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  :مقدمه وهدف

 محسغغوم می شغغوند. مراکز درمانیبعنوان یكی از مهمترین ریسغغک فاکتورهای  محیطی  در دنیای امروز عوامل زیان آور شغغیلی

بزرگترین گروه وارائه دهندگان اصلی یمارستان کادر بشو د .یمارستان یک محیط بزرگ است که توسط متخصصین مختلف اداره مبی

ستردگی  سخگویی به بیماران و همراهان آنان قرار دارند. با توجه به تنوع وگ شند که در خط اول پا سالمت می با مراقبت در نظام 

ستانی  خدمات  شد بیمار سیع می با شیلی این گروه نیز و ست طیف مخاطرات  ستان کارکنان .بدیهی ا علت ماهیت نیز به  بیمار

قرار دارند. به طوری بیمارستانی شیلشان در معرض انواع مختلفی ازاین ریسک فاکتور ها و مخاطرات فیزیكی و شیمیایی در محیط 

در محیط مراقبتی ارایه خدمات درمانی فرایند اثر سغغواداشغغته و حتی سغغالمتی و بهروری کادر درمان که این عوامل می توانند بر 

 سنجش عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار در بخش درمانی و پاراکلینیكی کنند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بیمارستان را مختل

 صورت گرفته است.

 

 روش کار:

صیفی تحلیلی  ست که این پژوهش مطالعه ای مقطعی ازنوع تو سال ا شی درمانی  98در  شگر و همكاران در مرکز آموز سط پژوه تو

دستگاه اندازه گیری فتومتر در بخش های بالینی و پاراکلینیكی در شیفت و ساعت  ازطریق ها داده ست .انجام شده اشهید رجایی 

عوامل زیان  های مختلف براساس متراژ و کاربر به صورت موضعی و عمومی ارزیابی و سنجش شده سپس در فرم اطالعاتی سنجش

داخلی  آور ثبت شده است. فرم اطالعاتی مذکور شامل نقشه ساختمان و نام واحد و محصول تولیدی و تعداد پرسنل و جنس سطوح

 .شده استآماری تجزیه و تحلیل مورد  با استفاده از نرم افزار اکسلو می باشد  جوی وضعیت– سقف -دیوار –شامل کف 
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 یافته ها:

(  %55) سغغنجش شغغده اجرای برنامه سغغنجش عوامل زیان آور فیزیكی محیط، تعداد کل واحد های درمانی ین مطالعه باطبق نتایج ا

شده تعداد کل بخش های پاراکلینیكی سنلانگین ( می%50)سنجش  شده بخش های درمانی  پر سنل ( %53)سنجش  میانگین پر

شده بخش های پاراکلینیک) شیفت کاری  %64شیفت ) 3شیفت کاری  (%66سنجش  سط زمان  ضعیت  %35ساعت ) 8( متو ( و

صاف و آفتابی(جوی شنایی )  ) صالح ( موازیچیدمان منابع رو صد ا صد و  (  % 78 چیدمان ) میانگین در صرف کاهش میانگین در م

  ( LED- 13%FPL%82میانگین درصد منابع روشنایی)( %85میانگین درصد المپ های سالم )  %( 6/46) انرژی

 

 جه گیری:بحث ونتی
 

ستان ،نتایج این مطالعه به  با توجه شند. که کادر بیمار شیل خود می با سیعی در رابطه با  سخت و خطرات عمده و و شكالت  دارای م

روشنایی بسیاری از می باشد.  بیمارستانخطرات قرارگرفتن در معرض عوامل زیان آور فیزیكی موجود در این یكی از مهم ترین این 

تاثیر قرار عملكردهای غیربصغغ ری از قبیل ریتم سغغیرکادین،هوشغغیاری،دمای مرکزی بدن،ترشغغو هورمون ها و خوام را تحت 

شنایی سه حیطه میدهد.رو شامل در  سی) شنا شخی روان صری،ت سایش دیداری،ادراك ب سایی نمادها،توجه،حافظه آ شنا ص رنگ،

ق و خو،شادابی و نشاط،احساس ذهنی،انگیزش و و عملكرد میزی(حیطه بیولوژیكی)شامل هوشیاری،خلکاری،یادگیری،زمان واکنش 

رفاه و کیفیت خوام(و حیطه بار روانی )میزان بار کاری،،تنش روانی،خستگی ذهنی(بر عملكرد شناختی انسان اثرگذار است.بهترین 

طول موج کوتاه روشن و درخشان در ساعات صبو با  نور در تنظیم فرایندهای روانی بیولوژیكی)ریتم سیرکادین(و شناختی،نور روز

و درمان خدمت رسانی و اهمیت مراکز درمان درامر  با توجه به نقشلوکس (می باشد. 1000نانومتر(و شدت باال )  480-420)طول موج

دید عملكرد پرسغغنل وکاهش مخاطرات ته جهت بهبود عوامل زیان آور شغغناخت و مدیریت  و همچنین اهمیتان به بیمارو مراقبت 

س سیب،متیالکننده  شیلیآ ستان همچنین آموزش کارکنان،های  صالحات و ایجاد آگاهی از وجود خطرات بالقوه این محیط،  بیمار ا

 انجام شد و منتج به رضایت پرسنل ،بهره وری بیشتر و کاهش خستگی ذهنی و روانی و رضایتمندی بیماران بستری گردید.
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