ارگونومی کار با کامپیوتر

مقدمه:

عَاهل هخاطرُ آهیس در کار تا کاهپیَتر:

امزيسٌ میلیًوُب کبرمىذ در سزاسزجُبن بخشی یب
تمبمی سبعبت کبر خًد را بب کبمپیًتز می گذراوىذ .
اخیزا کبربزد کبمپیًتز ي تکىًلًصی در ایزان ویش اس
افشایش قببل مالحظٍ ای بزخًردار شذٌ کٍ ایه مسئلٍ
بزای
 ،ببلطبع مشکالت بُذاشتی ي ایمىی سیبدی را
افزادی کٍ بب کبمپیًتز کبر می کىىذ بٍ يجًد می آيرد
ي ضزيری است کٍ در جُت ایجبد یک فزَىگ صحیح
ي مىبسب در کبربزد ایمىی ي ببال بزدن سطح اطالعبت
افزادی کٍ بب ایه ابشار کبر می کىىذ اقذامبت اصًلی ي
مبتىی بز راَىمبیی َبی مىبسب صًرت پذیزد .

 -1تكرار زياد حرکات دست  ،تازٍ يا شاًِ
 -2کار طَالًي هذت  ،تذٍى استراحت ٍ عذم تغییر
ٍظعیت تذى.
 -3کار کردى در حالیكِ هچ دست خویذُ يا زاٍيِ دار
است.
-4کار کردى درحالیكِ گردى تِ جلَ يا عمة خن
شذُ است.
ًَ -5ر ًاهٌاسة هحیط کار.

-6صٌذلي ًاهٌاسة ٍ غیر ارگًََهیك.
عَارض تْذاشتي ًاشي از کار طَالًي تا
کاهپیَتر:
*دردّاي هسهي گردى ٍ شاًِ
عنوان:ارگونومی
تهیو کننده:واحد بهداشت حرفو ای
تاییدکننده:کمیتو آمىزش بو بیمار

*خستگي ٍ خشكي چشن
*ظعف ععالًي هثل ععالت سريي ،شكن ٍ پشت کِ
هَجة کور درد يا تغییر شكل تذى هي شَد .

سال تهیو:پاییس 1399
ناظرکیفی:سىپروایسر آمىزش سالمت

*درد ّاي هفصلي

تاییدکننده علمی:کارشناش شبکو بهداشت

*سٌذرٍم تًَل کارپال
3

تراي پیشگیري از ايي عَارض ً ،كات سادُ ٍ
هْن زير را ٌّگام کار تا کاهپیَتر رعايت
کٌیذ:
ُ -1ب تٌاٍب در فاصلِ زهاًي ّر 45دلیمِ تا يك
ساعت از جاي خَد تلٌذ شَيذ چٌذ لذم راُ ترٍيذ،
تا ًرهش ّاي سادُ ،گردى ،بازٍ ،هچ دست ٍ پاّا را
حرکت دّیذ.

 -3فاصلِ صفحِ هاًیتَر تا چشواى شوا تايذ تیي 50
تا  60ساًتي هتر تاشذ.
ّ -4ر  30دلیمِ تِ اشیايي کِ در فاصلِ حذالل 6
هتري لرار دارًذ چٌذ دلیمِ چشن تذٍزيذ.
 -5در صَرت اهكاى از زيرپايي استفادُ کٌیذ ٍ پاّا را
رٍي آى لرار دّیذ  .ايي ٍسیلِ تِ راحت تَدى ٍظعیت
پاّا کوك هي کٌذ.
 -6هیس کار را طَري لرار دّیذ کِ رٍشٌايي الهپ
ُ اي سمف در طرفیي لرار گیرد ٍ از لرار دادى هیس در
هحلي کِ ًَر الهپ تِ طَر هستمین در تراتر شوا تاشذ
خَدداري کٌیذ  .در استفادُ از رٍشٌايي طثیعي ًیس
ًثايذ صفحِ هاًیتَر در تراتر پٌجرُ لرار گیرد.

 -2صفحِ هاًیتَر( صفحِ ًوايش ) را طَري تٌظین
کٌیذ تا ستَى فمرات شوا تِ صَرت هستمین لرار
گرفتِ ٍ چشواى شوا تا لسوت تااليي صفحِ
 .ايي
ًوايش در يك خط هستمین لرار گیرًذ
ٍظعیت تراي چشواى شوا راحتي تیشتري تِ ّوراُ
خَاّذ داشت.

 -7سطح صفحِ کلیذ تمريثاً تايذ ّن ارتفاع تا دستِ
صٌذلي ٍ آرًج تاشذ ٍ هچ ّا تِ طَر عادي رٍي صفحِ
کلیذ ّا لرار گیرد تِ طَري کِ ٌّگام کار ساعذّا
تمريثا هَازي تا افك لرار گرفتِ ٍ زاٍيِ تیي هچ دست ٍ
ساعذ  5تا  10درجِ تاشذ .هَلعیت م ٍس از ًظر
ارتفاع ٍ فاصلِ ّواًٌذ صفحِ کلیذ است.
 -8رٍشٌايي هحل کار تايذ هخلَطي از ًَر سفیذ ٍ
زرد بٍدُ (ترجیحاً از الهپ هْتاتي استفادُ شَد ) ٍ
شذت آى در حذٍد  300لَکس تاشذ.

 -9تْتر است تا تازکردى درب ٍ پٌجرُ ّا ٍ يا تعثیِ
دستگاُ تَْيِ هطثَعَّ ،اي اتاق تِ طَر هرتة
تعَيط شَد.
 -10صٌذلي ّاي هَرد استفادُ در کار تا

کاهپیَتر

تْتر است دستِ دار تَدُ ٍ دستِ آى تا ارتفاع هیس کار
هطاتمت داشتِ تاشذ ّ .وچٌیي داراي  ۵چرخ تَدُ ٍ
چرخاى تاشذ.
 -11آرًجّاي خَد را بُ تذًتاى ًسديك کٌیذ ٍ هچ
دست ّايتاى را صاف ًگِ داريذ .ايي يعٌي صفحِکلیذ
ٍ هَس تايذ در جايگاُ درست لرار داشتِ تاشٌذ تا
هجثَر ًثاشیذ تراي رسیذى تِ آًْا تِ جلَ هتوايل
شَيذ.

