
م ساختمان بیمار و عوامل محیطی موثر بر آن در میان بررسی میزان شیوع عالئم سندر

 کارکنان بیمارستان امام خمینی)ره( کوهدشت

 *¹تیشابی سیذ کزین بخطیاى

آباد، ایزاى  ویٌی)رُ( کَّذضت، داًطگاُ علَم پشضکی لزستاى، خزمکارضٌاس ارضذ آهَسش بْذاضت، بیوارستاى اهام خ*1

skbakhshian@gmail.com 09363637205 

 

 جولِ اس عالین اس ايِ هجوَع ضاهل (Sick Building Syndrome) م ساختواى بیوارسٌذر :و هدف مقدمه

 اس کِ است ٍ... عذم توزکش پَست، خارش ٍ خطکی ،غیزهعوَل  خستگی سزدرد، هخاعی، اّايغط تحزیك

 ایي ضیَع بزرسی هغالعِ ایي اًجام اس ّذف ذ.دارً ارتباط خاظ ساختواى یك در حضَر با سهاًی ًظز

  .است خویٌی)رُ( کَّذضت بیوارستاى اهام کارکٌاىهیاى  در آى بز هؤثز عَاهل ٍ سٌذرم

 

ّاي  اس کارکٌاى بخص هزد( 43سى ٍ  11)ًفز 59هغالعِ بِ صَرت هقغعی ٍ با هطارکت  :روش پژوهش

بِ هٌظَر سٌجص عالئن آساردٌّذُ هحیظ کار ٍ کَّذضت اًجام ضذ.  )رُ(هختلف بیوارستاى اهام خویٌی

 .استفادُ ضذ l040 NA HospitaMM پزسطٌاهِ استاًذارد تزجوِ فارسی اس ،ساختواى بیوار سٌذرمعالئن 

ٍ سَْلت تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج، پزسطٌاهِ بِ فزم با ّذف دستزسی آساى هطارکت کٌٌذگاى ِب پزسطٌاهِ 

 حاصل اس پزسطٌاهِ اس گَگل ضیت بِّاي  دادُ پیاهك ضذ. بِ کارکٌاى بیوارستاىتبذیل ٍ لیٌك آى  گَگل

  کاي آًالیش ضذ.با آسهَى هجذٍر ًتایج  ٍ هٌتقل  16spss افشار ًزم

بیطتزیي ٍ  %(39% ٍ هزداى95)سًاى% 94 کٌٌذگاى هطارکت هختلف سٌذرم درضیَع عالئن هیاًگیي  :نتایج

 پَست خارش ٍ ضذى پَستِ پَستِ»%( ٍ کوتزیي آى 21«)سزدرد»%( ٍ 28)«خستگی هشهي»آى هزبَط بِ 

% ٍ 57%)سًاى51ضکایات اهل آساردٌّذُ هحیغی هیاًگیي %( بَد. در خصَظ ع42َ) «ّا گَش ٍ سز

 تواس»کوتزیي هَرد  %( 51ٍ)«سزٍصذا» %( 52ٍ)«بَي ًاهغبَع»هزبَط بِ رد ابیطتزیي هَ ٍ%( 54هزداى

 %( بَد.44)«ضذى ضَد ضَکِ باعث اغلب کِ ساکي الکتزیستِ داراي سغَح با

اهام خویٌی)رُ( در کارکٌاى بیوارستاى واى بیوار ساختسٌذرم عالئن ضیَع باالي  حاضز ًتایج هغالعِ :بحث

لشٍم اصالح ساختار  (سزٍصذا ٍ بَي ًاهغبَع)َاهل آساردٌّذُا تَجِ بِ عدّذ کِ ب را ًطاى هیکَّذضت 

 گزدد. را هتذکز هی عَاهل آساردٌّذُ صَتیٍ کاّص  صحیح بیوارستاى در جْت بزقزاري تَْیِ

 سزٍصذا، سزدرد، کارکٌاى بیوارستاى، سٌذرم ساختواى بیوار های کلیدی: واژه
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 …در معرض باد شدید و سرد قرار 

 دماي خیلي باالي محیط كار

 دماي متغیر محیط كار

 دماي خیلي پایین محیط كار

 هواي سنگین و خفه محیط كار

 خشكي هواي محیط كار

 بوي نامطبوع محیط كار

 …تماس با سطوح داراي الكتریسته 

 دود سیگار دیگران

 سر و صدا

 …نور خیلی کم )روشنایی نامناسب

 گرد و غبار و خاک

 بله اغلب عوامل محیطی آزاردهنده

 (بعضی اوقات+اغلب)بله 
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 احساس خستگ        ي مزمن؟

 احساس سنگیني سر؟

 سردرد؟

 سرگیجه و تهوع؟

 مشكل در تمركز؟

 خارش، سوزش یا تحریک چشم؟

 خشكي گلو و خشونت صدا؟ تحریک، گرفتگی یا آبریزش بینی؟

 سرفه؟

خشکی و برافروختگی پوست 
 صورت؟

پوسته پوسته شدن و خارش پوست سر 
 و گوش ها؟

خشكي، خارش و قرمزي پوست 
 دست؟

 سایر موارد

 عالئم
 بله اغلب

 (بعضی اوقات+اغلب)بله 


