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 چكيده

 وري،بهره حداكثر كسب هدف با كار نيروي براي كار سازي متناسب علم بطورخالصه ارگونومي، 
 از غير افرادي توسط ها ومكان ديگر در كار مسلماً. شودمي تعريف رضايت و آسايش امنيت،
 مانند افرادي براي و مكاني مانند بيمارستان سازي بنابراين متناسب. پذيردمي انجام نيز كارگران
  . است ضروري و بديهي امري هستند، روبرو هاو محدوديت هاناتواني انواع با كه سالمندان

 گروه اين مراجعه باالي حجم سويي و از كشور در سالمند جمعيت رشد بهرو با توجه به روند
هاي اين گروه و درماني، اين مقاله بر آن است، با معرفي ناتواني مراكز و هابيمارستان به سني

. بطور قطع، اجراي استكاستن از مشكالت آنان  درصدد ،ارائه برخي مالحظات ارگونوميك
درماني قادر به ارتقاء  ها و ديگر مراكزهاي ارگونوميك، براي سالمندان در بيمارستانتوصيه

  ايمني، آسايش، استقالل، رضايت و آسايش آنان خواهد شد.
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  مقدمه: 

اي كه در سالمندان در بسياري از جوامع، بدليل برخورداري از تجربيات فراوان و جايگاه ويژه
بعنوان گروه ارشد و ارزشمند جامعه ) 1394(كردنوقابي، جامعه دارندميان خانواده يا ديگر افراد 

هاي بهداشتي، درماني، رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، قلمداد شده و تدابير مختلفي در حوزه
شود. مذهبي و غيره به تناسب شرايط جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي آنان در نظر گرفته مي

خدمات  در ايران به منظور افزايش كيفيت زندگي سالمندان،) بعنوان نمونه، 1384(مقصودنيا،
هاي سازمان شود، كه از جملهاي به سالمندان ارائه ميحمايتي متنوعي، در قالب خدمات بيمه

توان به كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، سازمان تامين مسئول در اين زمينه، مي
) طرح شهيد رجايي، نمونه 1395شاره كرد. (صفدري،اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري ا

رساني مادي و رفاهي براي سالمندان از با هدف كمك ديگري از اين اقدامات است، كه
  براي سالمندان، به اجرا در آمده است.  1361سال

هاي مختلفي بكار بسته مانند ژاپن، نيز براي حمايت از سالمندان، طرح در كشورهاي پيشرفته،
، به منظور بيمه مراقبتي درازمدت سالمندان (Gold plan)طرح طاليي  د. بعنوان نمونهشومي

سيستم مستمري، مانند سيستم بيمه پزشكي كه تمام  (Angel Plan)و يا طرح فرشته 
تدوين برنامه جامع خدمات  ) در آمريكا،1386(دادخواه، دهد.سالمندان كشور را پوشش مي

راهبردي، دربرگيرنده ابعاد معروف است، در قالب برنامه»  in USA  +65«سالمندي كه به 
  )1386(دادخواه، مختلف اقتصادي، رفاهي، بهداشتي و درماني براي سالمندان است.

با روند روبه رشد  ،توسعه حال در يكشورها در ژهيبوهم اكنون در بسياري از كشورها و 
به دليل پيشرفت نيز در ايران هاي اخير،سالطي  )1393سالمندان روبرو هستيم. (افتخاراردبيلي،

 و در عين حال كاسته شدن از آهنگ رشد عمومي جمعيت، شاهددرماني  - خدمات بهداشتي 
مركز ؛  Ahmadi،2015؛ Mirzaei،2007ايم. (بوده سهم سالمندانروند رو به رشد 

 60 افراد را ايران درصد از جمعيت 6/6 به نزديك ،1375 سال سرشماري پايه بر )1395،آمار
 سال در درصد و 27/7 اين نسبت به 1385 سال درسرشماري كههنددمي تشكيل باالتر و ساله
) به عقيده متخصصان 1393و نحوي نژاد، Parke،2004يافت. ( افزايش درصد 2/8 به 1390

درصد جمعيت كشور است. از اينرو و با همين  10اين نسبت در حال حاضر چيزي معادل 
افراد باالي  را كشور جمعيت از درصد 5/10به نزديك 1400 سال تا شود،مي بينيپيشآهنگ، 

 2050 ) و تاحدود سي سال ديگر (سال1384(مقصودنيا، سال به خود اختصاص دهند 60
كشور به اين گروه سني اختصاص خواهد  درصدجمعيت 25 الي 20 حدود ميالدي)، سهمي

 از كشور در سالخوردگي شدت واقع در )1394الحاجلو،و عزيزي زين  1392 (حاتمي، داشت.
 .است كشور در سالمند جمعيت انفجار معناي به اينبوده و  نمايي ،بعد به 1410 سال
)2015،United Nations، ،1394جواديان(  

جمعيت اين  هاي سالمندان، همچنين رشدناتواني و نيازها بديهي است كه با توجه به بنابراين،
هاي وارده در ايران بايد به فكر اقداماتي متناسب با پديده مذكور بود و پيش از آسيبگروه سني، 
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به آنان و ناتواني جامعه در رويارويي با پديده سالمندي جمعيت، درصدد اتخاذ تدابير كنترلي 
  برآمد.

انواع مشكالت مرتبط با  همانگونه كه بر كسي پوشيده نيست، يكي از مشكالت عمده سالمندان،
  هاي جسمي، رواني و اجتماعي است.سالمت، اعم از آسيب

هاي بينايي و در بعد جسمي، با پيامدهاي مختلفي مانند، كاسته شدن از قابليت سالمندان 
نحوي ( شدن از حس المسه روبرو هستند.اي و حتي كاستهشنوايي، تحليل توان ماهيچه

  )1394جواديان، ،United Nations،2015 ، 1393نژاد،
و  اوتطر ،دميشو باعث كهاست،نيروا يجيرتد گيدفرسواين مقطع سني همراه با  از نظر رواني،

 يابد. اهشـك تعلقاحساس و  دنبو مفيد سحساا دن،يسككرر اترـج ،نفس به دعتماا ،بيداشا
 و تنهاييسساـحا اب،وـخيوـلگا رـتغيي ،هـكاهشحافظ اب،ضطرا ،گيدسرـفا دـمانن يـختالالتا
  )1391(براتي، اين دوره سني به شمار مي آيند. تشكالـم هـجملاز  جتماعيا واينزا

از جنبه اجتماعي، سالمندي با پيامدهايي در خصوص فعاليتهاي روزمره زندگي، تعامالت 
  )1394هاي خانوادگي و اجتماعي و در نتيجه هويت روبرو هستند.(حقيقيان،اجتماعي، نقش

ها نموده و به دنبال شرايط مذكور، از جمله داليلي هستند، كه سالمندان را مستعد انواع آسيب 
نمايد. بعنوان بار سنگين بيماري را بر سيستم بهداشتي درماني كشورها، تحميل مي آن معموالً

-درصد جمعيت را شامل مي 10نمونه، در ايران طبق آمارها، در شرايطي كه سالمندان كمتر از 

(اديب حاج  به آنان بوده است. مربوط پزشكي، هايمراقبت هزينه از درصد 29شدند، 
  )1394باقري،

 سالمت، خدمات بيني است، چون بعنوان نمونه، سرانهقابل پيش اي نسبتاًپديده فوق، پديده
 افراد بيش از برابر پنج تا سه يافته،توسعه كشورهاي و آمريكا در سال 65 باالي افراد براي

درصد از  40هاي موجود، حدود يا بر اساس داده .گزارش شده است سال، 65 از كمتر باسنين
 به و شودمي بيشتر و ساله 65 افراد صنعتي، صرف جوامع در درماني بهداشتي هايهزينه كل
 هايبرابر هزينه 6 باال، به سال 75 فرد يك بهداشتي هايهزينه ها،براي دولت متوسط طور

به دليل برآوردهاي بعمل آمده در آمريكا،  است. طبق توليد و كار سن در فرد يك بهداشتي
ميالدي، بدون در نظر گرفتن تورم و  2030 التغييرات جمعيتي، هزينه هاي ملي سالمت تا س

  )Ahmadi،2015( درصد افزايش خواهد يافت. 25هاي نوين، به ميزان هزينه تكنولوژي
  

  ارگونوميك در مراكز درمانيضرورت توجه به مالحظات 

)، Human Factor Engendering) يا مهندسي عوامل انساني (Ergonomicsارگونومي (
 طراحي در انسان، درباره موجود علمي اطالعات بردن بكار دانش ،از است بطور خالصه عبارت

 تجهيزات، و كار هاي محيط ها، فراورده مشاغل، اي كه از طريق طراحيكار، به گونه محيط
  انسان حاصل شود. هاي توانمندي و ها وري از ظرفيتبهره حداكثر
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 شرايط و وسايل و فرد بين تناسب ايجاد منظور به نظامه چند ارگونومي علمي تر،ساده عبارت به
 و ايمني افزايش حوادث، تعداد از كاستن علمي، رشته اين غايي هدف. اوست استفاده مورد

 در كه است شرايطي يا امكانات و وسايل از وري افرادو بهره رضايت ارتقاء حال عين و آسايش
با چنين تعريفي از ارگونومي، شكي نيست كه اين رشته  )1394دارند. (طرزي مقدم، اختيار

هاي سالمندان، تجهيزاتي تواند با مداخله و طراحي مناسب به فراخور نيازها و ناتوانيعلمي، مي
ها يابند (از جمله بيمارستانهايي كه در آنها حضور ميدهند و يا مكانار ميكه مورد استفاده قر

وري، افزايش ايمني، بهبود آسايش و و مراكز درماني) كمك شاياني در راستاي ارتقاء بهره
  استقالل سالمندان، بنمايد.

استرس  ) به بررسي اثر فاكتورهاي محيطي، بر ميزان1394بعنوان نمونه مطلبي و همكارانش (
 رنــگ، در بيماران مراجعه كننده به يك مركز درماني، پرداخته و دريافتند كه عواملي مانند

بر ميزان استرس در  يخصوص ميحر حفظي و آثــارهنر صدا، ،ينورپــرداز مبلمــان، دمــانيچ
 در ،راحت و بايز مبلمان مناسب، نور از يريگهرهبيماران موثر بوده است. آنها دريافتند كه با ب

 توان از ميزان استرس بيماران كاست.، ميمناسب يمعمار و يكيزيف ساختار كنار
  )1394مطلبي،(
) در بررسي خود پيرامون اثر شرايط محيطي بر 1395همچنين فرخ نژاد افشار و همكاران ( 

 كاهش اضطراب باعث سفيد، صداي دادند كه شنيدن سالمت و وضعيت بهبود بيماران، نشان
شود. از اينرو مي ويژه قلبي مراقبت واحد در بستري سالمندان قلب ضربان بيماران و كاهش

به عنوان يك اقدام غيردارويي مكمل، ساده و كم هزينه در  توانداين روش، مي از استفاده
  )1395مراقبت از بيماران به كار رود. (فرخ نژاد،

اند، از طريق بعضي مداخالت كردهگزارش 1393نيز در سال  حميد گيالسي و همكارانش،
كمكي در حمام،  ها، دستگيرهمحافظ براي پله محيطي در منازل سالمندان، مانند نصب نرده

ها، تغيير چيدمان وسايل فرش كردن ها، غير قابل حركتتوالت و راهروها، غيرلغزنده كردن كف
اند. از خطر سقوط شده جايي و حذف برخي وسايل خطرناك، موفق به كاستندر منزل، جابه

 )1393(گيالسي،
هايي محيط و وسايل، بويژه در مكان طريق متناسب سازي از بنابراين، بطور خالصه بايد گفت،
 زندگي يابند، قادريم بر ميزان توان، قدرت سازگاري وكيفيتكه سالمندان در آنها حضور مي

 سالمندان بيافزاييم.

  ها و مراكز درمانيبيمارستانهاي ارگونوميك براي توصيه

ها، براي بررسي متون، در رابطه با مالحظات الزم جهت متناسب سازي محيط بيمارستان
ها، تحت عناويني مانند پارك دوستدار سالمند، شهر دوستدار سالمندان و همچنين ديگر محيط

هاي داروخانه هاي دوستدار سالمند، ياسالمند، مراكز درماني دوستدار سالمند، آسايشگاه
آوري گروهي از يابند، موجب جمعسالمندان در آنها حضور مي دوستدار سالمند،كه عموماً
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بندي بطور خالصه به شرح زير طبقه ها شده است، كه در اين مقاله،ها يا دستوالعملتوصيه
  اند.شده

  

  ها:ورودي

-هاي كوچك، از جمله مكانورودي مراكز درماني، اعم از بيمارستان، درمانگاه و حتي كلينيك

- ديده، مشكالتي را فراهم ميهايي هستند، كه براي سالمندان، بويژه سالمندان بيمار و آسيب

هاي متعدد، اختالف سطح قابل مالحظه در دو سوي درب ورودي، عرض كم نمايند. وجود پله
و محيط درون درب ورودي براي كاربران ويلچر و يا اختالف روشنايي شديد، بين فضاي آزاد 

توانند، توجهي ميهايي از شرايط نامناسب هستند، كه در صورت بيطي روز يا شب، نمونه
مندي از خدمات چنين مراكزي، دچار دردسر داشته و يا سالمند را جهت بهرهحوادثي را در پي

ر، در هاي موجود، اجراء مالحظاتي مانند موارد زينمايند. از اينرو با توجه به دستور العمل
  شود.هاي مراكز پذيرنده سالمند، توصيه ميورودي

مصرف  بويژه سالمند ورود سطح شيبدار) براي(در صورت وجود پله يا اختالف سطح، رمپ  -
 .داشته باشد چرخدار، وجود كنندگان صندلي

 )1(شكل  .باشد برخوردار) درصد 8 كمتراز( ماليم ازشيب رمپ -
 .سانتيمترباشد 180 از بيش چرخدار، صندلي دو همزمان عبور جهت ورودي عرض -
 .باشد آن با سالمند برخورد از جلوگيري منظور به الزم عالمت داراي اي،شيشه ورودي -

 )2(شكل 
مقدار ممكن حداقل بايد به  ساختمان،، اختالف روشنايي بين بيرون و درون هادر ورودي -

متوسط، روشنايي از در روز از سايبان و در شب توان رسانده شود. براي اين كار مي
 بيرون و درون بنا استفاده كرد. متناسب با روشنايي محيط

  
ها، براي افراد ناتوان يا : سطح شيبدار با شيب ماليم، در محل پله يا اختالف سطح)1( شكل

  سالمند 
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منظور جلوگيري از اي به هاي شيشهگذاري روي درباي از برچسب عالمتنمونه): 2شكل (

  برخورد

 

كف حداقل ناحيه در  و لوكس 300حدود  ،سر ارتفاعدر  ، مقدار روشناييروشنايياز نظر  -
تركيبي از روشنايي  ،بهتر است براي تامين روشنايي مصنوعي، شود.توصيه مي ،50

) استفاده هاي شفافهاي مجهز به قاب و طلقالمپمستقيم و غير مستقيم (
 )Parke،2004شود.(

هاي فوق غير از مالحظاتي است كه در خارج از چنين مراكزي، و در البته گفتني است، توصيه
بايست، در مسير راههاي دسترسي به مراكز درماني در نظر حقيقت توسط مسئوالن شهري مي

گرفته شود. از جمله مالحظاتي كه در خصوص راههاي دسترسي به مراكز درماني براي 
  شود، عبارتند از:ه ميسالمندان توصي

 سالمندان، هدايت و هامكان معرفي جهت الزم نصب عالئم -

 و در معابر واكر يا چرخدار صندلي سالمندان، حركت هموار جهت تامين سطوحي كامالً -
 روها، پياده

 غيرلغزنده، و تامين مسيرهايي عريض و بدون مانع،  با مصالحي مقاوم -

سانتيمتر).  2مسيرها به حداقل ممكن (حداكثر  در موجود، هايناهمواري كاستن از ارتفاع -
  )3(شكل

  
 پرهيز از سطوح ناهموار در مسيرها، بويژه در مسير حركت سالمندان): 3شكل (

  هاپله
هاي چالش برانگيز و ها، براي بسياري از افراد بويژه سالمندان، يكي از فعاليتعبور از پله

هاي عضالني، محدوديت قواي سالمندان، بداليل متعددي مانند تحليلشود. دردسرزا قلمداد مي
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هاي وارده به مفاصل، ضعف بينايي، كاهش قدرت حفظ تعادل براي عبور حركتي ناشي از آسيب
رو بهتر آن است، مراكز درماني، براي ارائه خدمات  ها، با مشكل جدي روبرو هستند. از ايناز پله

ف تدارك ديده شده و در صورت ارائه در طبقات باالتر، از آسانسور با به سالمندان، در طبقه همك
هايي مالحظات مربوطه استفاده شود. البته در صورت وجود پله و ضرورت استفاده از آن، توصيه

  به شرح زير نيز موجود است.
  در خصوص آسانسور:

 ود.شمركز در نظر گرفته  يبه درب ورود كيآسانسور نزد -

 .مناسب موجود باشد يانتظار با صندل ينسور، فضاخارج از هر آسا -
 .باشد تشخيص قابل) ديوار از متمايز رنگ كمك به( آسانسور درب -
 باشد. سانتيمتر 172در  137حداقل چرخدار درآسانسور يورود صندل يبرا نيكابابعاد  -

 باشد.اندازه مناسب  و صيرنگ قابل تشخ يدكمه آسانسور در خارج و داخل آسانسور، دارا -

 باشد.متريسانت 5/1كمتر از  ،و كف ساختمان در هر طبقه نيكابكف نيب اختالف سطح -

 ها: در خصوص پله

 نبايد داراي پوشش لغزنده باشند.ها پله -

فاقد پوشش اضافه  اضافه باشد.ترجيحاً يپوشش آنها نبايد داراي پارگي، برجستگي يا اجزا -
 باشند.

 )4(شكل  مشخص شود. ،نوار رنگي استفاده از مثالً ،ايبهتر است به شيوه ،هالبه پله -
 داراي نرده باشد. ها حتماًدو سوي پله -

 مجزا باشد. چراغ به مجهز بهتراست، ها،محل پله -

 نبايد داراي شرايط يا زوائد منجر به آسيب به سر باشد. ،هااطراف پله -

  گرفت. يك پاگرد در نظر بايد  ،پله 10به ازاء هر  -

  
  هاشيوه استفاده از نوار رنگي در لبه پله): 4شكل (

A درجه) 30-35ها ( توصيه شده براي پله: شيب   
B سانتيمتر 105تا  85: ارتفاع دستگيره حدود   
C سانتيمتر 18تا  5/12: ارتفاع هر پله حدود   

D سانتيمتر 90: عرض پله حداقل   

E سانتيمتر 5/35تا  5/25: عمق پله بين   
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  راهروها

 محل توقف و استراحت،الاقل يك متر 30هر  به ازاء ،طوالني يراهروهاتوصيه بر آن است، در 
. در مسطح و غير لغزنده باشد سطح راهروها بايد كامالً .براي سالمندان در نظر گرفته شود

تا  باشند،متر ميلي 20كمتر از  بايد ،هاي موجود روي سطحدندانهصورت وجود سطوح شيبدار، 
عبور  تا حد امكان، شرايطبايد  ،عرض مسيرها را با مشكل روبرو نسازند.ا واكر و ويلچر حركت ب

با نوار  بهتر است،ها را ها و رامپلبه جانبي راهرو) 5. (شكل همزمان دو ويلچر را فراهم نمايد
  ).Parke،2004ساخت(رنگي سطح قابل تشخيص 

  
  همزمان دو ويلچرشرايط مناسب در راهروها براي عبور ): 5شكل (

گيري: نتيجه  

و از سويي  با توجه به آنكه رشد سريع جمعيت سالمند، در كشور امري روشن و انكارناپذير است
تواند، با پيامدهاي توجهي به آنها ميبي هايي روبروست،سالمندي با شرايط و از جمله ناتواني

سازي اصول ارگونومي و متناسبشود، تا با بكارگيري منفي و شديدي همراه باشد، توصيه مي
يابند، سعي در افزايش رفاه، ايمني و استقالل هايي كه سالمندان در آنها حضور ميمحيط

  سالمندان، بعمل آيد. 
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