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بررسي ارگونومي و کمردرد مکانيکال در محيط کار پرستاران

مقدمه :حرفه پرستاري از جمله مشاغلي است که فرد ساعات

هرسال در آمريکا بيش از 4ميليون نفر به کمردرد مرتبط با کار مبتال

زيادي را با افراد گيرنده خدمات ميگذراند.از اين رو پيوسته

ميشوند که پرستاران سهم عمدهاي دراين ميان دارا هستند.همچنين

فشارهاي رواني وجسمي شديدي را تجربه ميکنند ،که متعاقبا

هزينه ساليانه روزهاي کار از دست رفته به اين دليل ،در اين کشور

موجب کاهش رضايتمندي از شغل ،فرسودگي شغلي و آسيبهاي

بالغ بر5ميليارد دالر ميباشد.عوامل خطر متعددي از جمله شيفتهاي

فيزيکي متعددي خواهد شد.اين آسيبها تاثيرات مخربي بر مراقبت

متوالي کاري ،عدم تناسب تعدادبيماران باتعداد پرسنل ،بکارگيري

از بيمار ،سالمت جسمي-روحي پرستار و هزينههاي درماني دارد.

ابزارآالت غيراستاندارد درمحيط کار ،بارکاري يکنواخت ،جابجا

عالوه برمسايل ذکرشده آسيبهاي فيزيکي ومهمترين آنها ،کمردرد

کردن وتغييروضعيت بيماران ،عدم آشنايي باارگونومي ومناسب

مکانيکال بيشترين آمار رادر بين علل فرسودگي دارا ميباشد ،که

سازي کار با انسان و ...ميتواند زمينه ساز کمردرد باشد.با بهره

در قرن حاضر به صورت اپيدمي درآمده و رشد صعودي داشته

گيري از اصول ارگونومي ،ارايه برنامههاي آموزشي ،تعديل ساعات

است (شيوع لحظهاي آن در آمريکا  14تا  16درصد).بديهي است

کاري ،هدايت افراد با  BMIباالي 25به کنترل يا کاهش وزن ،تهيه

که اين روند افت کيفي وکمي خدمات بهداشتي را به دنبال دارد.

Guide lineهاي مصوب در زمينه فعاليتهاي صحيح فيزيکي و کار

اين مقاله به شرح کمردرد مکانيکال به عنوان يکي ار مهمترين علل

دستگاهها و ...ميتوان به پيشگيري ازآسيبهاي کمري کمک شاياني

فرسودگي ميپردازد.

کرد.که در اصل مقاله به تفصيل به عوامل ايجاد کننده و رويکردهاي

مواد و روشها :اين مقاله مروري با مطالعه منابع جديد كتابخانهاي،

مقابله پرداخته ميشود.

ژورنالهاي مكتوب و جستجو در سايتهاي علمي Elsevier ،Pub med

نتيجهگيري :بديهي است با توجه به اهميت فوق العاده و شيوع باالي

و ...تهيه گرديده است.

کمردرد مکانيکال در بين پرستاران به عنوان کانون ارايه دهندگان

يافتهها :کمردرد مکانيکال از شايعترين آسيبهاي مرتبط با کار

خدمات ،شناسايي هرچه بيشتر عوامل موثرو ارايه راهکارهاي

ميباشد .بهطوريکه  %85از افراد در دوره زندگي خود به آن مبتال

پيشگيرانه ميتواند در ارتقا سطح سالمت پرستاران و مراقبتهاي

ميشوند و عالوه برايجاد ناراحتي ورنجش پرسنل پرستاري وتاثرات

مديريت شده سودمند باشد.

اقتصادي ،باعث کاهش سطح کيفي مراقبتهاي باليني ميشود.

کلمات کليدي :ارگونومي ،کمردردمکانيکال ،فرسودگي شغلي
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