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 :الملخص

الحٌوٌة المختصة بعالج أمراض الفم واألسنان واللثة والوقاٌة منها. وتتنوو  ٌعتبر تخصص طب األسنان من التخصصات 

وهنا ٌؤتى دور مصمم األثاث فى تصمٌم الفراغوات بموا ٌحقو   المعاٌٌر األرجونومٌة لتصمٌم األثاث طبقا للوظائف السابقة.

عض المرامو  الحمومٌوة  لعوالج األسونان نجاحاً فى تؤثٌث ذلك الفراغ مع توفٌر عناصر الراحة . ومن الدراسوة المٌدانٌوة لوب

بمصر وجد عدم توافو  الفراغوات الموجوود بهوا األثواث موع أرجونومٌوة الحرموة داخلهوا مثوه  وٌ  الفوراغ أو عودم تحقٌو  

التسلسه الوظٌفً المالئم داخه الفراغ مما ٌ ٌد الصعوبة فى تحقٌ  وظائف العالج لألطباء القوائمٌن بوالعالج أو المر وى.  

دم تناسب األثاث مثه مرسً الطبٌب أو المرٌض أو وحدات تخو ٌن المعودات واألدوات لوظٌفتهوا. وتممون م وملة ومذلك ع

البحث فى أن معظم مرام  طب األسونان الحمومٌوة تفتقور لتحقٌو  المعاٌٌرواا وتراطات األرجونومٌوة لتصومٌم األثواث فوى 

ض. وعدم اتسا  الفوراغ الوداخلى للمنواط  الوظٌفٌوة موع غرف الت خٌص والعالج بماٌحق  الراحة لمه من الطبٌب والمرٌ

 متطلبات تلك الغرف .

عرض للمعاٌٌر األرجونومٌة لتصمٌم األثاث بمرام  طوب األسونان  طبقوا لوظائفهوا بموا ٌحقو  التؤثٌوث  ويهدف البحث إلى:

بهوا والوذى تنتجوع بعوض  المناسب فٌها الذى ٌ من الراحة واألمان.ومذلك الترمٌو  علوى  أثواث غورف الت وخٌص والعوالج

 ال رمات التى تطب  المعاٌٌر األرجونومٌة لالستفادة منع فى المرام  المصرٌة.

تختلوف تبعواً لنوو    هناك معاٌٌر أرجونومٌة  عالمٌة للتصمٌم الداخلى واألثاث لمرام  طوب األسونان : ومن فروض البحث

لتحقو  التؤثٌوث المناسوب  الوذى   مرام  طوب األسونان الحمومٌوةوحدات األثاث  بتلك المرام  طبقا لوظٌفتها ٌممن تطبٌقها ب

ٌ من الراحة لمه من الطبٌب والمرٌض. مما أنوع توجود بعوض ال ورمات العالمٌوة التوى تطبو  تلوك المعواٌٌر األرجونومٌوة  

لوك المرامو  فى إنتاج األثاث الخاص بتؤثٌث تلك المرام  الذى ٌممن اإلستعانة بهوا فوى تؤثٌوث غورف الت وخٌص والعوالج بت

 بمصر.

تو ٌح المعاٌٌر األرجونومٌوة لغورف الت وخٌص والعوالج بمرامو  طوب األسونان. وموذلك هنواك  وترجع أهمية البحث إلى:

معاٌٌر خاصة بتصمٌم األثاث بها من مراسً الطبٌب والمرٌض ووحدات التخ ٌن وتقدٌم الحلوه من حٌث ممرات الحرمة 

 لالستفادة منها بمرام  طب األسنان الحمومٌة.وأنوا  األثاث لغرف العالج والت خٌص 

تؤثٌووث غوورف الت ووخٌص والعووالج بمراموو  طووب اقتصععرح حععدود البحععث علععى: الوصووفى التحلٌلووى.و ويتبععع البحععث المععنه  

 األسنان  الحمومٌة بمصر.

  أثاث غرف الت خٌص والعالج.–مرام  طب األسنان  -المعاٌٌر األرجونومٌة :الكلماح المفتاحية
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Abstract: 

Dental specialization is one of the corner stones in treating oral and dental disease and gums. 

The furniture design reflects the type of treatment to be provided. In the field study of some 

dental centers in Egypt, there was a lack of compatibility between the space needed for 

furniture and the ergonomic movement within it, such lack of space is not commensurate with 

the areas required for the rooms for diagnosis and treatment of teeth causing failure to achieve 

the best use of the provided space to accommodate the needs of the clinic making it almost 

impossible to achieve the functions of treatment comfortably for both doctors and patients. In 

addition, the inadequacy of proportionality in space between each of the dental unit and the 

tools closets gives the impression of crowding, ugliness and unprofessionalism.  

 The problem of research is that the governmental dental centers lack standards and 

Ergonomic requirements of furniture design in diagnostic and treatment rooms, thus they fail 

provide adequate comfort to both the doctors and patients. The internal space of the functional 

area is not consistent with the functional requirements of those rooms.  

The aim of the research is to introduce the Ergonomic Standards for furniture design of 

treatment room in dental centers according to their functions in order to achieve the proper 

furnishing in them which ensures comfort, easy and safety in use of centers. Also to focus on 

some companies which apply furniture Ergonomic standards to be used in 

Egyptian centers. 

 Research hypotheses: There are Ergonomic Standards that can be applied in interior 

design and furnishing of the dental centers according to the type of furniture units in these 

centers and according to the specialties in them to achieve the best outcome ensuring an easier 

working area and a pleasant environment. Some of furniture manufacturers already apply 

those standards to dental furniture that are used in treatment rooms of dental centers.  

 The importance of the research is to clarify the orthogonal criteria for treatment room 

furniture design in the dental centers regarding doctor’s chair, dental unit and storage units 

that can be utilized to satisfy the functional needs of traffic corridors and types of furniture of 

treatment room. The research follows the descriptive analytical approach. 

Keywords: orthodontic standards - dental centers - diagnostic and treatment room furniture. 

 :المقدمة

طووب األسوونان بعووالج أمووراض الفووم واألسوونان والوقاٌووة منهووا. وتتنووو  المعوواٌٌر األرجونومٌووة لتصوومٌم األثوواث طبقووا خووتص ٌ

 لوظائفع . 

ومن الدراسة المٌدانٌة لبعض مرام  عالج األسنان الحمومٌة بمصر وجد عدم توافو  الفراغوات الموجوودة موع أرجونومٌوة 

المالئوم مموا ٌ ٌود مون صوعوبة تحقٌو  وظوائف العوالج وموذلك عودم تناسوب الحرمة داخلها وعودم تحقٌو  التسلسوه الووظٌفً 

 األثاث لوظٌفتع. 

 مشكلة البحث:ومن هنا نبعت 

 تفتقر معظم غرف الت خٌص والعالج بمرام  طب األسنان الحمومٌة  لتحقٌ  المعاٌٌراألرجونومٌة لتصمٌم األثاث  . -1

 أهداف البحث :

 األثاث بمرام  طب األسنان بما ٌحق  تؤثٌث مناسب ٌ من الراحة واألمان بها.عرض المعاٌٌر األرجونومٌة لتصمٌم  -1

عرض أثاث غرف الت خٌص والعالج لألسنان الذى تنتجع ال رمات العالمٌة إلستحدامع فى المرام  الحمومٌة  -2

 المصرٌة.
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 فروض البحث :

هنوواك معوواٌٌر أرجونومٌووة ٌمموون تطبٌقهووا فووى التصوومٌم الووداخلى والتؤثٌووث لمراموو  طووب األسوونان ت وومن راحووة الطبٌووب -1

 والمرٌض. 

توجوود بعووض ال وورمات العالمٌووة المنتجووة لألثوواث تطبوو  المعوواٌٌر الخاصووة بغوورف الت ووخٌص والعووالج بمراموو  طووب -2

 الج بمرام  عالج األسنان الحمومٌة المصرٌة.األسنانٌممن اإلستعانة بها فى تؤثٌث غرف الت خٌص والع

 أهمية البحث:

ٌبر  المعاٌٌراألرجونومٌة لتصمٌم مرسً الطبٌب والمرٌض ووحدات التخ ٌن بغرف الت خٌص والعالج بمرامو  طوب -1

   األسنان

موو  طووب تقوودٌم الحلوووه المممنووة موون حٌووث مموورات الحرمووة وأنوووا  األثوواث المناسووب لغوورف العووالج والت ووخٌص بمرا -2

 األسنان.

 المنهج الوصفى التحلٌلىمناه  البحث: 

 تؤثٌث الغرفة -غرف الت خٌص والعالج –: مرام  طب األسنان  الحمومٌةحدود البحث

 أثاث غرف الت خٌص والعالج. -مرام  طب األسنان  -المعاٌٌر األرجونومٌة الكلماح المفتاحية:

 مقــــــــدمة:

ٌعتبوور طووب األسوونان موون التخصصووات التووى تتمٌوو  بالمتطلبووات الوظٌفٌووة 

الخاصة بع حٌث تتمٌ  غرفة الت خٌص والعالج ب ورورة وجوود مرسوً 

موورٌض ذو مواصووفات وأبعوواد خاصووة بعٌوودة تماموواً عوون مواصووفات سوورٌر 

وذلوك لتحقٌو  وظٌفوة العوالج الم ف للمرٌض فى باقى تخصصات الطوب 

علوى أممووه وجوع. وت ووترك اإلحتٌاجوات والمعوواٌٌر األرجونومٌوة ألو ووا  

جلوس طبٌب األسونان أثنواء الت وخٌص وعوالج المورٌض فوى تحدٌود أبعواد 

ومواصووفات مووه موون مرسووً الطبٌووب ومرسووً الموورٌض.  وٌعوود مرسووً 

ك المرٌض هو المحور األساسً فى تؤثٌث غرف الت خٌص والعالج ومذل

و وووع بووواقى األدوات والمعووودات المسووواعدة فوووى العوووالج داخوووه الغرفوووة و 

 ممرات الحرمة حولع مما ٌلى: 

 :نأوالً: المكوناح الوظيفية لمراكز طب األسنا

منطقوة  -4/  ×منطقوة ش وعة -3منطقوة ااسوتقباه / -2منطقة اانتظار /-1

منطقووة الوودعم وإلووى الٌمووٌن لجهووة الوودخوه : قسووم  -5الوودعم اإلملٌنٌمووى /

منطقة برامج اإلقاموة وإلوى الٌسوار مون  -8معامه األسنان / -7الجراحات/

منطقة العاملٌن بالمست فى -10منطقة المر ى : قسم الت خٌص والعالج / -9جهة الدخوه: 
(1)

(1 مه) 
 

  سية التى يجب أن تراعى عند تصميم مراكز طب األسنان:ثانياً: بعض المعايير األسا

ٌراعى عند تصمٌم مرام  طب األسنان توفٌر ممارسة  هادئة للمهنة بإنتاجٌة  أمثر وراحة لمه من المرٌض والطبٌب. 

ل و اء والتى تعتمد على تلبٌة اإلحتٌاجات الوظٌفٌة للعٌادة ومٌ انٌتها وأسالٌب الراحة للعاملٌن بها مع الحد من ا

 وو

( المكوناح الوظيفية لمراكزطب األسنان 1شكل )
(1)
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داء. جودة اَوسهولة الوصوه السرٌع واإلستخدام للمعدات والمواد باإل افة إلى تمامه المعدات عالٌة التقنٌة ل مان 

  وهناك ثمانٌة عناصر تراعى عند التصمٌم هى:

ٌجب أن تمون  مساحة المرم  مافٌة احتٌاجات األطباء :  يجب تحديد حجم النشاط الذى سيمارس فى الموقع-1

ومعاونٌهم والمر ى مع  تحلٌه الوظائف التى ستإدى بها بما ٌ من تحقٌقاً لألهداف المحددة للموقع وعلى رأسها تحقٌ  

 المفاءة فى راحة المر ً داخه مرم  طب األسنان.
(2)

 

حالٌة ، فعند تصمٌم غرف العالج ، ٌراعى تلبٌة اإلحتٌاجات ال يراعى وضع تصور لالحتياجاح المستقبلية المتوقعة :-2

أو تقنٌة الطباعة باستخدام الح مة المخروطٌة  CAD / CAM بجانب مراعاة اإلحتٌاجات المستقبلٌة. مع إ افة تقنٌة

للرإٌة. إن تجمٌع هذه المعلومات فً بداٌة مناق ة الم رو  ٌ من تحقٌ  اإلعتبارات   مج ء من عملٌة التخطٌط األولٌة

عض البنود مثه التخ ٌن والمراف  والخطوط المهربائٌة وخطوط البٌانات ال رورٌة. سوف تتؤثر تلك المتطلبات بب

والسبامة فً هذه المرحلة. وٌجب ت مٌنها فى الخطط المستقبلٌة خاله مرحلة التصمٌم لمنع تمالٌف الترمٌب الممررة 

والراحة فً المستقبه.
(3 (

  

ٌجوب تحدٌود أهوداف الم ورو  فهوى  ورورة ٌرجوى   Control Costs :أن تكعون التكلفعة فعى حعدود الميزانيعة   -3

تحقٌقها. مع الحفاظ على توفٌر الراحة أثناء العمه ومذلك سهولة الصٌانة.
  

 عند تصميم وتنفيذ العيادة يكون الهدف األساسى تحقيق أفضل النتعائ : -4

وٌتوورك ذلووك أثووراً وا ووحاً علووى المر ووى المتوورددٌن علووى العٌووادة وخاصووة 

 الجدد 

وا مانع من استخدام قوائم إستبٌان استطال  رأٌهم فوى مودى ر وائهم عون 

 التصمٌم وسهولة الحرمة داخه العٌادة بما ٌفً بالراحة المطلوبة مما قد ٌإثر

مبٌوراً مون الثقوة فوً المهوارة المهنٌوة تؤثٌرا إٌجابٌواً مبا وراً علوى و وع قودراً 

للطبٌووب الووذى ٌ ووع راحووة المر ووى داخووه العٌووادة موون أوائووه اهتماماتووع فووى 

 (2التصمٌم . ) مه

: فوووى األجهووو ة يراععععى أن يتضعععمن التصعععميم التكنولوجيعععا العاليعععة-5 

والمعووودات عنوووود التجهٌووو  بماٌتناسووووب موووع اإلممانٌووووات المادٌوووة للمالووووك 

ٌ وومن نتوووائج أمثوور نجاحوواً وأسووهه اسوووتخدما  والمٌ انٌووة المحووددة وبمووا

وتناواً أثناء العمه.
(2) 

فإلى جانب تؤثر المر ى بالرعاٌة والخصوصوٌة 

فإنهم ٌتؤثرون بالتمنولوجٌا. مما ٌجب مراعاة التطور التمنولوجى بو ع 

تصور حالى ٌتناسب مع تصور مستقبلى قابه للتعودٌه موع  ومان تووفٌر 

صوومٌم والتنفٌووذ. وٌف ووه اسووتخدام الوحوودات المٌ انٌووة المناسووبة قبووه الت

والمعوودات القابلووة للصووٌانة والتجدٌوود مراعوواة للجانووب اإلقتصووادى للمالووك 

على المدى البعٌد. مما ٌراعى و ع تصمٌم ٌ من سوهولة  التنواوه مون 

وحدات التخ ٌن. 
(3) 

 (2)شكل 

 (3)شكل
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  : Centralize Sterilization and Resupply تعوفير مركزيعة التعقعيم وسعهولة إععادة األدواح والمععداح ألماكنهعا-6

والتى تعد المحور الطبً الرئٌسً للمرم  فٌجوب أن تموون مرم ٌوة ومجهو ة تجهٌو اً موامالً. فالمن وؤ المموون مون أقوه مون 

مناط  عالج هو الذى ٌحتاج إلى مواقع تعقٌم مرم ٌوة لخفوض التملفوة . واألقوه مون ذلوك تعتبور صوغٌرة جودا  10أمثر من 

 (.3) مه 
(2)

 

ٌراعى التؤمٌد على وجود مساحة مافٌوة اسوتٌعاب معودات طوب األسونان موع السوماة بمسواحة  تصميم غرف العملياح : -7

سوم  270(99 ) ×سوم  345(111 6ً)عون اَتوى:  مافٌوة للتحورك والعموه ب ومه مورٌح فٌجوب أا تقوه أبعواد  منطقوة العوالج

 وارتفا  السقف 

المو دوج هوً األمثور مفواءة ألنهوا تسومح بمورور سوهه لموه مون المر وى  سوم. والغرفوة ذات المودخه 270(99اٌقه عن ) 

سووم إلووى  345 (111 6ً)رفووة موون الغأمووا إذا لووم ٌوجوود موودخه موو دوج فٌجووب  ٌووادة طوووه  .واألطبوواء داخووه وخووارج الغرفووة

ث وٌراعوى تصومٌم منطقوة العوالج بحٌو .سم  بهدف توفٌر حرٌة حرمة لمساعد الطبٌب لٌتجووه حووه المورٌض 360(129)

تمون جمٌع الغرف متطابقة فً الحجم وتجهٌ  المعدات فهو ٌسمح برعاٌة المر ى فً أي غرفة ، مما ٌقله التمالٌف
(3)
 

ٌراعى تووفٌر مٌ انٌوة مناسوبة ل وراء المعودات األساسوٌة و التمنولوجٌوة .  إنشاء غرف عالج مدمجة متعددة المرضى:- 8

 أ،ب،ج( -4مووع التؤمٌووود علوووى توحٌووود غووورف العالج.) ووومه 

فووالتنظٌم والتخطووٌط الفعوواه للغوورف ٌسوومح بتعوودد المر ووى فووى 

سووم( بمووا فووً ذلووك 480قوودًما ) 16نفووس الغرفووة فووى عوورض 

مساحة الجدار مموا ٌخفوض تموالٌف السوبامة والمهربواء .والوذى 

أحٌاناً ما ٌمون مبٌراً بما ٌ ومن إ وافة غورف عوالج إ وافٌة
 

(2)
 

ٌممن أن تمون غرفة العالج مفتوحوة  خطة البناء المفتوح:-9 

مووع الخ انووات المرم ٌووة أو أن تمووون مغلقووة فردٌووة. وٌمموون أن 

 .للمر وى اَخورٌنٌمون هناك  ٌادة طفٌفة فً نقوه الصووت 

وٌتم حه هذه المالحظات عن طرٌ  إن اء غطاء فو  الخ انوة 

المرم ٌة وٌمتد السطح العلوي من أعلى الخ انة المرم ٌة إلى 

السقف فٌقه مستوى الصوت الذي ٌنتقه بٌن الفراغات. وتتنو  

الخ انات المرم ٌة فوى األطوواه بموا ٌ ومن الخصوصوٌة بوٌن 

(5) مه. المراسً 
 (3) 

سوم   270(99)9  : إن اإلرتفوا  المثوالً للسوقف هوو'تصميم السقف ويطلعق عليعا الحعائط المخفيعة أو دالجعدار الخعامس -10

سوم. مموا ٌووفر  وعوًرا بالودفء والترحواب ومون األف وه ترمٌو  اإل واءة فوو   270(99( وعر وها )119 6ًلغرفة طولها)

  .رأس المرٌض ، ولٌس بال رورة فً منتصف الغرفة

اإل اءة فً غرف العالج فهى أمر فً غاٌة األهمٌة فعدم وجود  وء مافى قد ٌوإدي  •أال نغفل فى التصميم:ويجب  -11

وٌف ه اختٌار خامات بؤلوان صاخبة ون تکن أله ألنها تمٌونة الالمعة لملت ا ٌارألب اتجن •/.إلى إرها  العٌن واإلجهاد

أ ( وحعععععدة -4)شعععععكل

تخعععععععععزين تقليديعععععععععة 

 مقسمة

 

 ب(-4)شكل 

تصعععععععععميم متماثعععععععععل 

لوحععدة تخععزين داخععل 

 الحائط

ج ( تصععميم -4)شععكل

معععوزب  بشعععكل غيعععر 

متماثل لوحدة تخزين 

 داخل الحائط
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أن تعووو  حرمووة مراسووً الطبٌووب ٌمنن بعوورامٌس حٌووث  ودةلمزامٍل السٍر/ تجنووب بالطووات ا.أمثوور هوودوءا مثووه الفٌنٌووه

 .ومساعده

مع دمج طب األسنان الرقمً والسوجالت الصوحٌة اإللمترونٌوة ، ٌجوب أن ٌوجود  ا وتان : توفير الشاشاح المزدوجة -12

 ور ٌتم و ع  أحد ال ا ات فً وحدة التخو ٌن فوى مموان عقوارب السواعة الثانٌوة ع .ممبٌوتر قٌاسٌتان فً مه غرفة عالج

ممووا ٌووتم اسووتخدام  .وراء الموورٌض ٌراهووا  الطبٌووب و مسوواعده. وٌراعووى أن ٌووتممن الطبٌووب موون الوصوووه إلٌووع والووتحمم فٌووع

ال ا ة الثانٌة لم ارمة المعلومات مع المرٌض وإ رامع فً عملٌة الت خٌص الم ترك. وٌجب و ع هذه ال ا ة للعرض 

السهه أمام المرٌض والطبٌب. 
(3) 

  مكوناح الوظيفية من المعداح واألثاث فى غرفة التشخيص والعالج المتعددة األغراض :ثالثــاً: بعض ال

إذا قسمت الغرفة لمنطقة المدخه /  وجد مايلى : أ : و(-6)وبتحليل الباحثة للمسقط األفقى والمساقط الرأسية لشكل 

ب( فإن أقه مساحة مممنة -6أ( ، ) مه -6وحائط مقابه للمدخه / وحائط أٌمن / وحائط أٌسر / ومرم  الغرفة ) مه 

وحدات  3سم لتسمح بوجود مرسً المرٌض و مراسً الطبٌب ومساعده ووجود  350× سم 320للغرفة هى مستطٌه 

ا الحائط المقابه للمدخه . وعادة ماٌمون ال لع األطوه للغرفة هو الموا ى لمحور تخ ٌن واحدة على مه حائط ماعد

 مرسى المرٌض.

سم . 350ومن المممن أن ٌبقً عم  الغرفة  مما هو  320سم بداً من 380أما غرفة العملٌات فؤقه عرض لها هو 
  

 100: 90سم لتسمح بترمٌب دلفة مون  110ٌف ه أن ٌمون هناك مدخالن للغرفة وا ٌقه عر ع عن منطقة المدخل: -أ

 سم

لتسمح بودخوه ذوى ااحتٌاجوات الخاصوة الجالسوٌن علوى مرسوً متحورك . وٌتوسوط حوائط الودخوه وحودة تخو ٌن تعلوهوا  

 (.جـ-6وات المساعدة فى العالج.) مه ا ة المراقبة وتقع خلف رأس المرٌض وقد تحتوى وحدة التخ ٌن على بعض األد

 د(.-6قد تحتوى على ساعة حائطٌة إلى الٌسار لٌسهه رإٌتها للطبٌب أثناء العالج) مهالمقابل للمدخل:منطقة الحائط -ب

 هــ(.-6ووحدة منا ف ورقٌة ثم ٌلى وحدة التخ ٌن منطقة المٌمروسموب.) مه
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 حائط المدخل -3د(  قطاب رأسي  -6) ج( قطاب رأسي الحائط المقابل لحائط المدخل-6)

 
 للغرفة الحائط  األيمن فى اتجاه الدخول – 2هـ( قطاب رأسي -6)

 الحائط  األيسر فى اتجاه الدخول للغرفة – 4و( قطاب رأسي -6)

 

 و تحتوى على مرسً المرٌض : وهومرسً مصمم لراحتع أثناء الم ف و العالج ومتعدد األو ا   منطقة الوسط -هـ

 الممبس الهٌدرولٌمً.ولع مسند رأس وقد ٌمون لع أذر  قابلة للحرمة ألعلى وألسفه وٌممن تغٌٌر أو اعع باستخدام 

أ(. أما مرسً الطبٌب فعادة ماٌمون ٌمٌن المرٌض عند رأسع ومنطقة العموه -6والتنجٌد بسٌط وبغطاء ٌسهه تنظٌفع ) مه 

أ(. ومون ملحقوات مرسوً المورٌض: -6ومرسً مساعده عادة ما ٌموون ٌسوار المورٌض ) ومه  12،الساعة 10بٌن الساعة 

د تثبت حوه المرسً ومنها مرم  تحمم أر ى ٌتحمم فى ارتفاعات و واٌوا المرسوً بعض األدوات المساعدة فى العالج ق

وٌوتم ت ووغٌلع بالقوودم. وٌعلووو المرسووً وحوودة إ وواءة ٌمووٌن الموورٌض وتقووع أعلووى مرموو ه. أمووا ٌسوواره فٌوجوود مرسووً المسوواعد 

 أ(.  -6وال ا ة ) مه

لألربع حوائطالمسقط األفقى  والمنظور والمساقط الرأسية  -(  غرفة العالج متعددة األغراض 6شكل )
(1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظور   –ب(غرفة العالج متعددة األغراض -6)  مسقط أفقى -أ( غرفة العالج متعددة األغراض -6)
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رمة بها بعض األدوات المستخدمة أثناء العوالج وتحتوى على : وحدة تخ ٌن صغٌرة متح منطقة الحائط األيسر للمدخل -و

منها جهوا  ألتراسوونٌك وموذلك تو وع صوندو  نفاٌوات طبٌوة وصوندو  نفاٌوات عادٌوة وٌعلو  علوى الحوائط حسواس صوور 

ووحدة التصوٌر اإل عاعى ثم توجد وحدة تخ ٌن ذات حوض أخر ٌعلوها مرشة ووحدة تخ ٌن علوٌة ووحدة صابون سائه 

 و(.  -6) مه  منا ف ورقٌة ووحدة مطهر ووحدة

وبناء على ماسب  فوى حودود البحوث فستقتصور الدراسوة علوى األثواث الخواص بغرفوة الت وخٌص والعوالج فوى مرامو  طوب 

 األسنان وأثر المعاٌٌر األرجونومٌة على تصمٌم األثاث بها .

األسعنان وأثعر ذلع  نواب األثاث بغعرف التشعخيص والععالج بمراكعز طعب المعايير اإلرجونومية أل رابعاً: 

  على تصميمها:
 المعايير اإلرجونومية لكرسي طبيب األسنان بغرفة العالج والتشخيص وأثرها على تصميما :   -1 

 المعايير األرجونومية لتصميم كرسي الطبيب طبقا  لحركة الطبيب :-1/1

الظهر قد تإدى فى النهاٌة إلى اإلعاقوة األسنان ٌجب أن ٌختار بحممة للحفاظ على صحتع .ألن شام أسفه  إن مرسً طبٌب

المهنٌوة . فنتٌجووة لتقوودم الخوودمات تمنولوجٌووا  فووى المعوودات واألجهوو ة  ٌبقووً أطبوواء الفووم واألسوونان فووً و ووع ثابووت للجلوووس 

 أ:ج(. -7) مه.لفترات  منٌة ممتدة. وهو و ع   ار جداً بالعمود الفقري

 تحقٌ  أف ه شداء للطبٌب / التقلٌه من م امه الجلوس/ مايؤتى : إن الهدف من انتقاء التصميم الناجح لكرسي الطبيب

امتساب أقصى فائدة من م اٌا الجلوس فٌجب أن ٌمون المرسوً مرٌحواً . ألن سوهولة الوصووه للمورٌض أثنواء العوالج هوو 

ى نسوبة فوى الهدف الرئٌسً فى العمه فى المرام  الطبٌة . وٌ مه مرسً الطبٌب ومرسوً عوالج  المورٌض المثوالٌٌن أعلو

  .وظٌفة المرم 

 ومن المعايير األرجونومية لتصميم كرسي الطبيب: 

موع عجوالت قوادرة علوى اإلسوتجابة بسورعة وحاموه عوالً القودرة لتحموه  تصميم قاعدة الكرسي على شعكل نجعم خماسعي-أ

ه دقٌقوة أثنواء قٌووام اإلجهواد: تتطلوب ممارسوة مهنوة طوب األسوونان قودًرا مبٌوًرا مون الحرموة  حٌوث ٌتحوورك المرسوً تقرٌبوا مو

ٌُف لتحسٌن رإٌة فم المرٌض. وٌجب أن تتحمه القاعدة اإلجهاد المتمرر نتٌجة للحرمة المستمرة عبر سونوات  الطبٌب بالتم

من العمه.لذا ٌراعى أن تمون ذات إطار مصبوب صلب. وٌراعوى أا تموون عرٌ وة فٌجوب أن ٌموون المرسوً ذو قاعودة 

 و مرسً المرٌض. م غوطة فال تتداخه مع القدمٌن أ

 

 أ(-7)شكل

اتجاه الجلوس الخاطىء حول 

المريض يزيد من مساوىء 

ممارسة العمل بالضغط على 

 فقراح الظهر

 

 ب(-7)شكل

سوء اختياركرسي الطبيب  وارتفاعا يزيد من 

مساوىء ممارسة العمل بالضغط على فقراح 

 .الظهر

 

ج( تقنياح الجلوس قديماً ال توفر -7)شكل

 كبيراً في بيئة عمل الطبيبتحسناً 

أ:ج( أساليب الجلوس الخاطئة والصحيحة-7)شكل
(4)
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ٌواجع أطبواء األسونان خواله ٌووم العموه ت ومٌلة واسوعة مون أحجوام أن يكون الرافع الهيدروليكي قابل للتعديل بالكامل:  -ب

رمة. و نطوا   وابط  للمرسوً  المر ى. وٌجب أن ٌمون لمرسً طبٌب األسنان ممبس هٌدرولٌمً ٌسمح بؤمبر نطا  للح

 سم( . وٌحتاج مساعدي  طب األسنان أن ٌمونوا قادرٌن على العمه على  52.5: 40بوصة ) 21: 16ٌتراوة من

سم (، وهذا ٌتوقف على ارتفا  الطبٌب. وفً معظوم مماتوب طوب األسونان ٌجلوس  77.5: 50بوصة ) 31إلى  20ارتفا  

مون  سم ( أعلى من الطبٌب محد أدنى ل مان وجود خط رإٌة وا ح لجوف الفم. وعلوى الورغم 10بوصات ) 4المساعد 

بوصوة ، إا أن عودًدا محودوًدا مون مراسوً  26إلوى  16أن أٌا من مراسً  الطبٌب فً السوو  ا تغطوً سووى نطوا  مون 

 األسنان المتخصصة سٌستوعب معظم نطا  الحرمة فً الحالة المثالٌة .

وٌجوب أن ٌمووون الطبٌوب قووادراً علوى العمووه  

علوووى  موووودى ارتفووووا   ٌموووون الفخووووذان فٌووووع 

ه و وع ماموه مودعوم موا ٌان لألرض خوال

ٌُ وار إلٌووع باسوم سالجلووس القووائمس  مون السوا  

ب(. وُتعد الجلسوة القائموة - 8أ (و )- 8 مه)

ج( مفٌووودة ب ووومه خووواص للمر وووى -8) وومه

الووووووذٌن ا ٌقبلووووووون و ووووووعٌة الجلوووووووس وا 

ٌسووووتطٌعون ااسووووتلقاء فووووً و ووووع مامووووه ، 

  .ومذلك عند التعامه مع أفراد  دٌدى القل 

لتووفٌر الراحوة أثنواء العموه ٌراعوى اسوتخدام مرسوً الطبٌوب  ذو قاعودة مائلوة  دعم الكرسي الحقيقي على شعكل شعالل: -ج

تمون أعلى من الخلف عن األمام وبحٌث تاخوذ القاعودة  ومه ف

 ( .9ج(،) –8ال اله  مه )

أن تكععون تعععديالح الكرسععي سععريعة وسععهلة االسععتخدام:  -د

ٌجووب أن ٌمووون مقعوود الطبٌووب قابووه  للتعوودٌه بسووهولة برافعووة 

واحدة تن ط  مالً من ارتفا  وإمالة القاعدة بٌنما تسمح ب بط 

ثالثووووى ااتجاهووووات لالرتفووووا  الخلفووووً مبا وووورًة عنوووود مسووووند 

  .(10الظهر) مه

 

 

أ( وضععععععععععععع -8)شععععععععععععكل

الجلوس ذو مرونة كبيعرة 

 للممارسين

ب( أوضععععععاب -8)شععععععكل  

وقععععععوف تععععععوفر مرونععععععة 

 كبيرة للممارسين

ج( القاعععععععععععدة -8)شععععععععععكل  

األمامية للكرسي تتخعذ شعكل 

 شالل مائلة لألمام

 (9شكل )
ذراب أحعععععععععاد    ( 10)شعععععععععكل 

إمكانية الضعبط ثالثعي االتجاهعاح 

معععععع ضعععععبط االرتفعععععاب الخلفعععععي 

 المنفصل
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إن وظٌفوة أطبواء األسونان تختلوف عون  وظوائف الطوب األخورى. و ٌخ وعون قدرة إمالعة قاععدة الكرسعي إلعى األمعام:  -هـ

ا للتهدٌد بالسقوط إلى األمام لذا ٌجب عمه شلٌة تدعم المقاعد المطلوبة. بحٌث تمون قابلوة للتعودٌه إلوى األموام. للحفواظ  ًٌ عالم

ٌمٌوه لألمام.لوذا ٌراعوى انتقواء  على المنحنى الطبٌعً لفقرات الظهر. فال ٌممن دعم  خص ما مون الخلوف بسوهولة إذا موان

المراسً التى تحمه تلك الخاصٌة والمخصصة لطبٌب األسنان ألن معظم المراسً الطبٌة ا تسمح بذلك. وٌجب أن تسومح 

موون الوودعم األمووامً اإلٌجووابً. وٌجووب أن تمووون حرمتووع سوورٌعة  0 20مقاعوود طبٌووب األسوونان الصووحٌحة  بمووا ا ٌقووه عوون 

 (. 11المواقف ) مه وٌستوعب مجموعة مبٌرة من

ٌجوب أن ٌختوار الطبٌوب مقعوًدا  الدعم القطني القو  دون االصطدام بعالكتف: -و

ٌتناسووب مووع الوظٌفووة  ومووذلك ظهوور الطبٌووب وبخاصووة منطقووة أسووفه الظهوور مووع 

 وومان توووفر نطووا   ووبط ٌدعمووع ب وومه جٌوود فووً اإلنحنوواء السووفلى للمرسووً 

 (.12) مه

ممووا ٌسووبب حظوور اإلنحنوواء الطبٌعووً  وا ٌنبغووً أن ٌمووون مسووند الظهوور طوووٌالً 

للعمووود الفقري.ألنووع ٌمموون أن ٌعٌوو  حرمووة المتووف ألطبوواء األسوونان علووى وجووع 

 الخصوص.

إن الهوودف موون جلوووس الطبٌووب علووى تععوفير أسععطح ثابتععة وداعمععة للجلععوس: -ز

ٌك. فالمقعود ذو التنجٌود المرسً تحقٌ  التوا ن والودعم. لوذا ٌحظور التنجٌود السوم

البسٌط المبّطن بؤعلى مسوتوى مون الفووم ٌسومح بالحرموة بؤموان وهوو أمثور نعوموًة ممواٌتٌح المجواه 

 للحرمة السهلة أثناء عمه الطبٌب .

ٌإمد األطباء  على  رورة وجوود مسوند للمرسوً  للصوحة والراحوة. وٌعتقود  مسند الكرسي : -ح

 بعض العلماء أن نقص الدعم 

للذرا  ٌساهم فً بعض الم امه الصوحٌة . لوذا ٌجوب أن ٌتووفر الوذرا  فوى مرسوً طبٌوب  المافً 

ب رط أن ٌسمح بتعدٌه اإلرتفا  السرٌع بحٌث ا ٌ طر الطبٌب ألن ٌتمئ علوى  .األسنان الحدٌث

 (. 13الخ ائن أو رأس المرٌض ) مه

 

 أثر المعايير األرجونومية على تصميم كرسي طبيب األسنان: -1/2

تتمٌ  المراسً التى تنتجها بعض ال رمات المتخصصة فى مجاه أثاث مرام  طوب األسونان بؤنهوا تهودف لتحقٌو  المعواٌٌر 

تصومٌم قواعود المراسوً علوى  -األرجونومٌة الصحٌحة لألطباء أثناء ممارستهم مهنتع حٌث روعى فى  تصومٌمها مواٌلً :أ

 إلجهاد / مه نجم خماسً مع عجالت وحامه عالً القدرة لتحمه ا

-دعوم المرسوً علوى  ومه  واله لٌصوبح  سوهه ااسوتخدام / د-استخدام الرافع الهٌدرولٌمً القابه للتعودٌه بالماموه / ج-ب

 إتاحة إممانٌة  وجود ذرا  للمرسً . -توفٌر إمالة قاعدة المرسً إلى األمام مع  توفٌر أسطح ثابتة داعمة للجلوس / ه

 أ:ج(-15أ:هـ ( ,) -14 مه ) 

إمالعععععععة   )11شعععععععكل (

القععو   المقعععد األمععامي

هعععععععي مطلعععععععب فريعععععععد 

 لمقاعد طبيب األسنان

( دععععم  12شعععكل (

عميعععععععق ألسععععععععفل 

الظهعععر معععع حريعععة 

 في الكتف

مسععععاند  (13شععععكل(

 األذرب المثبتة بالكامل
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    : تصميما وأثرهاعلى والتشخيص العالج بغرفة المعاييراألرجونومية لتصميم كرا سي المرضى وأنظمة العمل -2

 المعاييراألرجونومية لتصميم كرا سي المرضى وأنظمة العمل فى التشخيص والعالج: -2/1

ٌووإثر مرسووً موورٌض األسوونان مثٌووراً علووى و ووع الطبٌووب وٌجووب أن ٌسوومح المرسووً بوصوووه الطبٌووب ب وومه قرٌووب لفووم 

عر وة للسوقوط. المرٌض. وٌممن أن تإدي المراسً المصممة ب مه سٌئ إلى و ع مائه إلى األموام مموا ٌجعوه الطبٌوب 

من ناحٌة أخرى ٌممن أن تإدي إلى خله فً الحرمة أو مفصه المتف أو م امه فً الظهر.
(6)

 

 معايير تصميم كرسي مريض األسنان:

 اد مإخراً ترمٌ  المصنعٌن على توفٌر بٌئة مرٌحة للطبٌب والمرٌض معاً. وٌحق   زيادة القرب من المريض:  - أ

 لمتف والمو  والمعصم. األو ا  الصحٌحة للعمود الفقري وا

 تسمح بم ٌد من المسافة بٌن منطقة الساقٌن للطٌبب. وتسمح مساند الرأس المفصلٌة مساند رأس صغيرة ورقيقة:  - ب

 الم دوجة أوالمغناطٌسٌة بدوران وإمالة رأس المرٌض 

  أ(.-16) مه لٌسهه وصوه الطبٌب  لفم المرٌض.

 (:backrest مسند ظهر ضيق )ذو عرض صغير-ج

استخدام مسند ظهور  وٌ  لمرسوً المورٌض  ٌف ه 

من خاله منطقة المتف لٌسمح بحرموة سوهلة للطبٌوب 

(. 11:9والمساعد حوه رأس المرٌض من السواعة )

  .ج(-16ب (،)-16 مه)

ٌجب أن ٌتمٌوف المرسوً إمكانية تعديل اإلرتفاب:  -د

بما ٌمفوً للسوماة لطبٌوب األسونان بالعموه فوً و وع 

ما ٌموون المورٌض فوً الجلوس المرٌح ، خاصوة عنود

 و ع نصف الجسم.

عندما ا تتمٌف مراسً المر ى بدرجة مافٌة ، فإن 

األطبوواء  األقصوور ٌجبوورون إمووا علووى الجلوووس علووى 

بدا من اسوتبداه مرسوً المورٌض ، فوإن الحوه األسوهه لهوذه الم وملة هوو اسوتخدام المرسوً  حافة مقعدهم أو رفع أذرعهم.

stool   و عا وسطاً تبادلٌا بٌن واقف وجالس.  ٌجب أًٌ ا أن ٌتمٌف المرسً مع و وع عواه  ، وأن ٌتخذ طبٌب األسنان

بما فٌع المفاٌة لٌحصه طبٌب األسونان علوى خٌوار الوقووف ب ومه مورٌح لعملٌوات ااسوتخراج أو ااختبوارات دون التقووٌس 

 .ال ائد

  )هـ(  )د (  )ج( )ب( )أ(
 )أ(

  )ب(
 )ج(

بعض تصميماح لكراسي  طبيب األسنان (هـأ:   - 14شكل )  
أ :ج ( تصععععميماح أخععععرى لكراسععععي   -15شععععكل )  (5)

 طبيب األسنان

ج(  -16شععععكل)

 كرسعععععععععي

UltraTrim 

(Midmark  

 ب( كرسي -16شكل )

J / V-

Generation 

(DentalEZ) 

أ(ظهر -16شكل)

رقيق جدا   مع مسند 

  الرأس المغناطيسي

أ:ج(أنماط من مساند الظهر المريحة التي تسمح للطبيب -16شكل)

  11إلى الساعة 9بالحصول على وضعية قريبة فى العمل من الساعة 

http://www.zzlinker.com/LK-A44-Dentist-Stool-Saddle-p350.html
http://www.zzlinker.com/LK-A42-Dentist-Chair-p616.html
http://www.zzlinker.com/LK-A43B-Dentist-Stool-with-Armrest-p351.html
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لسوماة بالوصووه إلوى رأس المورٌض. تصوبح ٌنبغً أن ٌمون المرسً قادًرا على الدوران فوً الغرفوة لميزة الدوران:  -هـ

 .هذه مٌ ة مهمة إذا مانت المسافة بٌن مسند الرأس للمرٌض والعدد قلٌلة

 24ٌعتبر طوه مرسً المرٌض من ااعتبارات الهامة عنود انتقواء مرسوً جدٌود. وٌراعوى أا ٌقوه عون طول الكرسي: -و 

. سٌسومح 12بوصة بٌن مسند رأس مرسً المورٌض ونهاٌوة الظهور ، بحٌوث ٌممنوك اانتقواه بسوهولة إلوى مو وع السواعة 

 المرسً الم ود 

 المسافة بسهولة. بمٌ ة التنقه أن ٌن ل  المرسً أفقٌا ذهابا وإٌاباً ل بط هذه

توفر الخ انة المتنقلة سطح العمه ، وتعمه ممرم  لإلمداد والتنظٌم علوى مسوافة قرٌبوة مون المسواعد. وحداح التخزين:  -ز

  (7).ٌقوم المساعد باسترداد وتحوٌه القطع الٌدوٌة من الوحدة إلى الطبٌب مما ٌجعه طبٌب األسنان ٌرم  على موقع العمه

أنماط مختلفة لموا ع طبٌب األسنان أثناء العمه ولمه منها م اٌاه وسلبٌاتع وبع ها ٌممن أن ٌإثر  هناكأنظمة العمل: -ة

مثٌراً على صحة الجها  الع لً الهٌملً وبع ها ٌإثر على معدات اإلنتاج
(.8)

 

موع إممانٌوة  هذه األنظمة ٌممون أن تسوتوعب جمٌوع األدوات وراء المورٌض ، أنظمة العمل خلف المريض أثناء العمل: -ط

توفٌر مساحة أخرى من المعدات . فهوى أقوه تملفوة ، مموا أنهوا تبقوً المعودات خوارج نظور المورٌض مموا ٌقلوه القلو  عنوده. 

وت جع تلك األنظمة الطبٌب على الوصوه لألدوات على نطوا  واسوع ، والتوً ٌممون أن تسوهم فوً شام أسوفه الظهر) ومه 

 أ( . -17

 

تتطلوب هوذه األنظموة أقوه التوواء للجوذ  مون العموه خلوف المورٌض  للطبٌوب اسوترجا  أنظمة العمل بجانب المعريض:  - 

أى فووى حالووة وجووود مسوواعد .أنظمووة العمووه الجووانبً ب وومه جٌوود فووً المختبوورات الثنائٌووةب(. وتعمووه  -18األدوات ) وومه 

ومن أ رار العمه الجانبً : مٌه الطبٌب إلى اتخاذ مو ع عمه واحد بالنسبة إلى المرٌض لفترة طوٌلوة. وٌوإدي  للطبب.

حرٌووك إن القوودرة علووى إعووادة و ووع وت  

رأس المووووورٌض أمووووور حتموووووً لصوووووحة 

وتحد بعض أنظموة العموه خلوف  الطبٌب

المرٌض مون الوصووه إلوى المواقوع مون 

سوووواعة ، رغووووم أنهووووا  12: 11السوووواعة 

 -17أف وووه و وووع أثنووواء العمه.) ووومه 

 ب:هـ(
 

 أ(العمل  خلف المريض بزاوية -17)
 ب(العمل  خلف المريض تماماً -17)

 تماماج(العمل  خلف المريض -17)
 

  بشكل متعامد مع المريض د(العمل-17)
بشعععكل مائعععل  مععععع  العمعععلهعععـ( -17)

 المريض

 أ:هـ( أوضاب العمل للطبيب حول المريض:-17شكل )
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هو تغٌٌر الو وع ب ومه متمورر  ذلك إلى إرها  مناط  معٌنة من الجسم وإلى األلم. وأف ه الممارسات مع أي نظام عمه

 (9) قدر اإلممان.

 /أثر المعايير األرجونومية على تصميم كرسي مريض األسنان بغرفة العالج والتشخيص:2-2

 ورمة تنتج  رمات األثاث الطبوى مجموعوة مون مراسوً مر وى األسونان تختلوف فوى تصومٌماتها مون نمووذج َخور ومون 

 ألخرى

تتووافر  -( / بbackrest أن تصمٌم مسند الرأس صوغٌر ورقٌو  و  وٌ  )ذو عورض صوغٌر -وتتف  معظمها فٌماٌلى: أ

 ج(.-18ب(و  مه )-18بالمراسً إممانٌة تعدٌه اإلرتفا  وخاصٌة الدوران.  مه )

 وتصنف  كراسي المرضى طبقاً لتحميل الكرسي على األرض إلى:

 : وهو قابه لإلرتفا  واإلنخفاض رأسٌاً إلى جانب إممانٌة فرد ظهر المرسً لٌتحوه لسرٌر.  رضكرسي محمل مثبح باأل-أ

: ل ومان قودرة الطبٌوب علوى التعاموه موع كرسي معلق يتم تحميلا بؤكملا على الجانب األيسعر علعى وحعدة المضمضعة -ب

ٌحتووى علوى مخودعٌن قوابلٌن للحرموة ألعلوى المرٌض فى الحاات الحرجة التى تحتاج إقترابوع تمامواً مون المورٌض . وقود 

وألسفه أو أن ٌحتوى المرسً على مخد  واحد فقط فى الجهة المقابلوة للجانوب الوذى ٌقوف فٌوع الطبٌوب. ومون المالحوظ أن 

تصومٌم ظهور المرسوً الحودٌث ٌهودف بقوودر اإلمموان إلوى تقلٌوه عورض المرسوً عنوود منطقوة المتوف لسوهولة حرموة طبٌووب 

حٌث ٌتخذ الظهر  مه  بع منحرف قاعدتع السوفلى هوى األمبور عنود نهاٌوة الظهور وال ولع العلووى  األسنان حوه المرٌض

 أ(.-18الموا ى لها هواألصغر عند المتفٌن.   مه )

/ دراسععة تحليليععة لتطبيععق المعععايير األرجونوميععة علععى تصععميم كرسععي المععريض بغرفععة التشععخيص 2-3

 والعالج :

 (.أ ،ب -20( ،.  مه )أ، ب-19 مه )  

أ/ دراسة تحليلية لتصميم المسقط  األفقى لكرسي المريض -2-3
(10)

 

سوم.  71( سم وقد ٌصه ألقصى عرض من أسوفه الظهور إلوى 60:  55ٌتراوة عرض ظهر وحدة مرسً المرٌض بٌن )

سم بعد من نهاٌوة وحودة  65سم  وٌراعى أا تو ع أى وحدات تخ ٌن ٌسار المرٌض فى أقه من  197سم: 185وطولع 

 الم م ة 

 مة مساعد الطبٌب.والمجاورة للمرٌض ٌساراً أثناء الجلوس على المرسً لتسمح بحر

  سم. 126بٌن المحور والحائط أووحدة التخ ٌنوسم  47.5المسافة بٌن محور المرسً ومحور عمود وحدة  اإل اءة 

 سم(. 189: 152سم(، وبنماذج أخرى ) 233.5سم: 202.5المسافة األفقٌة بٌن بداٌة مسند الرأس ونهاٌة القدمٌن بٌن )

 ج(- 18شكل ) ب (- 18شكل ) أ (- 18شكل )

http://www.zzlinker.com/AL-398Sanore-Dental-Unit-p120.html
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 سم. وأقه مسافة بٌن نهاٌة المرسً عند  120س والحائط  أو وحدة التخ ٌن أقه مسافة أفقٌة بٌن نهاٌة مسند الرأ

 (أ، ب-19سم .  مه ) 85مو ع القدم والحائط أو وحدة تخ ٌن اتقه عن 

 

(11) المريض   :الرأسى لكرسي ب / دراسة تحليلية لتصميم المسقط -2-3
   أ ب( -20شكل ) 

  ً80:50قابالً لتغٌٌر ارتفاعع ممه ألعلى ون ولع ألسفه وٌتراوة مسند الرأس بٌن وٌصمم المرسً قابالً للحرمة رأسٌا 

 سم.

  سم. 185ٌتوقف رفع وخفض المرٌض على احتٌاج الطبٌب. طوه منطقة جلوس المرٌض 

 سم  وا ٌسمح بو ع  ًء خلف 275وٌراعى أا تقه المسافة بٌن وجع وحدة التخ ٌن أو الحائط ومو ع القدم عن

. وٌتراوة 12و  10سم للسماة بجلوس الطبٌب بٌن الساعة 120منطقة الرأس موحدات التخ ٌن فى مسافة اقه من 

 سم(. 70:44ارتفا  ممان و ع القدم بٌن )

 سم.عم  الج ء المدفون تحت األرض الذى ٌ من ات ان المرسً  23ٌدات السبامة العم  تحت سطح األرض لتمد

 سم (. 50: 48أثناء تحرٌمع رأسً وأفقى هو) 

 ( ًسم. واإلرتفا  الذى 47.5:135.5سم( وفى نماذج أخرى ) 104:  74إرتفا   ا ة التحمم فى أو ا  المرس )

سم. وفى نماذج أخرى ٌمون قابه للحرمة الرأسٌة. وٌتراوة  (169:199ٌتحرك فٌع العمود المثبت بع وحدة اإل اءة )

 اارتفا  بٌن

 سم(.218: 111.5سم( وفى نماذج أخرى )140:204سم (، وارتفا  وحدة اإل اءة بٌن ) 206: 165.5)

  سم( 133.5: 93.5سم وفى نماذج أخرى ) 119إرتفا  وحدة حامه أدوات الحفر والتنظٌف وثقب األسنان 

 سم(  104:  74أ،ب(.إرتفا   ا ة التحمم فى أو ا  المرسً )-21أ،ب(، )-20 مه )

 

 

 

 

 

 

 

 أ(  مسقط أفقى لكرسي مريض -19شكل ) 

 

  ب(  مسقط أفقى لكرسي مريض-19شكل ) 
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 ( سم. واإلرتفا  الذى ٌتحرك فٌع العمود المثبت بع وحدة اإل اءة 47.5:135.5وفى نماذج أخرى )

سم (، وارتفا   206: 165.5( سم. وفى نماذج أخرى ٌمون قابه للحرمة الرأسٌة. وٌتراوة اارتفا  بٌن)169:199)

 أ،ب(.-21أ،ب(، )-20سم(.  مه )218: 111.5سم( وفى نماذج أخرى )140:204ءة بٌن )وحدة اإل ا

  سم( 133.5: 93.5سم وفى نماذج أخرى ) 119إرتفا  وحدة حامه أدوات الحفر والتنظٌف وثقب األسنان 

 

   مثل: أ :و(-22شكل )  الوحداح الملحقة بكرسي المريض -وهنا  بعض الوحداح واألجهزة المساعدة بالغرفة ومنها: أ

 ا ة -أ LCD بوتقة  متحرمة لتجمٌع الماء بعد الم م ةأحٌانا تمون مثبتة فى  -/ ب(13)إلظهار نتائج اَ عة

 اللعاب  وحدة الم م ة وحوض البص  وجها   فط -/ ج(13)األرض أو قابلة للحرمة بعجه 
وحدتى الحفر  -/ د (5)

هـ( والثابت ٌمٌن أسفه فى وحدة مرسً -22المتحرك أعلى ٌسارمما فى  مه )( 5) و خ الماء والتنظٌف لألسنان منها

-22المرٌض مما فى  مه )

 ا ة  تجمم فى  -و( / هـ

 مرسً المرٌض .  أو ا 

األسنان  أ ب( كرسي  مريض-20شكل ) أ ب(مساقط رأسية للبعض أنواب من كرسي المريض -21شكل )
(12) 

 

 أ(  مسقط رأسي لكرسي مريض-21شكل )  

 مسقط رأسي  -أ(-20شكل )

 مسقط أفقى-ب(-20شكل ) ب(  مسقط رأسى لكرسي مريض -21شكل ) 

 LCDشاشععععععععععة -أ 

إلظهعععععععععار نتعععععععععائ  

اآلشعة
(13)

 

بوتقععععة  متحركععععة  -ب 

لتجميعععععع المععععععاء بعععععععد 

المضمضة 
(13 )

 

وحععععععدة المضمضععععععة -ج

وحوض البصق وجهعاز 

اللعاب  شفط
(5)

   

وحدتى الحفر وضخ المعاء -د

والتنظيعععععععععععععف لألسععععععععععععععنان 

والضروس
 (5) 

 

http://ddoxnro3og58h.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/06/32.jpg
http://ddoxnro3og58h.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/06/42.jpg
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:   ومععن األجهععزة المسععاعدة

جهووووا  اَ ووووعة البانورامٌووووة 

 ×بآشععة  وجها  التصوٌر
(5 )

رقوائ  اَ ووعة وجهعاز تحمعيض 

أ، ب(  -23السٌنٌة  مه)
(5( 

  

 

  وأثرهاعلى تصميم الوحداح :    والتشخيص العالج بغرفة التخزين لوحداح اإلرجونومية المعايير -3

 

 المعايير األرجونومية لتصميم وحداح التخزين فى غرف التشخيص والعالج -1

وهى تإثر على تحدٌد عرض الغرفة. وٌو ع األساسً منهوا عنود مو وع السواعة :  تصميم موقع وحداح التخزين-أ-3/1

طمؤنٌنوة. خلف رأس المرٌض. وٌف ه وجود حوض ٌراه المرٌض لغسه األٌدي قبه بدء العالج معامه نفسً ٌبعوث ال 12

 ( 24سم  مه)350سم وفى حالة الجانبٌن300:270وعند وجود وحدات تخ ٌن على أحد الجانبٌن فتحتاج عرض للغرفة 

ٌجب تووفٌر منواط  لحفوظ السولع  :  Make Inventory Easyضمان سهولة الوصول والتناول لمناطق التخزين -ب

التخ ٌنٌة مع  مان سهولة الوصوه إلٌها بعٌدة عن أعٌن المر ى إلى جانب تووفٌر منواط  تخو ٌن  للمنتجوات ال وخمة.
 

(6)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

الكرسععي معلععق جانبيععاً ومثبععح هععو ووحععدة -هععـ

 الحفر بعمود وحدة المضمضة 

الكرسعععي معلعععق جانبيعععاً ومثبعععح علعععى عمعععود  وحعععدة  -و

 المضمضة ووحدة الحفر يمين المريض مثبتة باألرض

 بكرسي المريضأ :و( الوحداح الملحقة -22شكل ) 

( تصعميم موقعع وحعداح  24شكل )

 التخزين بغرفة التشخيص والعالج  

جهاز تحميض رقائق اآلشععة 

 السينية

 ×وحدة جهاز آشعة
  

 ب( جهاز اآلشعة السينية  -23شكل)

ووحدة التحميض )اإلظهار(
(5)

 

أ (  جهععععععععععععاز اآلشعععععععععععععة -23شعععععععععععكل )

البانورامية
(5)
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 /  أثر المعايير األرجونومية على تصميم وحداح التخزين بغرفة العالج والتشخيص:3-2

ٌصنف أثاث وحدات التخو ٌن 

تصميم وحعداح تخعزين -إلى :أ

قووووود ٌوووووإدي دموووووج مركزيعععععة: 

وحدات التخ ٌن المرم ٌة فً 

غوورف العووالج المفتوحووة إلووى 

خفض تمالٌف البنواء والسوبامة 

والمهربووووواء المرتبطوووووة بهوووووا. 

 أ:ج (-25 وومه)
(14)

،  وومه  

د( وت وووووووترك خطووووووووط -25)

الصوورف  فووى نهاٌووة وحووودات 

  التخ ٌن المرم ٌة.

 المخصصععععععععة الوحععععععععداح-ب

 كرسعععععععععي خلعععععععععف للحعععععععععائط

 المريض:

قد تحتوى على  ا ة أو مجموعة الحفر والتنظٌف ورذاذ الهواء والماء لتموون قرٌبوة مون الطبٌوب. وتتبواٌن الوحودات طبقواً 

 أ:د(-25 مه)احتٌاجات التخ ٌن بٌن دلف وأدراج . 

سم عم   50قد تصه إلىالوحداح الجانبية السفلية : -ج 

لتخ ٌن المستل مات ذات األبعاد المبٌرة. وتتنو  بٌن دلف 

أ:ب(-26 مه)أو أدراج أودلف و أدراج 
 (15)

وقد تجمع ، 

ثنائٌاً وثالثٌاً ورباعٌا وخماسٌاًأو وحدات رمنٌة على  ومه 

 .L حرف

وهووى تعلوو  علووى جووانبى  الوحععداح الجانبيععة العلويععة :-د

غرفوة العوالج أو تسوتخدم علوى مرسى المرٌض من أعلى ب

 جانبى الحوائط

سم لموى ا تعوو  إسوتخدام الوحودة السوفلٌة . وتتنوو  بوٌن مجموعوة  30لتخ ٌن مه من األدوات والمعدات الطبٌة و عمقها 

 أدراج

خو ٌن وتتنوو  عرو وها طبقواً إلحتٌاجوات الت وهى وحودات قابلوة للتمورار أو دلفة ٌعلوها درج أو دلفة فقط أو وحدة بدلفتٌن

 .(16) ب،ج(-27 مه ) أو بدلف ذات ح وات  جاجٌة.أ( -27ومنها وحدة بؤرفف  مه ) سم. 75/ 60/ 40وهى: 

 وتحتوي على ساله ت بع األحواض لو ع األدوات فٌها لٌسهه تناولها.  

أ( -25)شععععععععععععععععععكل 

الوحععداح المركزيععة 

الوسعععععععععطية ذاح أو 

(14)  الوجهين
 

ب( الوحععداح -25شععكل ) 

التععى توضععع علععى الحععائط 

خلعععف المعععريض السعععاعة 

12 (14)
 

ج( -25شعععععععععععععععععععكل )

الوحععععععداح الجانبيععععععة 

لكرسعععععععي المعععععععريض  

 العلويععععععة والسععععععفلية
(14)

 

د( الوحععععععععدة -25شععععععععكل )

الحائطيععععة  خلععععف كرسععععي 

المعععععععععععععريض  العلويعععععععععععععة 

 والسفلية 

 العلوية والسفليةأ:د ( وحداح التخزين -25شكل ) 

  ب(  -26شكل ) أ(-26شكل ) 

أ ب( وحععععداح سععععفلية بععععدلف أو أدراج أو دلفععععة سععععفلية  -26شععععكل ) 

يعلوها درج
(15)

 

http://www.zzlinker.com/ZH06-Dental-Cabinet-p193.html
http://www.zzlinker.com/ZH16-Dental-Cabinet-p201.html
https://www.planmeca.com/na/Dental-Cabinetry/evolution-line/
https://www.planmeca.com/na/Dental-Cabinetry/evolution-line/
https://www.planmeca.com/na/Dental-Cabinetry/evolution-line/
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ٌوتم اسوتخدامها ب ومه متمورر : ®mobile Storage Rapid Cartوحعداح حفعظ  األدويعة واألدواح المتنقلعة  -هعـ 

المواد المعقدة التً تستخدم على جدوه  منً مرن ولٌس ثابت مثه الجراحة الفموٌة أو اللوا م والمعدات التقوٌمٌة لتخ ٌن 

. وٌسمح استخدام الوحدات المتنقلة بإعداد العناصور واألدوات الطبٌوة المطلوبوة وإعوادة تو ٌعهوا ب ومه فووري. وتخصوص 

وهى ذات هٌمه مصبوب وعجالت مبٌورة مرنوة الحرموة وبوذلك  سم. 46لالستخدام السرٌع وتستخدم الوحدات ذات عرض

ٌممن تو ٌع الوحدات ونقلها من غرفة إلى غرفة  حسب اإلحتٌاج. وهناك نماذج أخرى عبوارة عون وحودات أدراج  تتبواٌن 

× 40× 35( سم،)80×54×47.5أدراج. وتختلف أبعادها فمنها ماهو) 7، 4،5،6ارتفاعات أدراجها وعددها فمنها ماهو

( سم . وٌالحظ أن هناك وحدات تحتوى على أدوات الحفر وتنظٌف األسنان و تعمه بال غط بالقدم على دواسة ومنهوا 80

درجوووة وأبعادهوووا  45المسوووتطٌه ومنهوووا الم وووطوف علوووى

 (17) ج(أ:-28)سم.  مه 80× 66.5×55

 وحداح التخزين الحائطية الغائرة :  -هـ

هووى سووم. و 75سووم،  60سووم ، 40وٌتنووو  العوورض بووٌن 

وحدات بها أرفف وأحٌاناً بودلف -عبارة عن أربعة أنوا  : أ

 45عوورض  (18) أ:ج(-29تفووتح ألسووفه أو ألعلووى . وومه )

 -د،هووـ( / ب-29سووم  وومه ) 60سووم ، ووحوودات عوورض 

وحدات بها أرفوف وتحتووى علوى حووض غسوٌه أٌودي مون 

الفواذ فائ  الصغر و تحتوى األرفف على منا ف وقفوا ات بالسوتٌك طبٌوة ومنظفوات غسوٌه األٌودي والسووائه المطهورة. 

 وحدات أرفف  -/ دوحدات تخ ٌن حائطٌة ومثبت على الجنب حوض صغٌر.  -أ(. /ج-30 مه )

 -30سوم.  ومه) 75ومثبت بها خلٌة عمه معلقة على أرفف أو قابلة للحرمة  مثوه وحودة الحفور وتنظٌوف األسونان عورض 

 ب(،

 ج(. -30 مه)  KEYBOARDأو  جها  ممبٌوتر و ا ة و

 
 أ (-27كل ) ش

دلفععععة 2ب( وحععععداح علويععععة ب-27شععععكل )

بحشوة زجاج
(16)

 

 

 

 

 

دلععععععف 3ج( وحععععععداح علويععععععة ب  -27شععععععكل )

بحشوة زجاج
(16)

 

 أ:ج( أنواب  وحداح  التخزين الحائطية العلوية-27شكل )

 )ج( )ب( )أ( 

 ( وحدات حفظ  األدوٌوة واألدوات المتنقلوة جأ:-28 مه )

(17) 

http://www.ergonomic-products.com/cabinetry_30resupply.htm
http://www.zzlinker.com/ZH19-Dental-Wall-Cabinet-p204.html
http://www.zzlinker.com/ZH18-Dental-Wall-Cabinet-p203.html
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 هـ(   -29)  د( -29)  ج( -29)  ب( -29)  أ(-29)  

أ( -30شععععكل ) 

وحعععععععععععععععععععععداح 

حائطيععععععة بهععععععا 

أحعععععععععععععععععععواض 

 صغيرة

ب( -30شعععععكل )

وحععداح حائطيععة 

بهععععععععععا وحععععععععععدة  

الحفعععر وتنظيعععف 

 األسنان

ج( -30شعععععععكل ) 

وحععععداح حائطيععععة 

بهعععععععععععا وحعععععععععععدة 

 كمبيوتر

أ:ج( وحعععداح بهعععا أرفعععف أو -29شعععكل ) 

 سم 40دلف وأرفف 

د هـ( وحداح بهعا أرفعف أو -29شكل ) 

 سم 60دلف وأرفف 

أو دلف وأرففوحداح بها أرفف   أ:هـ(-29شكل )
(18)

وحداح حائطيعة بهعا وحعدة كمبيعوتر  أ ب ج(-30شكل ) 

 ووحدة  الحفر وتنظيف األسنان

 

 نتائ  البحث :

المعاٌٌر األرجونومٌوة فوى تصومٌم وتنفٌوذ  منتجة لألثاث بتطبٌ عدٌدة عالمٌة  داد ااهتمام من قبه  المثٌر من  رمات إ-1

 مراسً أطباء األسنان وترتبط بؤو ا  الحرمة فى العمه لتجنبع اإلجهادات العالٌة على الظهر المسببة للتعجٌه بالتقاعد. 

سووم عموو   وعنوود وجووود وحوودة تخوو ٌن خلووف  350:340تتووراوة أبعوواد غرفووة الت ووخٌص والعووالج لطووب األسوونان بووٌن  -2

وجووود وحوودات التخوو ٌن علووى الجووانبٌن لمرسووً  سووم عنوود370:350سووم  وعوورض الغرفووة   400:390الموورٌض تصووبح 

  .المرٌض

منطقة المدخه والحائط المقابه لع والحائط األٌمون و مرمو  الغرفوة وهوو منطقوة  -تتمون غرفة الت خٌص والعالج من أ -3

للمورٌض وتحتووى علوى: وحودة تخو ٌن صوغٌرة والحوائط األٌسور   -الت خٌص والعالج وٌحتوى على مرسً المورٌض/ ب

 بها جها  ألتراسونٌك  و حساس صور ووحدة التصوٌر اإل عاعى ثم توجد وحدة تخ ٌن علوٌة ووحدة سفلٌة . متحرمة

سوم لتسومح بوجوود مرسوً المورٌض و  320×سوم 350ا تقه مساحة منطقة الت خٌص والعالج فى وسوط الغرفوة عون -4

× سوم 380دخه أموا غرفوة العملٌوات فؤبعادهوا الطبٌب ومساعده  ووحدات التخ ٌن على مه حائط ماعدا الحائط المقابه للم

 سم . 350

مرسووً الموورٌض متعوودد األو ووا   ذو مسووند رأس لٌمووون موورٌح أثنوواء -:أ  ووخٌص والعووالجموون األثوواث الووال م لغرفووة الت-5

الم ف أو العوالج وٌممون تغٌٌور أو وا  المرسوً باسوتخدام المموبس الهٌودرولٌمً وقود ٌثبوت فوى األرض أو قود ٌحموه مون 

لى وحدة الم م ة وٌمون قابه للحرمة ألعلى وألسفه و قابه لإلمالة على الجانبٌن . أما التنجٌد فبسوٌط وبغطواء الجنب ع

 ٌسهه تنظٌفع.

ملحقات مرسً المرٌض:  قد تثبت بعوض األدوات المسواعدة فوى العوالج ممرمو  تحموم  أر وى فوى ارتفاعوات و واٌوا أما 

 وأعلى مرم  مرسً المرٌض وتوجد  ا ة  فى أقصى الٌسار.  مرسً المرٌض. وٌعلو المرسً وحدة إ اءة ٌمٌن

ومرسوً مسواعده عوادة  10:12وعادة ماٌمون ٌمٌن المرٌض عند رأسع ومنطقة العمه بوٌن السواعة -مرسى الطبٌب: أ -ب

 ماٌمون ٌسار المرٌض والقاعدة األمامٌة للمرسً تتخذ  مه  اله مائلة لألمام.

ا فمنها المتنقه والثابت العلوى والسفلى والغوائر داخوه الحوائط بوؤدراج أو دلوف فقوط أو وحدات التخ ٌن : تتنو  وظٌفته -ج

 دلف تعلوها أدراج وقد تحتوى على حوض صغٌر.
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سم طبقواً لنوو   234سم و 135هناك معاٌٌر قٌاسٌة للمساحات الال مة لمرسً المرٌض فٌتراوة  طوه المرسً  بٌن  -6

بوٌن ظهور مرسوً المورٌض ووجوع  مسافةسم. وٌجب أا تقه ال55.واٌقه عر ع عن المرسً المستخدم وإممانٌات ت غٌلع

ممنطقة حرمة الطبٌب وأقه مسافة بٌن نهاٌة المعدات الملحقة ٌسار المرسوً والحوائط أو وجوع  120وحدات التخ ٌن خلفع 

سوم  126ٌوب والمورٌضسم وأقه مسافة بٌن محور مرسً المرٌض والحائط األٌسر للطب 75وحدة التخ ٌن ٌسار المرسً 

 . 

 سم.  85وأا تقه المسافة بٌن نهاٌة المرسً عند القدم وبٌن الحائط المقابه عن  

 القصووور ال وودٌد فووى التؤثٌووث المناسووب فووى معظووم مراموو  طووب األسوونان الحمومٌووة بمصوور بماٌتناسووب مووع تلووك المعوواٌٌر -7

 المرام مماٌستل م النظر فى ذلك وإعادة تطبٌ  المعاٌٌر عند تؤثٌث تلك 

 مناقشة نتائ  البحث:

 لغرف الت خٌص والعالجأظهرت نتائج البحث القصور ال دٌد فى تطبٌ  المعاٌٌر اإلرجونومٌة للحرمة حوه األثاث 

ممرات الحرمة وعالقتها  .وٌراعى الترمٌ  على تطبٌ  المعاٌٌر األرجونومٌة من بمعظم مرام  طب األسنان الحمومٌة

داخه مه منطقة مع اإللت ام بتطبٌ  المعاٌٌر القٌاسٌة للمساحات الال مة لمرسً  باألثاث بمرام  طب األسنان الحمومٌة

أثاث مرام   ات ح من الدراسة وعى ال رمات العالمٌة بؤهمٌة تصمٌمو الت خٌص والعالج المخصص لجلوس المرٌض. 

 تحق  الراحة لطبٌب المراسً التى فى تصمٌم وإنتاج الال مة  األرجونومٌةتطبٌ  المعاٌٌر طب األسنان مع اإللت ام ب

األسنان والمر ى بتوفٌر مواصفات محددة لمه من المرسً الخاص بؤطباء األسنان ل مان تجنب إصابتع بؤمراض شام 

معاٌٌر أرجونومٌة . مما توجد مرٌضالظهر والعمود الفقرى إلى جانب تحقٌ  المواصفات التى توفر الراحة بمرسً ال

تؤثٌث غرف مرام  طب األسنان مما ٌ من سهولة الخاصة بوحدات التخ ٌن المختلفة تصمٌم محددة ٌراعى تطبٌقها ل

وحدات التخ ٌن الال مة  فمنها المتنقه ومنها تصنٌف تنو  وٌ الوصوه والتناوه لتلك المناط  ومراعاة وظٌفة مه منها.

منها ماهو بؤدراج أو بدلف أو بدلف و أدراج والتى ٌنصح باستخدامها فلسفلى ومنها الغائر داخه الحائط الثابت العلوى وا

 فى تؤثٌث مرام  طب األسنان الحمومٌة.

 التوصياح:

واختٌارها  سنان الحمومٌة والتابعة لو ارة الصحةاألتوفٌر المن آت المخصصة من أوه خطوة لتصلح لمرام  طب  

 باإلعتبارات اإلرجونومٌة العالمٌة عند تؤثٌثها.على أسس تصمٌم صحٌحة مع  رورة االت ام 

التؤمٌد على الرقابة الوقائٌة لمرام  طب األسنان الحمومٌة بمتابعة وتصحٌح القصور أو الخطؤ فى ماتم إن اإه قدٌماً  

ها بما ٌ من الراحة وتوفٌر األمان عند حرمة األطباء باتبا  معاٌٌر التصمٌم األرجونومٌة لألثاث بها بمستوٌات

 المتخصصٌن والقٌام بوظائفهم أثناء العالج على أممه وجع

اتخاذ اإلجراءات الال مة لتفً بالراحة لمه من األطباء أثناء العمه ومذلك للمر ى أثناء تواجدهم بمرام  طب  

مراسً المر ى بغرفة الت خٌص والعالج المرٌحة و  األسنان بتوفٌر أثاث مناسب من حٌث مراسً األطباء ومذلك

 المناسبة . 

التؤمٌد على  رورة موامبة التطوٌر التمنولوجى لمرام  طب األسنان الحمومٌة وت وٌدها بالمعدات واَات التى  

 تسهه العمه بها.

ومٌة ومذلك مراعاة مراعاة المعاٌٌر األرجونومٌة عند تؤثٌث غرف الت خٌص والعالج بمرام  طب األسنان الحم 

 ممرات الحرمة حوه منطقة العالج بالغرفة ومرسً المرٌض 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

581 

التؤمٌد على أهمٌة توفٌر وحدات التخ ٌن سواء لألدوٌة أو المعدات أو ااجه ة للحفاظ على اإلممانٌات المادٌة التى  

 تهدر نتٌجة سوء التخ ٌن.
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