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پیشگفتار

تغییر الگوی زندگی روزمره در کنار فواید فراوان و تسهیل بسیاری از امور که در گذشته سخت 

و طاقت فرسا بود، گرفتاری هایی نیز برای انسان ایجاد نموده که از مهمترین آنها کاهش 

تحرک و تغییر الگوی تغذیه است. این موضوع دنیای حرفه ای دندانپزشکی با چند قرن سابقه 

را نیز متاثر و امروزه دندانپزشکان را وادار به نشستن در وضعیت و موقعیت محدود و بعضًا 

اشتباه در ساعات طوالنی کاری و انجام حرکات تکراری نموده است که خودبه خود باعث 

ایجاد مشکالت و ناهنجاری های متعدد شغلی خواهد شد.

در جلد یک مجموعه مثلث سالمتی دندانپزشکان هدف تمرکز بیشتر و پایه ای بر روی تعریف 

دانش ارگونومی و بیان نحوه بکارگیری اصول آن در محیط مطب دندانپزشکی در جهت 

کاهش خطرات شغلی و حرفه ای ایشان می باشد. پس از آن بر دو رأس اول مثلث سالمتی 

یعنی پوسچر و پوزیشن اصولی دندانپزشک حین کار تأکید خواهد شد. با توجه به گستردگی 

بازار تجهیزات دندانپزشکی، در فصل سه مولفه های مهم و قابل توجه تجهیزاتی که در 

پیاده سازی اصولی دندانپزشکی ارگونومیک، نقش موثرتری دارند بیان خواهد شد. 

با توجه به اینکه دندانپزشکان به جهت شغل و حرفه خود به شدت در معرض آسیب هستند 

بهتر است تا جایی که امکان پذیر است در زندگی روزمره خود کمتر در شرایط نامناسب قرار 

گیرند لذا فصل آخر به صورت خالصه به بیان خالصه ای از اصول مهم برای اصالح الگوی 

زندگی خواهد پرداخت. 

در پایان مجددا تاکید می شود که مطالعه هر چهار جلد این مجموعه و تالش در جهت به 

کارگیری تذکرات هرچند کوچک آن در کنار هم راهی مهم برای کاهش خستگی و پیشگیری 
از دردهای شغلی و افزایش عمر مفید کاری شما خواهدبود. مولف با کمال امتنان پذیرای نقد 

همه منتقدان از طریق سایت ergodent.ir خواهد بود.




