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خود مراقبتی :خودمراقبتی یکی از ابعاد مهم سبک زندگی
سلامت محور و یکی از رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی است.
رفتارهای خودمراقبتی به عنوان فعالیتهایی که توسط خود فرد
برای ارتقاء و حفظ سلامتی و کیفیت زندگی انجام میشود ،تعریف
میگردد ( .)3خودمراقبتی به عنوان فعالیتهای یک فرد برای

مشکلات ارگونومیک دریانوردان و خودمراقبتی:
مشکلات ارگونومیک ،به طیف وسیعی از مشکلات جسمی ،روانی
و اجتماعی اطلاق می شود که درنتیجه عدم انطباق مناسب انسان
و کار به وجود میآیند .ارگونومی ظرفیتها و توانمندیهای انسان
را بررسی میکند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی
مشاغل ،محیطهای کار و تجهیزات به کار میبندد ( .)4در این
میان ،اختلالات اسکلتی-عضلانی ،از شیوع بیشتری برخوردارند.
عوامل فیزیکی و مکانیکی که باعث بروز اختلالات اسکلتی-
عضلانی یا پیشرفت آنها میگردد عبارتند از حرکات تکراری،
وضعیت نامطلوب بدنی (پوسچر نامناسب) ،حمل بار ،اعمال نیروی
بیش از حد ،کارهای ظریف و تکراری و ارتعاشات ( .)5اختلالات
اسکلتی -عضلانی از شایعترین بیماریهای ناشی از کار در سطح
جهان است و طبق اطلاعات ثبت شده توسط سازمان آمار امریکا،
در حدود  % 32از کل بیماریهای شغلی به این نوع اختلالات
اختصاص یافته است ( .)6مطالعات نشان می دهد علت بیش از
نیمی از غیبت ها در محیط کار ،اختلالات اسکلتی -عضلانی است
که این اختلالات یکی از مهمترین عوامل آسیب شغلی و ناتوانی
در بسیاری از صنایع و سازمانهای کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه است که باعث تحمیل هزینههای زیاد اقتصادی بر
صنایع و سازمانهای این کشورها میگردد (.)7
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در شمال و جنوب کشور ،بیش از  1011کیلومتر مرز آبی
وجود دارد .این مرزهای آبی ،غنی از انواع آبزیان ،میادین بزرگ
گازی و نفتی است .اقتصاد این مناطق و اقتصاد کلی کشور ،متاثر
از مشاغلی است که در ارتباط با دریا و دریانوردی شکل گرفتهاند.
ماهیت این مشاغل به گونهای است که دریانورد مجبور است
مدت زیادی را به دور از ساحل و مراکز بهداشتی و درمانی باشد
( .)1دریانوردان در معرض انواع مخاطرات شغلی هستند .استراحت
ناکافی ،تشعشعات آفتاب ،مواد شیمیایی مختلف و مشکلات
ارگونومیک ،از جمله مهمترین این مخاطرات میباشند .مشکلات
ارگونومیک شامل طیف وسیعی از مشکلات فیزیکی ،روانی و
اجتماعی است .اختلالات اسکلتی-عضلانی نیز از مشکلات
ارگونومیکی است که نیروی کار در مشاغل دریایی ،با آنها درگیر
هستند .حمل و جابجایی بارهای سنگین و بزرگ ،وضعیت
نامطلوب بدنی (پوسچر نامناسب) و ساعات کاری نامتعارف ،از
جمله مهمترین عواملی هستند که سلامت دریانوردان را تهدید
میکنند و میتوانند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی گردند (.)2
به نظر میرسد در چنین موقعیتی ،خودمراقبتی ،بهترین پاسخ
رفتاری برای پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از
خطرات ارگونومیک در این گروه خواهد بود.

ارتقای سلامت ،پیشگیری از بیماری توصیف شده است.
خودمراقبتی عملی است که در آن هر فرد از دانش و مهارت و
توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند تا به طور مستقل از
سلامت خود مراقبت کند بنابراین داشتن دانش و اطلاعات کافی
در مورد سلامت برای افراد ضروری است (.)1

خودمراقبتی :گامی مهم در پیشگیری از مشکلات ارگونومیک در دریانوردان 2 /

نتیجهگیری :به نظر میرسد ،مشاغل دریایی ،از جمله
مشاغلی هستند که شیوع مشکلات ارگونومیکی در آنها نسبتاً زیاد
است .با توجه به شرایط خاص این مشاغل ،اقدامات خودمراقبتی،
که نتیجه یک برنامه آموزشی استاندارد است ،میتواند بعنوان
یکی از بهترین گزینهها برای کاهش این مشکلات در این مشاغل
مطرح باشد.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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دریانوردان در محیطهایی بسیار متفاوت نسبت به ساحل،
زندگی و کار میکنند .مشاغل دریایی ،از ماهیگیری و حمل و نقل
گرفته تا کار بر روی دکلهای نفتی و گازی ،درگیر خطراتی
هستند که پیشتر ذکر شدند و ممکن است به بروز انواع اختلالات
اسکلتی-عضلانی (آسیب به ماهیچهها ،استخوانها ،مفصلها،
تاندونها و رباطها) بیانجامند .فاصله زیاد از ساحل ،مدت زمان
زیادِ ماندن روی آب و دوری از مراکز بهداشتی و درمانی ،باعث
شده تا یکی از بهترین گزینهها ،برای حفظ و ارتقاء سلامتی
دریانوردان ،خودمراقبتی باشد .مطالعات نشان دادهاند که حمل
دستی بار (بلندکردن ،پایین آوردن ،هلدادن و کشیدن) ،که به
صورت وسیع در همه مشاغل ،از جمله مشاغل دریایی وجود
دارند ،از علل اصلی بروز یا بدترشدن اختلالات اسکلتی -عضلانی
در بین کارکنان هستند ( .)0کارفرما میبایست در حد امکان
نسبت به حذف وظایف حمل دستی بار اقدام کند؛ اما در برخی
مواقع ،این وظایف اجتناب ناپذیرند .لذا کارکنان مشاغل دریایی در
هنگام برداشتن یا جابجایی جعبهها ،کارتنها ،ابزارها و وسایل
گوناگون ،کشیدن تور ماهیگیری و فعالیتهایی از این دست،
میبایست مراقب سلامت خود باشند و موارد زیر را رعایت کنند
(:)9
 بار را متوقف کرده و سپس اعمال نیرو کنند (با بار متحرکاعمال نیرو نکنند).
 خمکردن زانوها ،بهتر از خمکردن کمر است. هرچه بار به بدن نزدیکتر ،بهتر است (بازوها را تا آنجا کهممکن است به بدن نزدیک کنند).
 برای حمل بارهای بدون دسته و حجیم ،از قلابهای مناسباستفاده کنند.
 در حد امکان ،حرکات چرخشی کمر را کاهش دهند. از هر وسیله ایمن ،که حمل بار را آسانتر میکند ،استفاده کنند. حمل شراکتی بار ،با هماهنگی مناسب ،برای بارهای سنگینتوصیه میشود.
کارکنان اقدامات خودمراقبتی استاندارد را زمانی انجام خواهند
داد که آموزش لازم را دیده باشند .سه عنصر اصلی خودمراقبتی
یعنی خواستن ،دانستن و توانستن است که با آموزش باید در
کارکنان ایجاد و تقویت شوند .برای تقویت عنصر خواستن،
میتوان از اهمیت حفظ سلامت خود و دیگران در قرآن ،احادیث،
اندیشه بزرگان دین و مذهب و بزرگان علمی کمک گرفت .برای
تقویت عنصر دانستن ،میبایست با استفاده از منابع بهروز ،نسبت
به تدوین برنامه آموزشی اقدام کرد .معرفی خطرات شغلی،
راههای اجتناب و مواجهه با آنها ،حداقل هایی است که باید در
برنامه آموزشی گنجانده شوند .نوع ارائه برنامه آموزشی (حضوری،
کارگاهی ،از راه دور ،از طریق کتاب ،بروشور ،پمفلت و  )...نیز با
توجه به فاکتورهای مختلف باید توسط مدرس و کارفرما مشخص
شود .برای تقویت عنصر توانستن ،لازم است مطالب تدریس شده،

به صورت عملی اجرا شوند .بهتر است خود کارکنان در اجرای آنها
نقش اصلی را داشته باشند .انجام دوره ای مانورها ،در تقویت
هرچه بیشتر این عنصر ،موثر خواهد بود (.)0
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