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پاس زحمات بیشمار فرشتگان سپید این نوشته هدیه ای است ناچیز به 
 پوشی که دردهای بسیار به جان میخرند تا دردهای ما تسکین یابد. 

امید است ما بهداشت حرفه ای ها بتوانیم گامی در جهت کاهش رنجها و 
 سختیهای شغل پرخطر "پرستاری" بر داریم.

 

 عضالنی رایج در  -مخاطرات اسکلتی 

 بیمارستانها

 )ویژه پرستاران(

Health care wide hazards module – Ergonomics 
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OSHA1[1] 

 کارشناس بهداشت حرفه ای -برگردان بفارسی: نیلوفر احمدی

 مقدمه :

هزارمورد آسیب و بیماری اسکلتی عضالنی  222براساس آمارهای کشور آمریکا ساالنه بیش از 
مرتبط با کار در پرستاران ثبت میشود. بسیاری از این موارد شامل آسیبهای شدید هستند و بیش از 

ت نیمی از این آسیبها نیاز به استراحت پزشکی دارند و ساالنه نزدیک به یک میلیارد دالر خسار
ناشی از پرداخت غرامت دستمزد روزهای استراحت پزشکی فقط بخاطر آسیبهای اسکلتی عضالنی 

 .…در پرستاران به سیستم های بیمه ای امریکا وارد میشود. 

 

 
 

 عضالنی رایج : –آسیبهای اسکلتی 

برابررر بیشررتراز سررایر پرسررتاران در  2برررآورد میشررود کرره پرسررتارانی کرره از بیمرراران مرا بررت میکننررد 

عضالنی باشند .پرستاران و کمک پرستارانی که وظیفه حمرل و اابارا ی  –معرض آسیبهای اسکلتی 

 بیماران را برعهده دارند عوارض ممکن است دچار زیر شوند :

 کشیدگی عضالنی 

  تاندونهاکشیدگی 

 التهاب تاندونها و مفاصل 

 دردهای عصبی 

 فتق دیسک کمری 

 مخاطرات شغلی رایج در حرفه پرستاری:

بیشترین مخاطرات متواه پرستارانی اسرت کره از بیمراران نراتوان یرا مسرن مرا برت میکننرد   مرثال در 

 بخش های سی سی یو و ای سی یو (

ازآناا که این گروه از پرستاران در فعالیتهای روزانه به بیمار کمک میکنند در معرض ریسک ناشی 

از حمل و ااباا ی دستی بیمار هستند . این فعالیتهادر صورت عدم کنترل منار بره آسریبهای اسرکلتی 

کره خرود  این افراد حتی ممکن است دچار حوادثی مثل افتادن و لیز خوردن شروند عضالنی میشود. –

عضررالنی گررردد. همچنررین پوسررچرهای نادرسررتی کرره خواسررته یررا  –مناررر برره بررروز آسرریبهای اسررکلتی 

                                                           
1[1] OSHA: انستیتو تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا :  
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ناخواسته متحمل میگردند حتی در برخی گزارش ها و مطالعات استرس های روحری و نوبرت کرار ی 

 عضالنی را افزایش دهد. –نیز میتواند دردهای اسکلتی 

 عضالنی که به سیستم و فرد شاغل تحمیل میگردد :  –هزینه های ناشی از آسیبهای اسکلتی 

  هزینه های درمانی 

 هزینه های ااباا ی و تغییر شغل 

  افررزایش تعررداد روزهررای ازدسررت رفترره کرراری برردلیل مرخصرری اسررتعالای و کمبررود نیررروی

 انسانی ناشی از آن

 عضالنی : –راهکار قانونی جهت کنترل و کاهش آسیبهای اسکلتی 

در آمریکرا هرکارفرمرا موظرس اسرت شررایط و تسرهیالتی  OSHAسرازمان 1792سرال  طبق مصوبه

برای شاغلین خود در محیط کار ایااد نماید تا هیچ یک از آنها در معرض خطرات شغلی که منار به 

 اراحت و مرگ میگردد نباشند . –بیماری 

بیشرتر بره کتراب  رانون کرار و در ایران نیز  وانین متعرددی برا ایرن موضروو وارود دارد اهرت اطرالو 

تررامین ااتمرراعی و همچنررین برره آ ررین نامرره هررای مواررود در همررین زمینرره کرره از طرررس وزارت کررار و 

 وزارت بهداشت صادر شده است مرااعه فرما ید.

 عضالنی : –راهکارهای ارگونومیکی جهت کنترل و کاهش آسیبهای اسکلتی 

در اناام تحقیقرات بهداشرت حرفره ای در اهران  به عنوان یکی از سازمانهای مراع OSHAسازمان 

 در این زمینه چند پیشنهاد ارا ه میکند که با کمی بررسی در تمام بیمارستانها  ابل ااراست :

 کاهش و محدود کردن حمل دستی بیمار 

 برگزاری برنامه های آموزش نحوه حمل ایمن بیمار 

 ل بیماراستفاده از تاهیزات و تسهیالت مکانیکی برای حم 

 البته این ا دامات فقط پس از شناسایی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار  ابل ااراست

 به منظور کنترل و مدیریت مخاطرات ارگونومیکی بیمارستان: OSHAپیشنهادهای 

 تشکیل کمیته بررسی مخاطرات ارگونومیکی 

 شناسائی و تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط کارتوسط کمیته 

  و تجزیه و تحلیل حوادث شغغلی و بررسغی گزارشغهای موجغود توسغط شناسائی

 کمیته
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 اجرای راهکارهای کنترل و پیشگیری از مخاطرات توسط کمیته 

  عضالنی  –مدیریت درمان عالئم و آسیبهای اسکلتی 

 آموزش و اجرای مصوبات کمیته 

 


