
 نكات ارگونوميكي براي زنان خانه دار

كمر درد، بيرون.به وضعيت بدن هنگام انجام كارهاي خانه به سالمت آسيب مي رساند نكردن محققان مي گويند توجه

، بيماريهايي هستند كه ميتوانند در اثر انجام كارهاي خانه مانند بلند كردنوزدگي ديسك بين مهره اي   نشانگان تونل كارپال

، گردگيري وخياطي ايجاد شوند شما چقدربه وضعيت بدن تان هنگام.اجسام سنگين به شكل نامناسب ،خردكردن سبزي

 انجام كارهاي روزمره درخانه توجه داريد؟ 

و ميتوانند هرطور كه و خانه محل استراحت است بعضي ها فكر مي كنند رعايت اصول بهداشتي فقط مربوط به محل كار است

و هيچ دوست دا و ساعت ها برنامه هاي تلويزيون را تماشا كنند رند كارهاي خانه را انجام دهند يا جلوي تلويزيون لم بدهند

، علم متناسب.آسيبي هم نبينند  ، فقط مربوط به كارهايي كه درساعت حضور در محل كار انجام ارگونومي كردن كار با انسان

درو اصوليمي دهيد،نيست  و در زمان انجام كارهاي عادي روزمره شان هم مي توانند آنها را رعايت كنند دارد كه افراد خانه

، پيشنهادهاي.  هنگام انجام. زير مي توانند به شما كمك كنند اگربخواهيد ارگونومي را به شكل آسان در خانه تمرين كنيد

و عضالني اين. كارهاي خانه توجه داشته باشيد بدنتان در وضعيت مناسب قرارگيرد  كار براي پيشگيري ازبيماريهاي اسكلتي

كمرو. به همين خاطربهتر است به حالت هاي صحيح بدن توجه كنيد وسعي كنيد اين حاالت را تمرين كنيد. ضروري است 

و چرخشهاي نادرست ،سريع دچار  گردن ازاعضايي هستند كه در اثر انجام كارهاي عادي در خانه ودراثر انجام حركات

.سيب مي شوندآ

 چهار مثال خانگي

خا-1 ، ممكن است بدننگي هنگامي كه به گل وگياه ، ظرف مي شوييد يا گردگيري مي كنيد  تان رسيدگي مي كنيد

ن تان آسيب.تان رابه شكل نادرست خم كنيد و چرخش هاي نادرست ممكن است به بد همين خم شدن

راكمي خم مي كنيد سمت جلوخم كنيد ،در حاليكه زانو هايتانسعي كنيد به جاي اينكه گردن تان رابه.برساند

در. ازناحيه كمر، كمي به سمت جلوخم شويد  و سرتان هميشه براي پيشگيري ازدردپشت هم سعي كنيد گردن

هنگام.انجام كارهاي خانه اشياء واجسام سنگين راجابجا كنيد هنگام است شما ممكن-2يك راستا قرار بگيرد 

و به حالت نشسته يا زانوزده باررا بلندكنيد، بلند كردن باربلند كرد ون بار،پاهايتان راخم كنيد باپاهاي صاف

براي شما سنگين است از ديگران در ضمن هروقت احساس كرديد بلند كردن جسمي.كمرخميده صحيح نيست 

مي-3. كمك بگيريد  و به خانه ، وقتي ساعت كاري شان تمام مي شود آيند ديگرنگران وضعيت بدن اغلب افراد

به شان نيستند  و ممكن است در خانه روي مبل لم بدهند يا موقع تماشاي تلويزيون ساعت ها طوري بنشينند كه

و يا كار با كامپيوتر و مطالعه همين.شخصي سرشان را به جلو خم كنند بدنشان آسيب برسد يا هنگام غذاخوردن

از درد گردن كافي براي پيشگيري.و ايجاد درد در ناحيه گردن مي شوددنحاالت موجب آسييب رساندن به گر

و گردن تان در يك راستا قراربگيرد  و سر هر-4.است گوشهايتان درامتداد شانه هايتان باشد بعضي عادت دارند

و كتابهاي مورد عالقه شان را مطالعه كنند  ، مجالت اينكه اين رايب. روز چند ساعت ياحتي چند دقيقه روزنامه

، بهتر است به جاي اينكه سرتان را به سمت كتاب خم كنيدكتاب را عادت خوب به سالمت شما آسيب نرساند

در.جلوي چشمانتان بياوريد و سپس كتاب را و زير آرنج تان بگذاريد ، يك بالش روي پاها براي اين كارمي توانيد

ح بهتر است هنگام مطالعه. دست بگيريد  و گردن،سرتان را ثابتبه جاي و چشمهايتان نگه ركت دادن سر داريد

. دهيد را حركت


