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مقدمه

اِرگونومـی بـه معنـای دانـش بـکار بردن اطالعـات علمـی موجود دربـارٔه انسـان )و روش های 
علمـی تولیـد چنیـن اطالعاتـی( در طراحی محیط کار اسـت. ارگونومـی ظرفیت هـا و توانمندی های 
انسـان را بررسـی می کنـد و سـپس اطالعـات به دسـت آمـده را در طراحـی مشـاغل، فراورده ها، 
محیط هـای کار و تجهیـزات بـه کار می بنـدد. معمـواًل از اصطالحـات ارگونومـی و عوامل انسـانی 
)Human Factors( به طـور متـرادف بهـره مـی گیرنـد . هـر دو اصطـالح رابطـٔه دوسـویٔه کار و 
نیازمندی هـای شـغلی را بازگـو و تشـریح می کنـد و هـر دو درصـدد کاهش فشـارهای جسـمانی 

و روانـی در محیط کار هسـتند.

ارگونومی در دندانپزشکی:

مطالعـات انجـام شـده در حرفـه دندانپزشـکی نشـان مـی دهـد، دندانپزشـکان بیـش از سـایر 
حرفـه پزشـکی در معـرض ابتـال بـه بیمـاری هـای عضالنـی و قـرار دارنـد.

بنابرایـن شـناخت عوامـل ارگونومیکـی موجـود در محیـط کار ایـن گـروه از افـراد از اهمیـت 
زیـادی برخوردار اسـت.

هـر دندانپزشـکی در دوره ای از کار خـود ممکـن اسـت دردهایـی از قبیـل کمردرد، دسـت درد 
و یـا درد در ناحیـه گـردن را تجربـه کند. 

این دردهای مستمر معمواًل نتیجه ارگونومی ضعیف است .

در ایـن کتـاب بـه تعـدادی از عوامـل نادرسـت و همچنین ارگونومـی صحیح دندانپزشـک در حین 
کار پرداخته شـده اسـت .

دکتر حامد آتش پنجه        
           تابستان 1399
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7فصل ۱ 

فصل ۱ 
)MSD( ۱- بیماری های عضالنی-اسکلتی

 

شکل ۱-۱ - بیماری های عضالنی اسکلتی در قسمتهای مختلف

بیماری ها ی عضالنی اسکلتی، مربوط به سیستم عضالنی و اسکلتی می باشد که شامل :
غالف تاندون، اعصاب، بورسا، رگ های خونی، مفاصل، و دیسک های ستون فقرات و همچنین ربات ها 

می شود .
بیماری ها ی عضالنی اســکلتی ممکن اســت باعث وجود یک یا چندین فاکتورها و بیماری شــوند، که 

عبارتند از: 
تکرار، فعالیت های خارج از رنج طبیعی عضالت، تکرار در موقعیت ایستایی و... 

 هنگامی کــه این بیماری ها  به طــور همزمان اتفاق می افتند، خطر ابتال و وســعت بیمــاری های عضالنی 
اســکلتی به طور قابل توجهی افزایش می یابد. اگر چه برخی از آســیب های عضالنی اســکلتی در یک لحظه 
خاص اتفاق می افتند، اما بســیاری از آنها در نتیجه تقاضای مکرر)استحکام ( همراه با فقدان دوره استراحت که 
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موجب تحمل بیش از حد بافت در برابر نیرو در شخص می شود ، روی خواهند داد .
 از آنجایی که آسیب، باعث کاهش ظرفیت و به طور کلی تحمل بافتی در آن ناحیه می شود می تواند باعث 

افزایش خطر یا آسیب دائمی یا استفاده بیش از حد از قسمت های دیگر بدن به منظور جبران آسیب شود.



9فصل ۲ 

فصل ۲ 
۲-بیماری های عضالنی اسکلتی و دندانپزشکی

   محققان دریافتند که بســیاری از عالئم مربوط به ناراحتی دندانپزشــکان به قسمتهای مچ دست که حدود 
هفتاد درصد ،گردن شصت و هشت درصد، قسمتهای فوقانی کمرشصت و پنج درصد، شانه ها حدود شصت 

درصد و قسمتهای پایین کمر حدود پنجاه درصد می باشند. 
آنها همچنین دریافتند که بسیاری از افراد بررسی شده، دردهای مربوط به شغل خود را دارند. شیوع بیماری 

ها ی عضالنی اسکلتی بین شصت تا نود درصد مربوط به پایین کمر، گردن و شانه ها می باشند. 
این شرایط ممکن اســت از عالئم خفیف تا شدید متغیر باشــد. عالئم اولیه بیماری ها ی عضالنی اسکلتی 

شامل درد، تورم، حساسیت به نور، بی حسی و همچنین بی حالی می باشد.
در ادامه، به اختصار به تعدادی از بیماری های عضالنی اســکلتی، که بیشــتر در دندانپزشکان شایع هستند، 

اشاره شده است.

:)Awkward Posture( حاالت نادرست
اکثــر مفاصل باید در حالــت طبیعی حرکت کنند،بدین معنــی که آنها باید در مرکــز طیف حرکتی قرار 
بگیرند در غیر این صورت موجب فشار و کشــش زیادی به ماهیچه های اطراف، تاندون ها و همچنین ربات ها 

می شوند .
 بــرای مثال اگر بازوها بیش از حد به بیرون بیش از حد باز شــوند، مفاصل آرنج و شــانه ها در نهایت طیف 
حرکتی خود قرار می گیرند. اگر شخصی به طور مکرر در این حالت قرار بگیرد، موجب صدمه  های زیادی به 


