
 هذرسِ ستَى هْزُ ّا

 سًذگی هاضیٌی رٍح ٍ جسن اًساى را هی فزسایذ.

 .اًساى را دچار خستگی ٍ افسزدگی هی کٌذ 

  عزٍقی را افشایص هی دّذ. –تیواریْای قلثی 

 .سثة افشایص ٍسى، چاقی، هزض قٌذ، افشایص فطار خَى ٍ تاال رفتي چزتی ّای خَى هی ضَد 

 ّوچٌیي: ٍ

 تکیِ گاُ اصلی تذى اًساى است را دستخَش فزسایص سٍدرس هی ساسد. ستَى هْزُ ّا کِ در ٍاقع

ضکی ًیست کِ رعایت اصَل صحیح ًطستي، ایستادى، خَاتیذى ٍ کار کزدى در حفظ سالهت ستَى ًْزُ ّا تقطی 

 هْن دارد.

 تزای ایٌکِ تْتز تا ایي اصَل آضٌا ضَین تا ّن سزی تِ هذرسِ ستَى هْزُ ّا هی سًین.

 

 گزدىسًگ سز ٍ 

 

  یزیذ.سهاى کار کزدى در یک حالت قزار ًگتزای سهاى طَالًی هثالً در  

 

 .صٌذلی کار خَد را تِ هیش ًشدیک کٌیذ ٍ آى را دٍر اس هیش قزار ًذّیذ 

 

 .رٍی پطتی ٍ دستِ صٌذلی لن ًذّیذ 

 .رٍی صٌذلی تذٍى پطتی ًٌطیٌیذ 

 

 .رٍی هیشی کِ ارتفاع آى کَتاُ یا تلٌذ است کار ًکٌیذ 



 .در هَقع کار در ارتفاع تاالی سز، هَاظة تاضیذ کِ سزتاى تزای هذت سیاد تِ پطت خن ًطَد 

 

  ٌّگام راًٌذگی در سهاى عقة رفتي فقط سز ٍ گزدى را ًچزخاًیذ تلکِ تطَر

ّوشهاى اس چزخص تٌِ ًیش استفادُ کٌیذ ٍ هذت ایي ٍضعیت را کَتاُ 

 کٌیذ.

  ،خصَصاً اس رٍی هاضیي یا ٍسیلِ در حال حزکت تِ تا پزیذى تذٍى علت اس رٍی ارتفاع

 هْزُ ّای خَد فطار ٍارد ًساسیذ.

 

 .اس تلٌذ کزدى اجسام در ارتفاع ٍ دٍر اس تٌِ خَدداری کٌیذ 

 

 .سعی کٌیذ اًعطاف ٍ قذرت عضالت سز ٍ گزدى را حفظ کٌیذ 

 را در حالت خن تِ جلَ  اگز اس عیٌک ّای دٍ کاًًَِ استفادُ هی کٌیذ در هَاقع خَاًذى سز ٍ گزدى

 ًگِ ًذاریذ.

 

 .اس گذاضتي تالص سفت ٍ تلٌذ سیز سز خَدداری کٌیذ 

 هی تَاًذ صذهات جثزاى ًاپذیزی تِ  هحیط کار خَد تاضیذ.ایي حَادث  هزاقة حَادث در

 ضوا ٍارد ساسد.

 

  سعی کٌیذ آهادگی فیشیکی خَد را حفظ کٌیذ. اضخاظ تا ٍسى تاال ٍ فیشیک تذًی ضعیف

 هستعذ صذهات تیطتزی ّستٌذ.

 .ًطستي صحیح تا تغییزاتی در هحیط کار هی تَاًذ اس دردّای پطت گزدى ضوا جلَگیزی کٌذ 

 



  خن ًگِ داضتي گزدى، فطاری حذٍد سِ تزاتز ٍسى سز رٍی هْزُ ّا اعوال هی کٌذ ٍ هی تَاًذ

 تاعج صذهِ تِ هْزُ ّای گزدًی ضَد.

 

  در هسافزتْای طَالًی هَقع خَاب اس تالطتک ّای تادی تِ ضکلu .استفادُ کٌیذ 

 

 

 .اس ًگِ داضتي گَضی تلفي تا گزدى ٍ ضاًِ خَدداری کٌیذ 

 

 سًگ کوز

  ٌّگاهی کِ هذتی تِ صَرت یکٌَاخت رٍی کوز فطار آهذُ، ضوي استزاحت در خالف

 عضالت کوز را تحت کطص قزار دّیذ.، جْت 

 

  هتٌاسة، هتعادل ٍ آهادُ قزار دّیذ. کٌیذ ستَى فقزات راّویطِ سعی 

 

 

 .کار در ارتفاع پاییي تاعج کوز درد هی ضَد 

 

 

  تلٌذ کزدى ٍ تاال تزدى اجسام تِ تاالی سز ضوي سیاد کزدى قَس کوز، فطار سیادی تِ کوز ٍارد

 هی کٌذ، در چٌیي هَاقعی حتواً اس یک چْار پایِ یا ًزدتاى استفادُ کٌیذ.

 

  تلٌذ کزدى اضثاء در حالت دٍال ًیزٍیی هعادل دُ تزاتز ٍسى جسن ٍ تاال تٌِ، تِ هْزُ ّا ٍارد هی کٌذ. ایي ًیزٍ هَجة

 جاتجایی، پارگی دیسک تیي هْزُ ای ٍ ٍارد آهذى فطار تِ ًخاع هی ضَد.

 .اس ٍضعیت ّایی کِ تاعج کوز درد هی ضَد اجتٌاب کٌیذ 



  اس تلٌذ کزدى آًْاست.اضیاء سٌگیي تْتز ّل دادى  

 

  ّز کاری ًیاسهٌذ ٍضعیت ًطستي خاصی است تَجِ داضتِ تاضیذ کِ حالت هٌاسة ٍ صٌذلی

  ٍ هیش استاًذارد تزای سالهت کوز ضزٍری است.

 .سفتی هفاصل ٍ کَتاّی عضالت اس علل عوذُ ی کوز درد ّستٌذ 

  در تلٌذ کزدى اضیاء کوز تایذ هستقین تاضذ ّز چِ کِ اضیاء تِ تذى ًشدیکتز تاضذ، فطار کوتزی تِ کوز ٍارد 

 هی ضَد.

 

  یک سیز پایی در هَاقع ایستادى طَالًی هثل کار در پطت هیش ًقطِ کطی یا ایستادُ اتَ سدى

 تزای جاتِ جایی ٍ اًتقال ٍسى ٍ کاّص قَس کوز ضزٍری است.

 

 

  یا چٌذ ًفز، آًْا تایذ پیطاپیص اس هَاًع هَجَد در هسیز حزکت اطالع داضتِ  2هَاقع حول اضیاء تِ ٍسیلِ در

 تاضٌذ.

 .در هَقع حول اضیاء سٌگیي رٍی ضاًِ اس دست هقاتل تزای کاّص اًحزاف استفادُ کٌیذ 

 

  کَچک در جاتجایی اضیاء تِ جای حزکت ًاگْاًی ٍ چزخص هحَری کوز، تا تزداضتي قذم ّای

 تِ سوت هقاتل تچزخیذ.

 .تلٌذ کزدى چٌذ هزحلِ ای اضیاء سٌگیي اس صذهِ سدى تِ کوز جلَگیزی هی کٌذ 

 .سطح تَاًایی فیشیکی خَد را افشایص دّیذ 

  در هَاقعی کِ هجثَر ّستیذ تزای هذت طَالًی در جایی تٌطیٌیذ، تا جاتجایی لگي اس خستگی عضالت جلَگیزی

 کٌیذ.



 عج هی ضَد سیز کوز ضوا خالی تواًذ.یک تطک خیلی سفت تا 

  تْتز است کِ رٍی ضکن ًخَاتیذ، اها اگز عادت تِ خَاتیذى رٍی ضکن داریذ، اس گذاضتي تالص سیز سز خَدداری

 کٌیذ.

 

   .تخت خَاب ّای ًزم ٍ تطک ّای ًزم ٍ ساٍیِ دار تزای ستَى فقزات هٌاسة ًیستٌذ 

 

 

 

 

   


