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صندلی های کاری باید باتوجه به شغل مورد نظر ویژگی های 
به خصوصی داشته باشند. برای مثال فردی که با رایانه کار می کند 
و بعضی مواقع به پشتی صندلی تکیه می دهد باید از صندلی هایی 
استفاده کند که پشتی آنها قابلیت ارتجاع به سمت عقب داشته 
باشد. اگر صندلی پشت سری برای تکیه نداشته باشد، معموال 
بهترین زاویه نشستن حدود 110 درجه است. این زاویه کمترین 
بار را به کمر وارد می کند و برای کار با رایانه و نشستن سر 
کالس درس مفید است. اگر هم صندلی پشت سری داشته 
باشد، این زاویه می تواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری، 
شخص مجبور می شود برای نگاه کردن به هدف مقابلش برای 
مثال صفحه نمایش یا تخته، گردن را خم کند، در نتیجه فشار 

به گردن زیاد می شود.

صندلی نباید خیلی نرم باشد
درمورد صندلی های مخصوص نوشتن، خواندن و کار با رایانه، 
ارتفاع صندلی نه باید آنقدر بلند باشد که پای فرد به زمین نرسد 
و نه آنقدر کوتاه باشد که پشت ران از کف صندلی بلند شود و 
پاها به سمت شکم جمع شوند. صندلی های قابل تنظیم 5 پایه 
بهترین انتخاب هستند و کاربردهای بسیاری دارند؛ یعنی هر فردی 
می تواند متناسب با سلیقه و شرایط خود ارتفاع صندلی را تنظیم 
کند. کفی صندلی نیز باید نرم باشد اما نه در حدی که شخص 
مانند مبل در صندلی فرو برود و اجازه جابجایی نداشته باشد. 
در چنین حالتی فرد برای مدت طوالنی در وضعیتی ثابت قرار 
می گیرد و خونرسانی بدنش مختل می شود. همچنین بهتر است 
صندلی دسته دار و ارتفاع این دسته قابل تنظیم باشد تا زمانی که 
استراحت می کنید دستتان را روی آن بگذارید. البته هنگام کار 
کردن بهتر است دست روی دسته گذاشته نشود زیرا این حالت 

باعث ایجاد کشش می شود.

هنگام خرید به این نکات توجه کنید
پشتی صندلی باید طوری انحنا داشته باشد که گودی کمر را 
در زمان تکیه دادن به آن حفظ کند. اگر پشتی صندلی صاف 
باشد می توان برای حفظ گودی کمر از یک بالش در پشت 
کمر استفاده کرد، البته به شرطی که باعث ناراحتی فرد نشود. 
کفی و پشتی صندلی باید از جنس مناسبی باشند و بهتر است 
خلل و فرج داشته باشند تا شخص عرق نکند و لباس به بدنش 

نچسبد. پشتی صندلی ای که برای نوشتن انتخاب می شود بهتر 
است یک مقدار رو به جلو باشد و زاویه ای حدود 80 درجه 
داشته باشد. درمقابل آن، صندلی ای که برای کار با رایانه استفاده 
می شود بهتر است کمی به سمت عقب خم شود تا بتواند زاویه 

110 درجه ایجاد کند.

وقتی زیرپایی الزم می شود
استفاده از زیرپایی به ارتفاع صندلی و قد شخص بستگی دارد. 
برای مثال اگر صندلی بلند باشد و به هیچ دلیل نتوان آن را کوتاه 
کرد بهتر است از زیرپایی استفاده شود، در غیر این صورت توصیه 
نمی شود. البته برعکس هم ممکن است شخصی صندلی اش 
کوتاه باشد و امکانش را نداشته باشد که ارتفاع صندلی را تنظیم 
کند، درنتیجه می تواند دو تخته زیر صندلی بگذارد تا ارتفاع آن 
کمی باال بیاید و مشکلش حل شود. الزم به ذکر است برای 
تصمیم گیری درمورد اینکه یک صندلی مناسب است یا نه باید 

حداقل 1 تا 2 هفته از آن استفاده کرد.

این صندلی مناسب شغل شما نیست!
بعضی مشاغل نیاز به نشستن و ایستادن های مکرر دارند. در 
بلند استفاده  از صندلی های خاص و  بهتر است  این صورت 
کرد، مانند صندلی های بلندی که در رستوران ها استفاده می شود 
زیرا نشستن و ایستادن از روی این صندلی ها راحت تر است و 
الزم نیست فرد به صورت کامل روی آنها بنشیند. در عین حال 
نیز باعث می شوند بین ایستادن های مکرر خستگی تا حدودی 
برطرف شود. همچنین برای مشاغلی که فرد مجبور است روی 
یک هدف دقیق مانند میکروسکوپ یا قطعه الکترونیک خم شود، 
صندلی هایی بهتر هستند که کفی شان قابلیت خم شدن به جلو 
را داشته باشد و در عین حال از اصطکاک الزم نیز برخوردار 
باشند تا وقتی کفی آن به سمت جلو خم می شود فرد لیز نخورد. 
ارتفاع میز نیز باید به گونه ای باشد که اهداف روی میز را برای 
ما به خوبی پوشش دهد و طوری نباشد که پا درونش گیر کند.

مبل هم دردسرساز می شود اگر ...
اصول کلی در انتخاب صندلی های منزل مانند صندلی های کاری 
است. البته صندلی های منزل معموال 5 پایه نیستند. با این حال از 
آنجایی که مدت نشستن روی این صندلی ها کوتاه است مشکل 

خاصی برای فرد ایجاد نمی کنند بنابراین خیلی معیار خاصی 
برای انتخاب این صندلی ها مطرح نیست. آسیب، زمانی ایجاد 
می شود که فرد مجبور است مدت طوالنی روی صندلی بنشیند. 
به همین دلیل اگر مجبور هستید چند ساعت روی مبل بنشینید 
توصیه می شود از مبل هایی استفاده کنید که خصوصیات الزم 
برای حفظ زاویه کمر و گودی کمر را داشته باشند اما اگر برای 
مدت کوتاه از مبل های خیلی نرم استفاده می کنید )برای مثال 30 

دقیقه در روز( مشکلی برایتان ایجاد نخواهد شد. 

2 متر از پنجره ها دور شوید
زمانی که شخص برای مدت طوالنی؛ چه به صورت حرفه ای 
و تفریحی با رایانه کار می کند مشکالتی برایش پیش خواهد 
شانه، دست،  درد عضالت  از جمله چشم درد، سردرد،  آمد، 
با دلیل  این مشکالت  از  پایین و کمر. هر یک  به  ناحیه مچ 
خاصی ایجاد می شوند. برای جلوگیری از خستگی چشم باید 
نور صفحه نمایش را در حد مناسبی تنظیم کرد. این نور نباید 

درحدی باشد که چشم را اذیت کند.  

به چشم هایتان استراحت دهید
صفحه نمایش باید حدود 70 سانتی متر با سر فاصله داشته باشد و 
0 تا 45 درجه پایین تر از میدان بینایی چشم قرار گیرد که بهترین 
زاویه آن بین 10 تا 30 درجه است. اگر صفحه نمایش خیلی 

باالتر از میدان دید چشم قرار گیرد، فرد مجبور می شود به 
صورت مداوم چشمش را باز نگه دارد و کمتر پلک بزند. 

این وضعیت باعث خشکی، خستگی و درد چشم 
می شود. از طرف دیگر، اگر صفحه نمایش خیلی 

پایین تر از میدان دید قرار گیرد فرد مجبور 
می شود گردنش را بیش از حد خم کند 

و در نتیجه گردن درد می گیرد. یکی 
دیگر از نکات مهم این است 

که باید هر 20 دقیقه یکبار 
برای حداقل 1 دقیقه 

چشم ها را از روی 
صفحه نمایش 

به  و  برداشت 
اهداف دور نگاه کرد. 

اگر همه این اقدامات را 
انجام دادید و باز هم از درد 

چشم رنج  بردید، به نظر می آید 
مبتال به اختالالت انکساری چشم از 

جمله دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم شده باشید و باید 
به چشم پزشک مراجعه کنید. همچنین بهتر است صفحه نمایش 
دارای فیلتر باشد تا نورهای مزاحم را حذف کند. البته این فیلتر 

در بیشتر رایانه های جدید از قبل جاسازی شده است.

بیشتر از یک ساعت حروفچینی نکنید
کنند  کار  سریع تر  اینکه  برای  با صفحه کلید  کار  هنگام  افراد 
معموال بدنشان را به صورت ناخودآگاه در یک وضعیت ثابت 
نگه می دارند تا جای کلیدها را گم نکنند. این وضعیت باعث 
می شود برخی عضالت در حالت انقباض باقی بمانند و فرد را 
دچار خستگی کنند. این حالت در بلندمدت باعث آسیب و درد 
خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از دردهای عضالنی- اسکلتی 
از گردن گرفته تا کمر، باید هر 20 تا 60 دقیقه برای حداقل 1 تا 
5 دقیقه از جای خود بلند شوید و راه بروید تا عضالت از حالت 
انقباض ثابت خارج شوند. استفاده از صفحه کلیدهای مناسب و 
تاشو نیز می تواند در کاهش این دردها و آسیب ها موثر باشد. 

زیر ساعدتان کتاب بگذارید
درد مچ از شکایت های شایع کسانی است که با صفحه کلید کار 
می کنند. بهترین زاویه برای مچ زاویه خنثی است؛ یعنی مچ نباید 
به سمت داخل و خارج انحراف داشته باشد و فقط می تواند تا 
5 درجه به سمت پایین یا باال انحراف پیدا کند. با این حال هنگام 
حروفچینی کردن یک مقدار دستمان به سمت داخل خم می شود 
که در این مورد نیز استفاده از صفحه کلیدهای مناسب می تواند 
کمک کننده باشد. یکی دیگر از مشکالت کار با رایانه 
استفاده از موس است. موس باعث می شود دست 
به سمت بیرون یا باال خم شود در نتیجه به 
مرور دچار خستگی و آسیب می شود. برای 
جلوگیری از این وضعیت می توان از 
موس های مناسب و روش های 
استفاده  اسکرول  مختلف 
کرد. عالوه براین قرار 
وسیله  یک  دادن 
مانند کتاب زیر 
می تواند  ساعد 
کاهش  را  مچ  درد 
باعث می شود  زیرا  دهد 
انحراف مچ به سمت باال به 
حداقل برسد و دست در جایگاه 

مناسب تری قرار بگیرد.

بهترین صندلی برای کار با رایانه 

سازمان بین المللی کار از سال 2003 میالدی با 
هدف پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، 
28 آوریل را روز جهانی بهداشت حرفه ای 
و سالمت شغلی نامگذاری کرده است. این 
روز درواقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای 
ارتقای ایمنی و سالمت شغلی در سرتاسر 
جهان است. در این مطلب به انواع آلودگی ها 
و خطرات پنهان در محیط های اداری و راه های 
مقابله با آنها پرداخته ایم. در ادامه نیز با نکات 
الزم درمورد میز و صندلی مناسب کار و شیوه 

استفاده درست از آنها آشنا خواهید شد. 

اگر از سیستم تهویه استفاده می کنید
سیستم های تهویه هوا معموال  تر یا خشک هستند. 
سیستم های تهویه خشک از جمله پنکه ها فقط هوا 
را جابجا می کنند و سیستم های تهویه » تر« ازجمله 
کولرهای آبی، رطوبت هوا را هم افزایش می دهند. 
به طور کلی باد مستقیم می تواند باعث گرفتگی و 
دردهای عضالنی و آبریزش بینی و چشم شود. 
از طرف دیگر، در سیستم های تهویه  »تر« احتمال 
رشد قارچ و ورود آن به هوای محیط وجود دارد 
و می تواند باعث ایجاد حساسیت شود. وجود 
گیاهان در محیط کار هم معموال مشکل خاصی 
ایجاد نمی کند اما بعضی افراد به آنها حساسیت 
دارند و ممکن است دچار عالئم حساسیت، 
آبریزش چشم و بینی و گرفتگی صدا شوند. 
برای این افراد بهتر است در محیط های داخل از 
گیاهانی استفاده کرد که فقط برگ دارند و گل 
نمی دهند. به طور کلی دما و رطوبت محیط باید 
طوری تنظیم شود که برای 80 درصد از ساکنان 
مناسب باشد. رطوبت مناسب معموال بین 30 تا 
60 درصد و دمای مناسب در فصل گرما بین 
20 تا 25 درجه و در فصل سرما بین 24 تا 28 
درجه است. رطوبت کمتر از 30 درصد معموال 
باعث خشکی مخاط ها و ناراحتی های ناشی از 
آن می شود. رطوبت باالی 60 درصد هم باعث 

رشد قارچ می شود. 
اگر در آبدارخانه مشترک غذا می خورید

آن  نظافت  به  آبدارخانه مشترک  میزان خطر 
بستگی دارد. درواقع مشترک بودن آبدارخانه 

خیلی اهمیتی ندارد، بلکه رسیدگی به نظافت 
و رعایت اصول بهداشتی است که در ابتال به 
بیماری ها نقش تعیین کننده دارد. با این حال هر 
چقدر تعداد نفرات استفاده کننده از آشپزخانه 
بیشتر باشد به نظافت بیشتری هم نیاز پیدا می کند. 
بیماری هایی که از طریق آبدارخانه، آب و غذا 
منتقل می شوند اغلب از نوع عفونی هستند و به 
تماس مستقیم نیاز دارند. این بیماری ها معموال با 
نظافت کافی قابل پیشگیری هستند. پس همیشه 
قبل از خوردن آب و غذا دست های خود را با 

آب و صابون بشویید.
اگر نگران نظافت دستشویی هستید

دستشویی های مشترک هم مانند آبدارخانه اگر 
به اندازه کافی نظافت شوند مشکلی نخواهند 
داشت. به هر حال بعد از هربار رفتن به دستشویی 
با آب و صابون  حتما دستان خود را خوب 
شستشو دهید. وسایلی مثل تلفن  ثابت، تلفن 
همراه، صفحه کلید، موس، خودکارهای مشترک 
و... هم معموال کثیف هستند و قابل شستن نیستند 
بنابراین توصیه می شود هنگام استفاده از آنها 
دست خود را به چشم، بینی و دهان خود نزنید 

و بعد از اتمام کار با آنها دستانتان را بشویید. 

اگر از دستگاه آبسردکن استفاده می کنید
دستگاه های آبسردکن اگر به خوبی تمیز و سرویس 
نشده باشند، می توانند آلوده کننده باشند. درواقع 
سیستم لوله کشی این دستگاه ها باید هر چند 
شود.  تمیز  دوره ای  صورت  به  یکبار  وقت 
دستگاه های آبسردکنی که در محیط های بیرون 
استفاده می شوند معموال آلودگی بیشتری دارند 
چون ممکن است افراد دهان خود را به سر شیر 
آن بزنند اما اگر از آبسردکن به صورت درست 
استفاده شود و لیوان یکبار مصرف کنار آن قرار 
داشته باشد مشکلی ایجاد نمی کند. البته ظروف 
چند بار مصرف اگر خوب تمیز شوند نسبت به 
ظروف یکبار مصرف بهتر هستند. ظروف یکبار 
مصرف به خصوص اگر پالستیکی باشند برای 
مواد گرم قابل استفاده نیستند ولی متاسفانه بسیاری 
از افراد از آنها برای مواد گرم هم استفاده می کنند. 
به طور کلی ظروف یکبار مصرف کاغذی بهتر 

از نوع پالستیکی آن است. 
اگر همیشه سردرد دارید

صفحه نمایش  به  طوالنی مدت  کردن  نگاه 
شود.  مشکل  چند  ایجاد  باعث  می تواند 
به  کردن  نگاه  درحال  وقتی  افراد  درواقع 

دقیق هستند  کارهای  انجام  و  صفحه نمایش 
کمتر پلک می زنند بنابراین دچار خشکی چشم 
می شوند. خشکی چشم هم باعث سوزش و 
زدن  پلک  درواقع  خارش چشم خواهد شد. 
باعث تجدید پرده اشک روی چشم می شود 
و وقتی کمتر پلک می زنیم، تشکیل این پرده 
دچار اختالل می شود. عالوه براین، عضالت 
چشم بعد از مدتی خسته می شوند چون چشم 
باید به صفحه نمایش در فاصله ای نزدیک خیره 
شود. این مشکل به خصوص در کسانی که از 
لنز انکساری استفاده می کنند تشدید می شود 
چون چشم مجبور است از روش های تطابق 
برای  کند.  استفاده  دیدن  بهتر  برای  بیشتری 
جلوگیری از این مشکالت توصیه می شود در 
کنید  استفاده  رایانه  از  کوتاه   زمانی  بازه های 
و هر 20 دقیقه یکبار از روی صفحه نمایش 
چشم بردارید و برای 1 تا 2 دقیقه به یک نقطه 
دور نگاه کنید تا عضالت تطابق چشم فرصت 
استراحت داشته باشند. اگر هم با نگاه کردن 
به صفحه نمایش دچار سردرد می شوید حتما 
باید از لحاظ عیوب انکساری چشم بررسی 
شوید تا در صورت لزوم از عینک استفاده کنید.  

اگر نور زیاد آزارتان می دهد
با چشم  مناسب  زاویه  در  اگر صفحه نمایش 
نباشد و باالتر از حد استاندارد باشد فرد مجبور 
می شود پلک خود را بیش از حد باز کند و این 
موضوع خشکی چشم را افزایش می دهد. نور 
صفحه نمایش هم نباید در حدی باشد که چشم 
را اذیت کند. همچنین پشت یا جلوی صفحه 
نمایش نباید پنجره و نور مستقیم وجود داشته 
باشد. نور بهتر است از کناره ها و باالی سر تابیده 
شود و صفحه نمایش از پنجره حداقل 2 متر فاصله 
داشته باشد. نسبت روشنایی نور محیط به نور 

رایانه نیز باید 1 به 3 باشد. 
اگر سر و صدا در محیط کار زیاد است

آلودگی صوتی در محیط های کاری اداری معموال 
در حدی نیست که باعث کاهش شنوایی شود. 
صدایی که باعث کاهش شنوایی می شود معموال 
85 دسی بل و باالتر است؛ یعنی صدایی که با 
وجود آن، دو نفر به فاصله یک متری هم مجبور 
شوند داد بزنند تا صحبت های یکدیگر را بشنوند 
اما صدا در محیط های اداری شلوغ معموال بین 
آلودگی صوتی در  تا 65 دسی بل است.   55
محیط های اداری می تواند باعث حواس پرتی، 

خستگی، کاهش آستانه تحمل افراد و افزایش 
پرخاشگری شود. بعضی از افراد حساس هم 
ممکن است کنار آن دچار بیماری های دیگری 
مثل نشانگان ساختمان بیمار، سردرد و عالئم 

جسمانی شوند. 
اگر هوای محیط کار سنگین است

ازای هر  به  بیرون  با محیط  تبادل هوا  میزان 
معادل  باید  دارد  قرار  شخصی که در محیط 
تقریبا 8/5 لیتر در ثانیه باشد. مهم ترین آالینده 
در محیط های کاری شلوغ دی اکسیدکربن است. 
میزان دی اکسیدکربن در هوای بیرون بین 250 
تا ppm 350 است و اگر در محیط بسته به 
باالی ppm 100  برسد نشان دهنده این است که 
تهویه هوا مناسب نیست. چنین هوایی می تواند 
باعث شکایاتی مانند سردرد و تحریک مخاط ها 

در افراد حساس شود. 
اگر با ورود به دفتر حالتان بد می شود

بعضی از بیماری های محیط کار بیشتر به هوای 
محیط ربط دارند که شایع ترین آنها نشانگان 
ساختمان بیمار است. علت این بیماری نامشخص 
است و معموال با سردرد، تحریک مخاط ها، 
سوزش چشم، بینی یا گلو، سرفه های خشک، 
خارش و خشکی پوست، گیجی  و منگی، تهوع، 
خستگی  و... همراه است. این عالئم معموال 
بالفاصله یا چند دقیقه بعد از ورود به ساختمان 
ایجاد می شوند و با خروج از ساختمان برطرف 
خواهند  شد. عوامل مختلفی برای این بیماری 
پیشنهاد شده اند ازجمله عوامل فیزیکی مثل 
آلودگی و سنگین بودن هوا و عوامل شیمیایی 
مثل وجود فرمالدئید و ترکیباتی از پوشش مبل، 
صندلی، چسب و... در محیط. حساسیت فردی 
و مسائل روانی مثل نارضایتی شغلی و... هم 

ممکن است از عوامل این بیماری باشند.
اگر همزمان با همکاران بیمار می شوید!

یکی دیگر از بیماری های شایع در محیط های 
کاری بیماری عصبی دسته جمعی است. در این 
بیماری نه فقط یک نفر، بلکه تعدادی از افراد 
به صورت همزمان بعد از مواجهه با سیستم 
ساختمانی دچار عالئم ذکرشده در نشانگان 
ساختمان بیمار می شوند. این بیماری معموال 
عامل ارگانیک و فیزیکی ندارد، بلکه علل عصبی 
و روانی پشت آن است و معموال در مشاغلی 
دیده می شود که کار تکراری، استرس زیاد و 

درآمد کم دارند.

نگاهی بر خطرات شایع محیط کار به مناسبت هشتم اردیبهشت، روز جهانی بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی  

وقتی محیط کار شما را بیمار می کند
 دکتر سیدمحمدسیدمهدی
متخصص طب کار و بیماری های 

شغلی و محیطی

سیستم های 
تهویه هوا 

معموال  تر یا 
خشک هستند. 

سیستم های 
تهویه خشک از 

جمله پنکه ها 
فقط هوا را 

جابجا می کنند 
و سیستم های 

تهویه » تر« 
ازجمله کولرهای 
آبی، رطوبت هوا 
را هم افزایش 

می دهند. به 
طور کلی باد 

مستقیم می تواند 
باعث گرفتگی و 
دردهای عضالنی 

و آبریزش بینی و 
چشم شود 


