركنان -9
 

 ايجاد انگيزه در كاركنان -1•

 «!گرايش همه چيز است»: ايجاد گرايش مثبت -2•

 !رئيس بد يك مانع است -3•

 در زمان بيمارى و در زمان سالمت: بهره ورى -4•

 استفاده از ابزار مدرن -5•
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 سبک زندگی و سالمت روانی در محیط كار
 .محيط كاري خود را تمييز و مرتب نگه داريد• 

فوري و مهم،غير فوري و مهم،فوري ولي غير مهم، غير فوري  )در فعاليتهاي روزانه الويت بندي داشته باشيد•
 و غير مهم 

 با سازمان خود هماهنگ وسازگار شويد•

 :فعاليت بدني منظم و ورزش را در اولويت هاي برنامه خود قرار دهيد•

 تنظيم خواب و تغذيه مناسب داشته باشيد•

 مهارت هاي ارتباط با خانواده را فرا بگيريد•
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عوامل مختلفى در رضایت فرد مؤثرند كه از مهم ترین 
 آنها رضایت شغلی است كه شامل

 :موارد زیر مى شوند
 

و عوامل محيطى، بار كارى بيش از حد يا كمتر از حد، ميزان اختيار، عوامل و شرايط  شرايط •

دستمزد، فرصت / روانى مثل امنيت شغلى، احساس ايمن بوارائه دن در محيط كار، مزايا، غرامت

 .ها و توانايى ها، تنوع، چالشى بودن، هدفدار بودنمهارت 
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 :ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی
تعريف شود، آن گاه « پيشگيري از بيماري»در يك مفهوم ساده و كاربردي به صورت « بهداشت»هرگاه • 

به سخن ديگر كار ايمني، همان  . در نظر گرفت« پيشگيري از حادثه»را مي توان به معناي « ايمني»
  .بنابراين درك پديده حادثه بسيار اهميت دارد. پيشگيري از حادثه است

 .عبارت است از يك رويداد برنامه ريزي نشده و در نتيجه ناخواسته كه موجب بروز زيان مي شود: حادثه•

در واقع خطرها مانند مواد منفجره اي هستند كه . شرايطي است كه موجب آسيب رساني مي شود: خطر•
همه جا وجود دارند و بر اثر محرك هايي مثل خطاي انساني، نارسايي در دستگاه مديريت، خرابي دستگاه و  

  .غيره به حادثه تبديل مي شود

 .عبارت است از درجه دور بودن از خطر: ايمني•

 :در ادامه به چند مبحث پيرامون ایمنی می پردازیم•
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آتش سوزي يكي از خطرناكترين پديده هايي است كه خسارات جاني و مالي عمده اي را بوجود آورده و •
از آنجا كه ساكنين بيمارستان عموما افراد . خطـري واقعـي براي مراكز خدماتي همچون بيمارستان هاست 

ناتواني هستند كه امكان نجات خـود را ندارند بنابراين آتش سوزي در بيمارستان بيشتر از هر مكان عمومي 
ديگري ميتواند باعث خسارات جـاني شـود، بعـالوه بـدليل وجود دستگاهها و تجهيزات گران قيمت و  
متعدد در بيمارستان، آتش سوزي ميتواند باعث خسارات مالي بزرگي نيز شود و البتـه شديداً به وجهه  

از انجا كه آتش سوزي ميتواند خسارات جبران ناپذيري را بر پيكره . عمومي بيمارستان آسيب برساند
بيمارستان وارد كند، ايمني بيمارستان در برابر آتشسوزي يكي از فاكتورهاي مهم در نگهداري و ايمني  

 .بيمارستان به حساب مي آيد

را ( حرارت ، اكسيژن ، مواد سوختني يا واكنش هاي زنجيره اي)اصوالً اگر بتوان يكي از اضالع هرم حريق •
 .كنترل و محدود نموده يا قطع كرد، حريق مهار مي شود
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 :روشهاي عمومي بر اساس ماهيت حريق به اشكال زير مي باشد•

 سرد كردن   -الف •

 خفه كردن -ب•

 سدكردن يا حذف ماده سوختني -ج•

 كنترل واكنش هاي زنجيره اي -د •
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اين عمل عمدتا با آب  . يك روش قديمي و متداول و موثر براي كنترل حريق ، سرد كردن است: سرد كردن•
ميزان و روش بكار . يكي ازخواص گاز دي اكسيد كربن نيز سرد كردن آتش مي باشد . انجام مي گيرد 

 .مناسب مي باشد A گيري آب در اطفاء حريق اهميت دارد، اين روش براي حريق هاي دسته
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اين  . خفه كردن، پوشاندن روي آتش با موادي است كه رسيدن اكسيژن به محوطه آتش گردد: خفه كردن•
مورد استثناء . روش اگرچه در همه حريق ها مؤثر نيست ولي روش مطلوبي براي اكثر حريق ها مي باشد

نيترات و زنجيره هاي آلي اكسيژن دار مثل :موادي است كه در حين سوختن اكسيژن توليد كنند، مانند 
همچنين موادي كه سرعت آتش گيري در آنها زياد است مانند ديناميت، سديم، پتاسيم . پراكسيد هاي آلي

موادي كه براي خفه كردن بكار مي روند بايستي سنگين تر از هوا بوده و . كه از اين قاعده مستثني هستند
 .پتوي خيس نيز اين كار را مي توانند انجام دهند.خاك، شن، ماسه . يا حالت پوششي داشته باشند
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 :  حذف مواد سوختني•

روش در ابتداي بروز حريق امكان پذير بوده و با قطع جريان، جابجا كردن مواد، جدا كردن منابعي كه  اين 
تاكنون حريق به آنها نرسيده، كشيدن ديوارهاي حائل و يا خاكريز و همچنين رقيق كردن ماده سوختني مايع 

 .را شامل مي گردد

 :انواع آتش•

 از جمله كاغذ، اثاثيه ، فرش ، پالستيك ، چوبجامدات  A:كالس •

 قابل اشتعال از جمله روغن ، بنزين ، پارافينمايعات  B:كالس •

 قابل اشتعال بوتان ، پروپانگازهاي  C:كالس •

 از جمله مگنزيم ، آلومينيومفلزات  D:كالس •

 (برق)الكتريكي E:كالس •

 هاي خوراكي و چربي هاروغن : Fكالس •
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 :انواع مختلف اطفا كننده ها
 :دي اكسيد كربن 

 .استفاده نماييد B ،C ،Eبراي آتش هاي كالس •

 .برچسب يا نوار مشكي دارد•

 .نازل سخت و پالستيكي دارد•

 .نشانگر فشار ندارد•

 :خشكپودر 

 .استفاده مي شود Eو  A ، B ، Cآتش هاي كالس براي •

 .يا نوار آبي رنگي داردبرچسب •

 .پودر تحت فشار مي باشندذرات •

 .فشار سنج داردنشانگر •
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 :نحوه خاموش كردن آتش توسط خاموش كننده های دستی
در موقع مشاهده آتش خونسردي خود را حفظ نموده و با برداشتن خاموش كننده مناسب به سمت آتش حركت - 1• 

 .كنيد
 .به هنگام خاموش كردن آتش همواره پشت به باد بايستيد- 2•
با توجه به برد موثر خاموش كننده تا جايي كه احساس ناراحتي و سوزش در نقاط حساس بدن مثل گونه هاو الله - 3•

 .گوش پيش نيايد به آتش نزديك شويد
با كشيدن ضامن و پاره كردن پلمپ و با ضربه زدن يا فشار آوردن به دسته خروجي و يا پيچاندن شير اقدام به - 4•

 .خروج مواد خاموش كننده به سمت آتش نماييد
 .مواد خاموش كننده را قبل از نقطه شروع آتش به صورت جاروب كردن از قسمت پايين اقدام به پاشيدن نمائيد- 5•
 .دقت كنيد هيچ قسمت از آتش بدون پوشش باقي نماند زيرا خطر بازگشت شعله از همان محل امكان پذير است- 6•
 .در صورتي كه با مصرف مقداري از مواد خاموش كننده آتش خاموش شد از ادامه خروج مواد جلوگيري نماييد- 7•
 .قبل از حصول اطمينان از خاموش شدن آتش محل را ترك نكنيد- 8•
 .خاموش كننده دستي استفاده شده را از روي پهلو بخوابانيد تا به اشتباه مجدداً مورد استفاده قرار نگيرد- 9•
 .محل حادثه را به افراد مسئول واگذارنمائيد تا اقدامات تكميلي انجام شود- 10•
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نحوه به كار گیری جعبه آتش نشانی در موقع بروز 
 :آتش سوزی

 .درب جعبه را با دكمه اي كه روي درب تعبيه شده است، بازكنيد- 1• 

 .درجه به سمت بيرون جعبه هدايت نمائيد 90حلقه شيلنگ آتش نشاني را درجهت زاويه - 2•

 .باچرخاندن حلقه، شيلنگ ها را از روي آن خارج نمائيد- 3•

 .سرنازل آماده روي شيلنگ ها را به دست گرفته وبه طرف آتش حركت كنيد- 4•

 .هيچگاه به صورت انفرادي ازجعبه آتش نشاني و باز كردن شير آب استفاده نكنيد زيرا امكان دارد به فرد آسيب برسد- 5•

 .قبل از بازكردن شير فلكه آب اقدام به بازكردن شير نازل نمائيد- 6•

درصورتي كه محل آتش سوزي ازطول شيلنگ آماده طويل تر باشد بايستي از لوله يدكي كه درجعبه مي باشد جهت امتداد - 7•
 .دادن شيلنگ استفاده نمائيد

 .شير نازل رابه سمت كانون آتش نشانه گرفته و تا دفع كامل آتش به عمليات ادامه دهيد- 8•

پس از اتمام عمليات بايستي شيلنگ ها از محل كوپلينگ باز و بعد از آب گيري وخشك شدن دوباره به صورت اول پيچيده - 9•
 .شود

 .هنگام پيچيدن، شيلنگ به صورت رول پيچيده و شيلنگ آماده را دوال به دور حلقه دوار بپيچيد- 10•
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:MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 
 :  معموال بايستي حاوي اطالعات زير هستند (MSDS)برگه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي •

 

 نام علمي ماده •

  #CASكد بين المللي شناسه •

 توصيف ماده •

 شناسه و فرمول ماده•

 مخاطرات•

 كمك هاي اوليه در شرايط حوادث و مسموميت ها•

 روش هاي اطفاء•
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 روشهاي كاهش حوادث•

 انبارداري و نگهداري•

 كنترل هاي مواجهه و وسايل حفاظت فردي•

 خصوصيات فيزيكوشيميايي•

 پايداري و واكنش پذيري•

 مشخصات سم شناسي ماده•

 مشخصات اكولوژي و زيست محيطي ماده و توصيه هاي الزم جهت امحاء مواد زايد•

 اطالعات مرتبط با حمل و نقل•

 اطالعات مربوط به قوانين و مقررات مربوطه و ساير اطالعات مرتبط•
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 لوزي خطر

 ؟چيست nfpaلوزي خطر •
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