
 

و آسودگی خاطر بیمار تا حد امکان می شوود  بوا   

فراهم آمدن چنین شرایطی، ترس و اضوطرا  در  

مراجعین پایین موی آیود و امامواد آ بوا بو   وار       

د دا پزشک جلب می شود  بدین ترتیب مراجعو   

 نندگان می توا ند ب  راحای و بدون هوی  ییود و   

بندی ب  چنین مکا ی در رفت و آمود باشوند  اگور    

اصول مبندسی در طراحی یک مطب د دا پزشکی 

ب  خوبی رمایت شود  ایج   ار محیطی  واربردی  

و جالب، زیبا و راحت خواهد شد    همین موامو   

بامث تبدی  مطب ب  مکا ی شاد همورا  بوا یوک    

 .گرو  و پرسن  فعال و پر  ار خواهد شد
 

 
 صندلی دندانپزشکی:

 احیو  ران  ارتفاع صندلی طوری تنظیم شوود  و    

 های د دا پزشکموازی سطح اتاق باشد 

 از تمامی یسمت  شیمن صندلی اسافاد  شود 

سر بیمار ب   حوی یورار گیورد  و   احیو   واری      

آر ج های د دا پزشک باشد و  ماناسب با محدود 

بازوهای او بو  طورفین تنو  چسوبید  وسوامدها      

 موازی سطح اتاق باشند 

روی صندلی بنشیند     د دا پزشک باید ب   حوی

  احیو  پشوای و گوردن     خم  شوود  ب  یک طرف

د دا پزشک ب  طور مساقیم و ممودی یرارگیورد و  

 چشمان او ا د ی رو ب  پایین باشد 

ایوون  بووین چشوومان  14 - 16فاصوول  حوودود 

  بیمار رمایت شود د دا پزشک و حفر  دهان

د دا پزشک ب  طور  ام  ب  پشای صوندلی تکیو    

 بیموار در   دارای پونج پایو  باشود    صندلیدهد و 

 .مویعیت دراز  ش یرار بگیرد

 
 

داخلی 07142210695جبت  سب اطالمات بیشار با شمار  
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 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون
 
 

 دندانپزشکی حرفه ارگونومی در کاربرد
 

 
 

 

 ه و تنظیم:تهی

 پیرویان شهرستان کازرونمرکز بهداشت شهید 

 96خرداد ماه 

 هرکارگر حق ترین اساسی  :کار درمحیط سالمتی
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 مقدمه:

در حرف  د دا پزشکی هما ند سایر مشوال  یوک   

سری موام  زیان آور در محیط  ار وجود دارد    

در صورت مدم رمایت موازین ببداشت شوللی ،  

سالمای شواللین در ایون حرفو  را بو  خطرموی      

 ا داز د  

ارگونومی در دندانپزشکی بر روي دو موضوو   

 عمده تأکید دارد :
  حی روا ی فشارهای فیزیکی و فشار های رو

مطالعات ا جام شد  در حرف  د دا پزشکی  شان 

می دهد د دا پزشکان بیش از سایر شاللین حرف  

پزشکی در معرض اباال بو  مشوکالت اسوکلای و    

 مضال ی یرار دار د 

 اخاالالت دست و م  : 

ب  دلی  ا جام حر ات سخت و مکرر با م  دست، 

 فشارهای فیزیکی و ارد  بور اماوا  ا گشواان،   

اسافاد  طوال ی از وسایلی    حر وات ارتعاشوی   

 دار د و  ا افی بودن اساراحت بین  اری

 Tenosynovitiesبیموواری تنوزینوووویای    

Disease: ) 

درد در ا گشووت هنگووام حر ووت و    احسوواس

 بخاوص لم   ردن ابزار

 Carpal Tunnel سووندروم  ارپووال تو وو  

Syndrome:) 

ان و  بایااً درد بی حسی و  رخای دست یا ا گشا

 و بد شکلی دست

 

 :اولیه اي که دندانپزشک باید رعایت کند اصول

 :این اصول شامل

ارزیووابی وضووعیت بوودن، وضووعیت  شسووان     

د دا پزشووک و سوورا جام ارزیووابی وسووای  و    

 د  تجبیزات د دا پزشکی می باش

منطقی تورین دیودگا  بورای طراحوی وسوای  و      

اصووول تجبیووزات د دا پزشووکی بووا اسووافاد  از  

ارگو وومیکی ، بررسوی شورایط و وضوعیت بودن      

ت هوای  یو د دا پزشک است و سپ  باید  ومفعال

 ت ا جام شد  بر روی بیمار را  یز در  ظر گرف

ب  طور مثال تلییر وضعیت صندلی د دا پزشک ب  

صورتی    در آن خود د دا پزشک وبیمار احساس 

ر احای  ند و در  ایج  تشخیص و یضاوت هوای  

مناسبی اتخاذ شود ، موجب ارتقاء مملکورد  بالینی 

  د دا پزشک خواهد شد

مهم تورین عووام ی کوه در حراموی م و       

 :داندانپزشکی باید رعایت شود عبارتند از

 تبوی  هوا

  ور

 ر گ

 موسیقی

 تجبیزات

 
 

مووروز  طراحووی محوو   ووار بوور اسوواس اصووول ا

مبندسی، طبق  یاز افرادی    در آن مح   ار می 

یا مراجعینی    ب  آ جا رفت و آمد می  نند  نند و 

ا جام می گیرد    بر اساس تجبیوزات و ابوزاری   

   یرار است در آن دفار اسوافاد  شوود  در ایون    

صورت محیط  ار تبدی  ب  محلی مناسب، جالب و 

آرامش بخش برای پرسن  آن مح  خواهد شد    

در این راساا مطببوای د دا پزشوکی  یوز چنوین     

  .ار دوضعیای د

طراحی مطب د دا پزشکی باید گویوای خودماتی   

باشد    یک ماخاص د دا پزشک می خواهد ب  

بیماران خود ارائ  دهد، مثو  خودمات درموا ی در    

  .یوووک محووویط امووون، زیبوووا و مطمووو ن   

یک مطب یا  لینیک د دا پزشکی باید بو  شوک    

یووک مکووان امووداد رسووا ی از سوووی ماخاووص 

د دا پزشووک و سووایر پرسوون  د دا پزشووکی بوو  

 مراجعین و بیماران باشد    این امر بامث رضایت 
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