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پیش بینی بروز اختالالت اسكلتی عضالنی اندام فوقانی با استفاده از روش”ارزیابی سریع اندام
فوقانی“( )RULAو اراﺋه راهكار كنترلی در صنایع غذایی بر مبنای  ILOو ACGIH
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یاسمن پوربخشی ،1مجید معتمدزاده

0ـ دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي ،عضو مرکز پژوهش هاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
0ـ استاد ،عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
آدرس تماس و ایمیل نویسنده مسئول:

y.pourbakhshi@gmail.com

مقدمه و اهمیت موضوع :روشهاي مشارکتی به طور فزایندهاي در بهبود جنبههاي ارگونومیک کار استفاده شـده اسـت .در ایـن

راستا ،سازمان بینالمللیکار ،براي محافظت از کارگران در برابر بیماريهـا و آسـیبهـاي ناشـی از خطـرات از جملـه عوامـلخطـر
ارگونومیک دستورالعملهایی را وضع کرده است.
مواد و روش ها :واحد بستهبندي یک کارخانه صنایع غذایی ،باتوجه به فاکتورهاي خطر موجـود بـا تعـداد  72نفـر پرسـنل جهـت
بهبود شرایط انتخاب شد .بر اساس هدف مطالعه ،کارگروهی بمنظور تدوین برنامهها تشکیل شد .برنامه ششماههاول شامل بررسـی
محیطکار و شناسایی فاکتورهاي خطر و ارزیابی محیطکار و اقدامات اصالحی کم هزینه و بدون هزینه بود .برنامـه شـش ماهـه دوم
شامل ارزیابی مجدد ،آموزش کارکنان و اقدامات اصالحی با هزینه قابل توجه بود .اقدامات اصالحی نیز برپایه ي استانداردها ،برنامـه
ها و پیشنهادات  ILOو  ACGIHتنظیم شد.
نتایج :در ابتدا جلساتی در قالب یک کارگروه تشکیل و یک برنامه یک ساله تنظیم شد .تحلیـل سلسـله مراتبـی وظیفـه ،در واحـد
بسته بندي انجام شد .مداخالت در درجه اول با امکانات موجود در کارخانه انجام شد ،به این صورت که مداخالت بدون هزینـه و بـا
هزینه اندک بر مبناي  ILOو  ACGIHارائه شد .غالب مداخالت شامل طراحی مجدد ایسـتگاهکـاري اسـت .اکثـر اخـتالالت طبـق
گزارشات کارکنان ،مربوط به پاها و گردن با  32و  03درصد و بر اساس روش  ،RULAمربوط به کمر و ایستادنطوالنیمدت بوده -
است .بر مبناي نتایج حاصل از این ارزیابی ،اکثر مداخالت جهت اصالح پوسچرهاي مرتبط با این اختالالت صورت گرفت.
بحث :از مهم ترین الزامات براي رویکرد مشارکتی دربرنامه ارگونومی ،انگیزه کارگران و شایسـتگی آنهاسـت .نتـایج حاصـل از ایـن
مطالعه نشان میدهد که اجراي راهحلهاي ارگونومی سبب کاهش شیوع اختالالت میشود .شرایط ارگونومی در بهبود کمر و اندام-
تحتانی موثر بود .بنابراین ارزیابی تاثیر تغییرات ارگونومی و یا ایجاد این تغییرات بهتر است همجهت با قسمتهاي از بدن باشد کـه
با ریسک فاکتورها درگیرهستند.
نتیجهگیری :مدیران نسبت به سود و هزینهها حساس هستند و این پژوهش نشان داده است که با صرف هزینه اندک و استفاده از
امکانات موجود ،میتوان محیط را بهبود بخشید .براي هرچه نزدیکتر شدن به یک محیط کار مطلوب ،نیاز است در آینده مطالعاتی
در جهت فرهنگ و مشارکت کارکنان و سرپرستان صورت پذیرد.
كلمات كلیدی :اختالالت اسکلتی عضالنی ،RULA ،راهکار کنترلی ،صنایع غذایی،
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