


عضالنی مرتبط با کار-اختالالت اسکلتی
(WMSDs)



عضالنی - اختالالت اسکلتی
(Musculoskeletal Disorders)

 از است عبارت MSDs  یا عضالنی - اسکلتی اختالالت    
  دستگاه اجزاء از جزء  چندین یا یک که اختالالتی و آسیبها
  .می سازد متأثر را عضالنی - اسکلتی

  تورم، تنش، اسپرین، شامل عضالنی - اسکلتی اختالالت
  و خونی عروق یا اعصاب گیرافتادگی پارگی، دژنراسیون،

  .می باشند استخوان شکستگی

Large sudden trauma
Gradual micro trauma 



عضالنی - اسکلتی عالیم اختالالت
ناراحتی

درد
خستگی

ورم
خشکی

اختالالت حسی
مورمورشدن

محدود شدن دامنه ي حرکتی
کاهش کنترل حرکتی



اصطالحات مترادف

(CTD) Cumulative Trauma Disorders
)RMI(آسیبهاي ناشی از حرکتهاي تکراري 

)RSI(آسیبهاي ناشی از تنش تکراري 
 (Overuse syndrome)نشانگان استفاده ي بیش از حد

 (Ergonomic disorders)اختالل ارگونومیک



Cumulative Trauma Disorders

Your Job

Your Body

Trauma

Healing Valve
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عضالنی مرتبط با کار - اختالالت اسکلتی
(Work-related Musculoskeletal Disorders)

  به خاصی شغل در وظیفه انجام و کار محیط که هنگامی
  اختالالت، این کنند کمک عضالنی - اسکلتی اختالالت وقوع

 (WMSDs) کار با مرتبط عضالنی - اسکلتی اختالالت
.می شوند خوانده



The 10 leading occupational diseases and 
injuries in the USA

 Occupational lung diseases (industrial hygiene-related)

 Musculoskeletal injuries (ergonomics-related)

 Occupational cancers (industrial hygiene-related)

 Amputation, fractures, eye loss, lacerations and traumatic deaths 
(safety-related) 

 Cardiovascular diseases (ergonomics-related)

 Disorders of reproduction (industrial hygiene-related)

 Neurotoxic disorders (industrial hygiene-related)

 Noise-induced conditions (industrial hygiene-related)

 Dermatologic conditions (industrial hygiene-related)

 Psychologic disorders (ergonomics-related)  

From NIOSH



Workplace illnesses

CTD
۴۸%

Other 
illnesses

۵۲%



 ULMSDSروند تغییرات شیوع 
طی دو دهه در امریکا



دالیل تغییرات

:افزایش
  افزایش آگاهی هاي نیروي کار و عموم مردم نسبت به

عضالنی -آسیبهاي اسکلتی
تغییرات تکنولوژیک

: کاهش
برنامه هاي مداخله اي ارگونومیک
برنامه هاي مدیریت پزشکی



عضالنی  در محیط کار –اختالالت اسکلتی 

و ها هزینه افزایش کار، زمان رفتن دست از عامل ترین عمده 
کار نیروي انسانی هاي آسیب

کار محیط در ها غیبت از نیمی از بیش علت

کشورهاي در شغلی بهداشت معضالت بزرگترین از یکی  
صنعتی

حوزه کشورهاي در کار از ناشی هاي غرامت سوم یک دلیل 
  ناخالص تولید درصد 5 تا 3 اختالالت این هزینه .اسکاندیناوي

شود می برآورد ملی



عضالنی  در محیط کار –اختالالت اسکلتی 

زیاد گستردگی به توجه با دنیا در امروزه MSDs و 
 این کنترل و پیشگیري مسأله آنها باالي هاي هزینه

 محققین از بسیاري توجه و یافته زیادي اهمیت اختالالت
 اظهار OSHA که طوري به است نموده جلب خود به را

: دارد می

هدف از اجراي برنامه ارگونومی در محیط کار کنترل     
MSDs   می باشد



عضالنی - دستگاه اسکلتی
  (Musculoskeletal system)  

  .است شده تشکیل استخوانها و نرم بافتهاي از عضالنی - اسکلتی دستگاه
:از عبارتند عضالنی - اسکلتی دستگاه مختلف اجزاء

 فشار ي کننده تحمل ساختارهاي : استخوانها.
 حرکت ي کننده ایجاد و انقباض قابل بافتهاي :ها ماهیچه.
 سازد می متصل استخوانها به را ها ماهیچه که بافتی :تاندونها.
 سازد می متصل یکدیگر به را استخوانها که بافتی :لیگامنتها.
 سازد می فراهم را بالشتکی و داده کاهش را استخوانها میان اصطکاك که بافتی :غضروفها.
 سازد می مرتبط مغز به را بافتها دیگر و تاندونها ها، ماهیچه که ارتباطی سیستم :عصبها.
 بدن در مغذي مواد و خون گردش مجاري :خونی عروق.



 (Risk factor)ریسک فاکتور 

  که کار محیط و کار از جنبه هایی یا اعمال شرایط،•
 احتمال و شانس یا شده WMSDs سبب است ممکن
 اعمال نامناسب، پوسچر .دهد افزایش را آن به ابتال

 جمله از نظیردما محیطی عوامل و حرکت تکرار نیرو،
.هستند مهم فاکتورهاي ریسک

  
 مدت به آسیب زایی در فاکتور ریسک یک پتانسیل•

.دارد بستگی فاکتور ریسک آن با مواجهه زمان



عضالنی -هاي اختالالت اسکلتیریسک فاکتور
پوسچر نامطلوب یا ثابت•
تکرار حرکت•
اعمال نیرو یا فشار وارده بر اندامهاي بدن•
عدم وجود وقفه استراحت•
فشار تماسی•
استفاده از وسایل مرتعش•
فعالیتهاي حمل دستی بار•
گرما و سرماي شدید•
سازمان کار•
آمادگی بدنی پایین•
برخی بیماریهاي زمینه اي•



هاریسک فاکتور

  به مبتال دارند مواجهه عوامل این با که افرادي ضرورتا•
MSDs شوند نمی.

.است همین شود می استفاده ریسک واژه از اینکه دلیل•

 اختالالت به ابتال اما دهد می افزایش را ریسک مواجهه•
.نیست قطعی





عامل استرس

غالف تاندون

رگھای خونی

استخوان

تاندون

عصب

ماھیچھ

MSDs



MSDs در اندامهاي فوقانی و تحتانی

:شوند می تقسیم دسته بدو•
  درد و تورم :عالیم )Tendonitis( تاندون التهاب•

Nerve( اعصاب بر فشار• compression(:
  و دست طول گرفته ریشه نخاع از که اصلی عصب سه    

 احتمال نقطه چندین در مسیر، این در .کند می طی را بازو
 تاندون تورم نیز گاهی .دارد وجود عصب فشردگی

  پوسچر نیز گاهی .شود می عصب بر فشار باعث مجاور
 را عصب به رسیده خون جریان استاتیک و نامطلوب

  .شود می عصبی بافت تخریب باعث و دهد می کاهش



MSDs در اندامهاي فوقانی و تحتانی

 اما است، فوقانی اندام مشابه تحتانی اندام آسیبهاي•
.دارد وجود فاکتورها ریسک اهمیت در اختالف

 بسیار تحتانی اندامهاي در تماسی فشار فاکتور ریسک•
  کمتري اهمیت فوقانی اندامهاي در که حالی در است مهم
heel نیز و زدن زانو در مثال .دارد spurs اثر در که 

.شود می ایجاد سخت سطح بر رفتن راه و ایستادن



.است تجمعی آسیبهاي مستعد فقرات ستون    
•Degenerative disk disease: سخت شدن، نازك  

دیسک سطح در شکافهایی و شیار شدن ظاهر و شدن

  لیگامنتها، پارگی و کشیدگی :کمر مکانیکی سندروم•
تاندونها و عضالت

  آسیب دچار فقرات ستون نواحی سایر از بیش که بخشی•
lumbar شود می region باشد می.

MSDs در گردن و تنه



و اندامهاي درگیر بدن CTDsانواع متداول 



AWKWARD POSTURE



Ergonomic Risk Factors: 
Awkward Postures



Awkward Postures



Bad Postures



Bad Postures



Bad Postures



Bad Postures





























Repetition:
High risk repetition rates by different body parts

From Kilbom A (1994). Int J Ind Ergon 14:59-86

Obs: A task cycle time of less than 30 sec has been considered as repetitive.



Contact stress



Contact stress





























































تغییر وضعیت







جلوگیري از ارتعاش

 

سندرم سفید انگشتالستیک ارتعاش گیر



  عضالنی -اسکلتی اختالالت فاکتورهاي ریسک و عوامل بین در◄
  محسوب آنها مهمترین جمله از نامطلوب پوسچر کار، از ناشی

 .می شود

 مستقیم ارتباطی است شده انجام زمینه این در که زیادي مطالعات◄
.کرده اند اثبات را MSDs عالیم و نامطلوب پوسچر بین

  و استرس کاهش سالمت، ارتقاء بر پوسچر بهبود که آن بر افزون ◄
  و کار راندمان نظر از است، مؤثر کار هنگام ناراحتی کاهش

.می شود دانسته پراهمیت عاملی نیز شغلی عملکرد
 



 ریسک با کارگر ي مواجهه ارزیابی هاي شیوه از بسیاري در اکنون، هم ◄
 قرار بررسی و مطالعه مورد کار هنگام فرد پوسچر ،WMSDs فاکتورهاي

.شود می تعیین آسیب وقوع خطر میزان آن براساس و گیرد می

 نتیجه در و نامطلوب پوسچر حذف منظور به کار شرایط بهبود هاي شیوه ◄
 .شود می ارایه عضالنی -اسکلتی اختالالت بروز خطر کاهش

 QEC و OWAS، RULA ،REBA نظیر اي مشاهده هاي شیوه ◄
 جهت هایی توصیه و استوارند کار هنگام فرد پوسچر ارزیابی ي پایه بر همه

.کنند می ارایه آن بهبود



  صورت پوسچر بهبود جهت اصالحی اقدامات که زمانی تا ◄
  وضعیتی فشارهاي و داشته ادامه بدن بر آن سوء اثرات نگیرد،

  .بود خواهد باال WMSDs بروز احتمال و شده وارد فرد بر

 تشخیص WMSDs عالیم سریعاً که است ضروري بنابراین، ◄ 
  صورت در و گیرد قرار ارزیابی مورد کار پوسچر و شوند داده
 .پذیرد انجام آن اصالح جهت اقداماتی نیاز

 سیستم بر صحیح و مطلوب پوسچر که داده اند نشان مطالعات ◄
  فرد عملکرد بهبود باعث و داشته مثبت اثر فرد عضالنی -اسکلتی

  .می شود کار محیط در شغلی حوادث و آسیبها کاهش و



MSDsعوامل موثر در بروز 

فاکتورهاي مربوط به کار •
فاکتورهاي روانی •
فاکتور هاي محیطی •
فاکتورهاي فردي •
فاکتور آموزش و تحصیل •
آمادگی جسمانی •
فاکتورهاي سازمانی•



MSDsعوامل موثر در بروز 

کار به مربوط فاکتورهاي -1

  یا است برخوردار باالیی شیوع از MSDs  آنها در که مشاغلی -
.هستند فعال غیر و سبک یا و فعال و سنگین بسیار

 هل کشیدن، بار، کردن بلند نظیر فعالیتهایی آنها در که مشاغلی -
  ایستا، پوسچرهاي ثابت، پوسچر حفظ پیچش، خمش، دادن،
  .دارد وجود حرکت تکرار



MSDsعوامل موثر در بروز 

 روانی فاکتورهاي -2     

  عوامل به بلکه فیزیکی فاکتورهاي به تنها نه MSDsبروز      
.دارد بستگی نیز زندگی نحوه و روانشناختی

  ریسک افزایش باعث شغلی نارضایتی و شغلی روانی استرسهاي      
.شود می MSDs به ابتال



MSDsعوامل موثر در بروز 

محیطی فاکتورهاي -3

 روشنایی، کمبود ارتعاش، صدا، نظیر فیزیکی عوامل      
 جمله از کار محیط نامطلوب شرایط و سرما

.شود می دانسته MSDs بروز مستقل متغیرهاي



MSDsعوامل موثر در بروز 

فاکتورهاي فردي  -4

سن -
جنس -
آمادگی جسمانی -



MSDsعوامل موثر در بروز 

  تحصیل و آموزش فاکتور -5

 و کار انجام صحیح روش زمینه در کارگران آموزش      
 کاهش را شیوع تواند می بار دستی حمل فعالیتهاي

.دهد
Back School



MSDsعوامل موثر در بروز 

  آمادگی جسمانی -6

:برنامه ایجاد آمادگی جسمانی شامل
افزایش آمادگی بدنی و قدرت عضالنی کارگران

Workers Hardening Program



MSDsعوامل موثر در بروز 

فاکتورهاي سازمانی  -7

تقسیم کار، چرخش کار، ساعات کار، اضافه کاري، تعداد    
نیروي انسانی، آموزش کارگران، غنی سازي کار




