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ÖZET
Bel a¤r›s› için mesleki risk grubu içinde yer alan hastane çal›flanlar›nda (doktor, difl hekimi, hemflire
ve
hastabak›c›) bel a¤r›s› s›kl›¤›n›; sigara, ifl stresi ve di¤er risk faktörleri ile iliflkisini araflt›rmakt›
.
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Araflt›rma Hastanesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesi kliniklerinde çal›flan sa¤l›
k
personeli üzerinde; klini¤imizce haz›rlanan bel a¤r›s› formlar› dolduruldu. Çal›flmam›za, Dicle ÜniversitesipT›
Fakültesi Araflt›rma Hastanesinde çal›flan 281 doktor, 132 hemflire ve 188 hastabak›c› ile Difl Hekimli¤
i
Fakültesinde çal›flan 52 difl hekimi olmak üzere toplam 653 birey kat›ld›.
Çal›flmaya kat›lan doktorlar›n yafl ortalamas› 33.7 ± 7.6, difl hekimlerinin 34.9 ± 4.4, hemflirelerin 24.9 ± 74.
ve hastabak›c›lar›n 32.2 ± 9.7 idi. Çal›flmaya kat›lan tüm bireylerin bel a¤r›s› oran› %35.98 olup; difl hekimi,
hemflire, hastabak›c› ve doktorlarda s›ras›yla, %57.69, %40.90, %35.63 ve %29.89 idi. Bel a¤r›s› olanev
olmayan hastane çal›flanlar›n›n demografik özellikleri ile sigara içme, uyku düzeni, doktora baflvurma
,
egzersiz yapma, ifl stresi ve vücut kitle indeksleri karfl›laflt›r›ld›. ANOVA testine göre tüm parametreler, grupla
r
aras› farkl›l›k göstermekteydi (p<0.05). Yafl ortalamas›, ifl stresi, bel a¤r›s› ve bel a¤r›s› nedeniyle doktor
a
baflvurunun en yüksek oldu¤u grup difl hekimleri idi. Hemflireler de ise; bel a¤r›s› ikinci s›k›l›kta olup, flya
ortalamas› belirgin düzeyde düflük iken; sigara içme ve uyku düzensizli¤i oran› yüksekti. Bel a¤r›s› nedeniyl
e
doktora en az baflvuran ve ikinci s›kl›kta ifl stresi olan grup hastabak›c›lar idi. Bel a¤r›s›n› ortaya ç›kara
n
nedenler de¤erlendirildi¤inde; hastabak›c›larda a¤›r kald›rma; doktor ve hemflirelerde ayakta durma; di
fl
hekimlerinde ise öne e¤ilme ve ayakta durma a¤r›y› en fazla artt›ran nedenlerdi. Bel a¤r›s› olanlarda sigara
içme, ifl stresi, vücut kitle indeksi, uyku düzensizli¤i ve yafl ortalamas› bel a¤r›s› olmayanlara göre belirgi
n
derecede yüksek ve istatistiksel olarak anlaml› idi (p<0.05).
Çal›flmam›z, hastane çal›flanlar›n›n bel a¤r›s› için risk grubunda olduklar›n›; uygun olmayan pozisyonlard
a
hasta kald›rma, öne e¤ilme, dönme veya uzun süre ayakta kalma gibi mesleki aktivitelerin omurgada belirgi
n
bir biyomekanik strese ve bel a¤r›s›na neden olabilece¤ini; bu nedenle hastane çal›flanlar›n›n bel korum
a
prensipleri yönünden e¤itilmesinin ve bel kaslar›n› güçlendirici, dayan›kl›l›¤› artt›r›c› egzersiz program›n
a
al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
SUMMARY
The aim of the present study was to investigate the frequency of back pain among the hospital staff (doctors,
dentist, nurse and nurse aids) as an occupational risk group, and to evaluate the relationship between wlo
back pain and smoking, work stress and other risk factors.
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Low back pain questionnaires were applied on health staff working at Dicle University Hospital and facultyfo
Dentistry. A total of 653 ind
ividuals (281 doctors, 132 nurses, 188 nurse aids in Dicle University Hospital an
d
52 dentists in faculty of Dentistry in Dicle University) were included into the study
.
The mean age was 33.7 ± 7.6 for doctors, 34.9 ± 4.4 for the dentists, 24.9 ± 4.7 for the nurses and 32.2 ± 7
9.
for the nurse aids. Frequency of low back pain was 35.98% for the whole, 57.69% for the dentists, 40.90%rfo
the nurses, 35.63% for the nurse aids and29.89% for the doctors. Demographic characteristics, smokin
g
habits, sleeping order, hospital admission rates, exercise, working stress and body mass index (BMI) wer
e
compared between the workers with and without low back pain. All parameters were different between both
groups according to ANOVA test (p<0.05). Hospital admission rate was higher among dentists because of w
lo
back pain and working stress. Low back pain was the second cause of hospital admission for the nurse
s
after sleeping disorder. They also had a higher rate of smoking. The lowest hospital admission rate for the w
lo
back pain was among the nurse aids who were the second group with the highest working stress. Factor
s
affecting the occurrence of low back pain were lifting weight in the nurse aids, stand-up position in the others
,
besides bending forward in the dentists. All parameters except smoking were found to be different betwee
n
doctors and dentists. Working stress, BMI, rate of sleeping disorder, the mean age, but not smoking wer
e
significantly higher in the ones who had low back pain than ho did not (p<0.05)
.
Hospital staff was found to be a risk group for the low back pain. They give position to the patients, standpu
for hours, make various movements including bending forward and rotating, and those occupational activitie
s
may cause a prominent biomechanical stress and low back pain. Therefore, the hospital staff needs to eb
informed for back protection principles and taken to exercise program for strengthening low back muscledan
increasing resistance.

G‹R‹fi
Bel a¤r›s›, özellikle geliflmifl ülkelerin en yayg›n
sa¤l›k problemlerinden biridir. Bafl a¤r›s›ndan
sonra en s›k görülen a¤r› olup, tan› ve tedavi
maliyeti yüksek bir sa¤l›k sorunudur (1). Genel
populasyonda y›ll›k insidans› %5, prevalans›
ise %60-90’d›r (2). Bel a¤r›lar› Avrupa’da ifl
gücü kay›plar›n›n %10-15’ini, ABD’de %25’ini
oluflturmaktad›r (3). Endüstrileflmifl toplumlarda bel a¤r›s›, 45 yafl›n alt›ndaki kiflilerde
sakatl›¤›n primer sebebidir ve y›ll›k ekonomik
maliyetin 40-50 milyar dolar oldu¤u tahmin
edilmektedir (4).
Bel a¤r›s› ve bel sakatl›¤› gelifliminde, mesleksel risk faktörleri çok önemli rol oynamaktad›r. Afl›r› fiziksel aktivite ve a¤›r kald›rma
gerektiren, öne e¤ilme ve vücudu vibrasyona
maruz b›rakan meslek gruplar›nda bel a¤r›s›
görülme insidans› daha yüksektir (5).
Çeflitli çal›flmalarda, hastane çal›flanlar›n›n bel
a¤r›s› yönünden riskli meslek gruplar›ndan
oldu¤u belirtilmifl (6-10); a¤›r kald›rma, uygun
olmayan pozisyonlarda veya ayakta uzun
süreli durma, hatal› çal›flma al›flkanl›klar›,
hatal› oturma postürü ve uzun süreli çal›flma
en önemli risk faktörleri olarak tespit edilmifltir (8,11-13).
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Çal›flmam›z›n amac›; bel a¤r›s› için mesleki
risk grubu içinde yer alan hastane çal›flanlar›nda (doktor, difl hekimi, hemflire ve hastabak›c›) bel a¤r›s› s›kl›¤›n›, sigara, egzersiz, uyku
düzeni, ifl stresi (VAS) ve vücut kitle indeksi
(VK‹) gibi risk faktörler ile iliflkisini araflt›rmakt›.
MATERYAL ve METOD
Bu çal›flma, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Araflt›rma Hastanesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesi kliniklerinde çal›flan difl hekimleri üzerinde, klini¤imizce haz›rlanan bel a¤r›s› formlar›
doldurularak yap›ld›. Bas›l› olarak haz›rlanm›fl
tarama formlar›yla T›p Fakültesi Araflt›rma
Hastanesinde çal›flan tüm doktor, hemflire ve
hastabak›c›lar ile Difl Hekimli¤inde görev yapan
difl hekimlerine gidildi ve çal›flmaya kat›l›p
kat›lmayacaklar› soruldu. Çal›flmaya kat›lanlara bölümümüzde çal›flan bir doktor taraf›ndan formlar dolduruldu. Çal›flmam›za, T›p Fakültesi Araflt›rma Hastanesinde çal›flan 281 doktor,
132 hemflire ve 188 hastabak›c› ile Difl Hekimli¤i Fakültesinde çal›flan 52 difl hekimi olmak
üzere toplam 653 birey kat›ld›.
Bel a¤r›s› formu 2 bölümden oluflmaktayd›.
‹lk bölüm yafl, cinsiyet, medeni hal, mesleki
durum, doktora müracaat, uyku düzeni, egzer-
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siz yapma, sigara içimi ve ifl stresini; ikinci
bölüm ise bel a¤r›s›n›n nedenlerini ve a¤r›y›
artt›ran sebepler (a¤›r kald›rma, öne e¤ilme,
ani hareket, oturma, uzun süre ayakta durma)
sorgulamaktayd›. ‹kinci bölüm sadece bel
a¤r›s› olan veya daha önce bel a¤r›s› ata¤›
geçirmifl olanlara dolduruldu. Bu bölümde bel
a¤r›s›n› artt›ran sebepler, çal›flmaya kat›lan
bireylerin kendi ifadelerine göre kaydedildi.
‹statistiksel de¤erlendirme; bilgisayar ortam›nda SPSS 8.0 PC program›nda yap›ld›. ‹ki farkl›
ba¤›ms›z grubun karfl›laflt›r›lmas›nda numerik de¤iflkenler için ba¤›ms›z gruplar Studentt testi, kategorik de¤iflkenler için ki-kare testi
ve çoklu ba¤›ms›z gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda ise tek yönlü ANOVA testi kullan›ld›.

bel a¤r› oran› %35.98 olup; difl hekimi,
hemflire, hastabak›c› ve doktorlarda s›ras›yla
%57, %41, %36 ve %30 idi. Çal›flmaya kat›lan
sa¤l›k çal›flanlar›n›n demografik özellikleri, bel
a¤r›s›, sigara içimi, uyku düzeni, doktora baflvurma, egzersiz yapma, ifl stresi ve VK‹’leri
Tablo 1’de gösterilmifl olup; ANOVA testine göre
tüm parametreler gruplar aras› farkl›l›k göstermekteydi (p<0.05). Bel a¤r›l› hastane çal›flanlar›nda a¤r›y› artt›ran sebepler Tablo 2’de
gösterilmifltir.

BULGULAR

Bel a¤r›s› olan ve olmayan hastane çal›flanlar›n›n demografik özellikleri ile sigara içme,
uyku düzeni, doktora baflvurma, egzersiz yapma, ifl stresi ve vücut kitle indeksleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda; cinsiyet, medeni hal ve sigara
içimi hariç tüm parametreler gruplar aras›
farkl›l›k göstermekteydi (p<0.05) (Tablo 3).

Çal›flmaya kat›lan doktorlar›n yafl ortalamas›
33.7 ± 7.6, difl hekimlerinin 34.9 ± 4.4, hemflirelerin 24.9 ± 4.7 ve hastabak›c›lar›n ise 32.2 ± 9.7
olarak tespit edildi. Çal›flmaya kat›lan 652 bireyin

Yafl ortalamas›, ifl stresi, bel a¤r›s› ve bel
a¤r›s› nedeniyle doktora baflvurunun en yüksek oldu¤u grup difl hekimleri idi. Hemflireler
de ise; bel a¤r›s› ikinci s›k›l›kta olup, yafl

Tablo 1. Çal›flmaya kat›lan sa¤l›k çal›flanlar›n›n bel a¤r›s› ile ilgili parametreler aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›.
Doktor
(281)

Difl hekimi
(52)

Hemflire
(132)

Hastabak›c›
(188)

Yafl ortalamas›

33.7±7.6

34.9±4.4

24.9±4.7

32.2±9.7

Cinsiyet (Kad›n/Erkek)

119/162

14/38

132/0

17/171

Medeni hal(Evli/Bekar)

141/139

39/13

74/58

156/32

Bel a¤r›s›(+)

84(%29.89)

30(%57.69)

54(%40.90)

67(%35.63)

Sigara içen

125(%44.48)

21(%40.38)

75(%56.81)

76(%40.42)

Uyku (düzenli)

201(%71.53)

47(%90.38)

89(%67.42)

157(%83.51)

55(%19.57)

30(%57.69)

38(%28.78)

29(%15.42)

37(%44)

4(%13.3)

17(%31.4)

7(%10.4)

Doktora baflvuran
Egzersiz yapan
‹fl stresi (VAS)
VKI

6.1±1,6

6.8±1.2

6.3±2.1

6.6±1.4

23.8±2.3

24.3±1.9

24.1±2.4

23.6±3.8

Tek Yönlü ANOVA testine göre tüm parametreler gruplar aras› anlaml› farkl›l›k göstermektedir (p<0.05).
VAS: Vizüel analog skala, VK‹: Vücut kitle indeksi
Tablo 2. Bel a¤r›l› hastane çal›flanlar›nda, sorgulama anketine göre a¤r›y› artt›ran sebepler.

A¤›r kald›rma

Doktor (n=84)

Difl hekimi (n=30)

Hemflire (n=54)

Hastabak›c› (n=67)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

15(27.77)

36(53.73)

4(4.76)

2(6.25)

Öne e¤ilme

21(25.00)

14(47)

Ani hareket

17(20.23)

3(10)

Ayakta durma

42(50.00)
2(2.38)

Oturma
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10(18.51)

9(13.43)

4(7.40)

6(8.95)

13(43)

25(46.29)

16(23.99)

-

1(1.85)

3(4.47)
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Tablo 3. Bel a¤r›s› olan ve olmayan hastane çal›flanlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas›.
Bel a¤r›s›
olanlar
(n=235)

Bel a¤r›s›
olmayanlar
(n=418)

Yafl ortalamas›

34.16±6.3

30.86±16.13*

Cinsiyet (K/E)

105/130

177/241

Medeni hal
Evli
Bekar
Dul-Boflanm›fl

153(%65.10)
64(27.23)
18(%7.65)

283(%67.70)
113(%27.03)
22 (%5.63)

Sigara içen

141(%60)

183(%43.77)*

Uyku (düzenli)

153(%65.10)

330(%78.94)*

Doktora baflvuran

130(%55.31)

-

Egzersiz yapan

66(%28.08)

155(%37.08)*

‹fl stresi (VAS)

6.69±5.98

4.09±2.6*

VKI

25.36±2.98

23.68±2.39*

* p<0.05, VAS: Vizüel analog skala, VK‹: Vücut kitle indeksi

ortalamas› belirgin düzeyde düflük iken; sigara içme ve uyku düzensizli¤i oran› yüksekti.
Bel a¤r›s› nedeniyle doktora en az baflvuran
ve ikinci s›kl›kta ifl stresi olan grup hastabak›c›lar idi.
Bel a¤r›s›na neden olan sebepler de¤erlendirildi¤inde; hastabak›c›larda a¤›r kald›rma;
doktor ve hemflirelerde ayakta durma, difl
hekimlerinde ise öne e¤ilme ve ayakta durma
a¤r›y› en fazla artt›ran sebeplerdi.

Yap›lan epidemiolojik çal›flma sonuçlar› bel
a¤r›s›n›n ömür boyu prevalans›n›n %60-80,
y›ll›k prevalans›n›n ise %6-20 aras›nda de¤iflti¤ini göstermektedir. Amerika Birleflik Devletleri ulusal istatistiklerine göre bel a¤r›s›n›n
bir y›ll›k prevalans› %15-20 aras›nda de¤iflmektedir. NHANES II (National Health and
Nutrition Examiation Survey) de bel a¤r›s› 2
haftadan uzun süre epizod olarak tan›mlam›fl
ve bu tan›mlama kullan›larak 25-75 yafl aras›nda bel a¤r›s› prevalans› %16 bulunmufltur.
Doruk prevalans 45-65 yafl grubunda saptanm›flt›r (14).
Bizim çal›flmam›zda ise 653 bireylik populasyonda bel a¤r›s› prevalans› %36 olarak bulundu. Bu oran, epidemiolojik çal›flmalar›n oranlar›ndan oldukça yüksekti. Çal›flmam›zda difl
hekimlerinde ve hemflirelerde bel a¤r›s› oran›
en yüksekti. Bu durum, hastane çal›flanlar›ndan difl hekimleri ve hemflirelerin bel a¤r›s›
aç›s›ndan daha riskli grupta yer ald›klar›n›
ortaya koymaktad›r.
Bel a¤r›s›n›n en s›k görüldü¤ü meslekler aras›nda inflaat ve sanayi iflçileri ile hemflireler
gelmektedir. Doktorlarda prevalans %32 olarak tespit edilmifltir (15).

TARTIfiMA

Hastane çal›flanlar› ile yap›lan çal›flmalarda
bel a¤r›s› görülme oran› yüksek bulunmufltur
(7,8,13,16,17). Ancak bu çal›flmalarda genellikle doktor, hemflire ve hasta bak›c›lar üzerinde
durulmufl, difl hekimleri karfl›laflt›r›lmam›flt›r.
Bizim çal›flmam›zda hastane çal›flanlar›na
ilave olarak difl hekimleri de çal›flmaya dahil
edilmifltir.

Bel a¤r›s›n›n özellikle endüstrileflmifl ülkelerde
iflçi tazminatlar› ve tan›-tedavi maliyetleri
yüzünden ekonomiyi sarsacak hale gelmesi ve
a¤r›n›n kronikleflmesi, prognozu yönünden
araflt›rmalar yap›lmas›na yol açm›fl ve negatif
prognostik indikatörler ortaya konulmufltur.
Bu negatif indikatörlerden en önemlileri iflten
uzak kalma süresi, radiküler semptomlar›n
varl›¤›, semptomlar›n fliddeti, a¤›r fiziksel güç
isteyen ifller, iflinden memnun olmama, önceden bel a¤r›s› geçirmifl olma, tedaviye bafllamada geç kalma, 40 yafl›n üzerinde olma ve
kad›n cinsiyettir (2,3).

Chiou ve ark. bel a¤r›s›nda risk faktörlerini
belirlemek amac›yla 5000 yatakl› bir merkezde 3159 hemflire üzerinde yapt›klar› epidemiyolojik bir çal›flmada; hemflirelerde bel a¤r›s›
prevalans›n› %77.9, bel a¤r›s›n›n primer sebebini ise a¤›r kald›rma olarak belirlemifllerdir (8).
Venning ve ark. 5649 hemflire üzerinde 12
ayl›k çal›flma periyodunda y›ll›k %4.9 oran›nda
bel a¤r›s›nda artma gözlemifl ve bel a¤r›s›ndaki risk faktörlerini; hizmet alan›, yük tafl›ma,
ifl kategorisi ve daha önceden bildirilen bel a¤r›s› olarak tespit etmifllerdir (6). Klaber Moffett
ve ark. 199 ö¤renci hemflirenin 20 ayl›k taki

Bel a¤r›s› olanlarda sigara içme, ifl stresi, VK‹,
uyku düzensizli¤i ve yafl ortalamas› bel a¤r›s›
olmayanlara göre belirgin derecede yüksek ve
istatistiksel olarak anlaml› idi (p<0.05).
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bini yapt›klar› longitudinal bir çal›flmada %37
oran›nda bel a¤r›s› belirlemifllerdir (13).
Müslümano¤lu ve ark. yapt›klar› çal›flmada
hastane çal›flanlar›n›n %60'›nda bel a¤r›s› oldu¤u ve/veya daha önce bel a¤r›s› ata¤› geçirdi¤ini saptam›fllar ve tek bafl›na hasta kald›ran hastabak›c›lar ile ço¤unlukla ayakta duran
ve tedavi için kötü pozisyonlarda çal›flan hemflireleri bel a¤r›s› yönünden riskli gruplar olarak belirlemifllerdir (18). Tekeo¤lu ve ark. ise
doktorlar›n %44.73, hemflirelerin %63.63 ve
hastabak›c›lar›n %53.25'inde mevcut veya geçirilmifl ciddi bel a¤r›s› tespit etmifl ve uygunsuz pozisyonlarda hasta kald›ran hemflire ve
hastabak›c›lar›n risk grubunda yer ald›klar›n›,
bel a¤r›s›n›n en s›k sebebinin a¤›r kald›rma ve
uzun süre ayakta durma oldu¤unu belirtmifllerdir (19).
Bizim çal›flmam›zda bel a¤r›s› oran›; difl hekimi, hemflire, hastabak›c› ve doktorlarda s›ras›yla %57, %41 %36 ve %30 idi. Hastabak›c›larda a¤›r kald›rma, difl hekimlerinde öne e¤ilme ve ayakta durma, doktor ve hemflirelerde
ayakta durma en fazla a¤r› artt›r›c› sebepler
olarak tespit edildi.
Çal›flmam›zda bel a¤r›s› olanlarda egzersiz
yapma oran› düflük olup istatistiksel olarak
anlaml›yd›. Feldstein ve ark. bir pilot çal›flmada bel incinmelerini engelleyici e¤itim program›n›n uyguland›¤› grupta, bel a¤r›s› ve yorgunluk skalalar›nda azalma belirlemifller ve
e¤itim program›n›n en az›ndan, k›sa sürede
davran›fllar› düzeltebilece¤i kanaatine varm›fllard›r (5). Gundewal ve ark. geriatri hastanesi
çal›flanlar›n› randomize olarak 2 gruba ay›rm›fllar. Bir gruba bel egzersizleri verilmifl di¤er
gruba ise egzersiz program› uygulanmam›flt›r.
13 ay sonra egzersiz verilen grupta bel a¤r›s›
flikayeti, yo¤unlu¤u ve iflten uzak kalman›n
kontrol grubuna göre anlaml› flekilde azald›¤›n›, kar/zarar oran›n›n %10’unun üzerinde
oldu¤unu tespit etmifllerdir (16).

‹flinden memnun olmama ve takdir edilmeme,
bel a¤r›s›nda risk faktörleri oldu¤u kadar, ifle
geri dönmede prognostik indikatör olarak da
kabul edilmektedir (15). ‹flini sevmeyenlerin
bel a¤r›s› nedeniyle hekime bafl vurma oran›,
sevenlere göre 2.5 kat daha fazlad›r (15,20).
Stres nedeniyle dikkati toplayamama, özellikle
sanayide ifl kazalar›na ba¤l› oluflan bel a¤r›lar›na yol açt›¤›ndan; stres, risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Kiflinin strese duyarl›l›¤› da riski artt›rmaktad›r (15). Çal›flmam›zda difl hekimleri ve hastabak›c›larda ifl stresi
en yüksekti. Bel a¤r›s› olanlarda ifl stresi
yüksek olup, anlaml› farkl›l›k göstermekteydi.
45 yafl›n alt›ndaki bireylerde y›lda 50 paketten fazla sigara içme öyküsü, risk faktörü olarak önem kazanmaktad›r. Sigaran›n bel a¤r›s›
üzerine etkisi, s›k öksürme, intradiskal bas›nc›n art›fl›, sa¤l›ks›z yaflam tarz› ve osteoporoz
ile ilgili olabilir (15). Sigara diskte beslenmeyi
bozarak, diski d›fl etkenlere karfl› daha duyarl›
hale getirir. Diskte beslenmenin bozulmas›;
karboksihemoglobin formasyonuna, nikotine
ba¤l› vazokonstrüksiyona, aterosklerotik damar
de¤iflikliklerine, fibrinolitik aktivite bozuklu¤una ve kan ak›flkanl›¤›n›n de¤iflmesine ba¤l›d›r (15,21). Cox'un 576 kiflilik serisinde, sigara içmeyenlerde bel a¤r›s› insidans›n›n düflük
oldu¤u tespit edilmifltir (22). Bizim çal›flmam›zda da bel a¤r›s› olanlarda sigara içme oran›
olmayanlara göre daha yüksekti.
Sonuç olarak; çal›flmam›z hastane çal›flanlar›n›n bel a¤r›s› için risk grubunda olduklar›n›;
uygun olmayan pozisyonlarda hasta kald›rma,
öne e¤ilme, dönme veya uzun süre ayakta
kalma gibi mesleki aktivitelerin omurgada belirgin bir biyomekanik strese ve bel a¤r›s›na
neden olabilece¤ini; bu nedenle hastane çal›flanlar›n›n bel koruma prensipleri yönünden
e¤itilmesinin ve bel kaslar›n› güçlendirici, dayan›kl›l›¤› artt›r›c› egzersiz program›na al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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