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 .1عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
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چکیده
مقدمه :یکی از بیماریهای مرتبط با کیفیت هوای داخل ساختمان که عالئمی نظیر سردرد ،سرگیجه ،تهوع ،سرفه و عطسه،
تحریك مخاط چشم ،گلو ،بینی و التهاب و خارش پوست را به همراه دارد ،سندرم ساختمان بیمار است .هدف از انجام
این مطالعه بررسی فراوانی عالئم این سندرم و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
روش بررسی :این تحقیق یك مطالعه توصیفی مقطعی بود .کلیه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه که حاضر به همکاری در
تحقیق بودند به صورت سرشماری به مطالعه وارد شدند .در این پژوهش برای تعیین فراوانی سندرم مورد نظر از پرسشنامه
استاندارد  MM040EAمرتبط با سندرم ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل ساختمان استفاده شد و دادههای استخراج
شده از پرسشنامهها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و  ANOVAتحلیل گردید.
یافتهها :فراوانی برخی عالئم سندرم شامل عدم تمرکز ( ،)%54/2سردرد و خستگی ( ،)%15/3خشکی و قرمزی پوست
( )%15/3و سوزش چشم با ( )%05/1از سایر عالئم شایعتر بود فروانی سندرم با سن ،جنس ،سابقه کار و شرایط کاری
پرستاران ارتباط نداشت و عوامل محیطی موثر بر بروز سندرم ،شامل سر و صدا و بوی نامطبوع محیط کار( )P<4/41بود.
نتیجهگیری :با توجه به فراوانی باالی عالئم سندرم ساختمان بیمار در پرستاران و ارتباط آن با عوامل محیطی سر و صدا و
بوی نامطبوع محیط کار ،توجه بیشتر به بهبود شرایط محیطی نظیر کارآیی سیستم تهویه مطبوع و افزایش ورود هوای تازه
به بخشها موجب افزایش کیفیت زندگی کاری پرستاران و در نتیجه ایجاد انگیزه وافزایش بهرهوری در محیط کار خواهد
شد.
کلیدواژهها :سندرم ساختمان بیمار ،بیمارستان ،پرستاران

* نویسنده مسئول :آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت محیط.
تلفن ،4311520 1513 :پست الکترونیکیmahdi.hajhosseini@gmail.com :
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در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
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مقدمه
یکی از بیماریهای مرتبط با کیفیت هوای داخل
ساختمان که عالئم تحریك سیستم عصبی ،تنفسی و یا

ناشی از عفونت بیمارستانی در  ICUنیز از  14تا 54
متغیر است(.)14

عالئم تنفسی مثل سرفه و عطسه ،تحریك مخاط چشم،

سایر بخشهای بیمارستان است اما به دلیل افزایش طول

گلو ،بینی و التهاب و خارش پوست است ،سندرم

مدت بستری و اجرای برنامههای مراقبتی متعدد ،میزان

ساختمان بیمار (Sick Building Syndrome )SBS

بروز عفونتهای  1تا  14برابر سایر بخشهای

میباشد( .)1،2این بیماری وقتی حاد میشود که مردم

بیمارستانها است(.)11،12

بیشتر از  %14وقت خود را در مکانهای مسقف سپری
میکنند.

تحقیقات اپیدمیولوژیك نشان داده بین عالئم سندرم
ساختمان بیمار و جمعیت زیاد میکروبها در هوای داخل

با گسترش شهرنشینی و محدودیت زمین جهت

ساختمانها ارتباط وجود دارد( .)13این سندرم با کیفیت

ساخت و ساز ،ساختمانها به سمت بلند مرتبه شدن رفته

نامناسب هوای داخل ساختمان و تهویه هوای داخل

و به ناچار افراد زیادی در یك ساختمان حضور مییابند

ساختمان مرتبط است( .)10در این راستا بهبود زندگی

و تحت تاثیر عوامل محیطی ،فیزیکی و بیولوژیکی داخل

کاری کارکنان توام با آسایش محیطی مد نظر بسیاری از

ساختمان قرار میگیرند ،این امر در بعضی موارد میتواند

سازمانها است .کیفیت زندگی کاری یك برنامه جامع و

باعث بروز بیماری  SBSدر افراد شود .این عالئم

فراگیر است که به ارتقاء و رضایتمندی کارکنان اختصاص

میتواند در افراد حاضر در ساختمانهای اداری،

یافته و برای جذب و نگهداری کارکنان ضروری و الزم

دانشگاهی ،مدارس و بیمارستانها بروز کند(.)3-1

است ،همچنین باعث نگرشهای مثبت ،افزایش بهرهوری

تحقیقات نشان داده است که ارتباط زیادی بین
سالمت افراد و محیط فیزیکی که در آن کار ،زندگی و یا
درمان میشوند وجود دارد(.)0-5
امروزه در ارزیابی جامع ساختمان ،معیارهای کیفی

و انگیزش در کارکنان میگردد(.)11
 SBSباعث ایجاد حالت بیماری ،ضعف و خستگی
در افراد شده و کاهش کارآیی و بهرهوری و افزایش
غیبت از محل کار را به همراه دارد.

نظیر آسایش حرارتی در محیط کار که به طور مستقیم و

از آنجا که پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نقش به

غیرمستقیم موجب رضایت خاطر و احساس آرامش در

سزایی در نجات جان بیماران بستری در این بخشها و

کارکنان و ساکنان ساختمانها میشود مد نظر است(.)1-5

همچنین کنترل عفونتهای بیمارستانی دارند و در معرض

در بررسیهایی که در زمینه تعیین میزان شیوع عالئم

بسیاری از عوامل موثر بر  SBSاز قبیل تماس با عوامل

سندرم ساختمان بیمار در بیمارستانها انجام شده،

بیولوژیکی ،تماس با آالیندههای شیمیایی ناشی از

مشخص گردیده است که پرسنل بیمارستانها و به ویژه

داروهای مصرفی و دترجنتها ،مواد ضدعفونیکننده،

پرستاران ،تحت تاثیر این عالئم قرار دارند .به عالوه

پاكکنندهها ،حاللها و عوامل فیزیکی محیط کار موثر بر

پرستاران بخشهای مراقبت ویژه به دلیل حضور مستمر

 SBSنظیر سر و صدا ،دما ،رطوبت ،نور و تهویه ناکافی

در بخش ،بیشتر در معرض صدمه و مخاطرات ناشی از

میباشند و تاکنون مطالعهای در مورد فراوانی  SBSو

بیماری میباشند.

عوامل موثر برآن در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه

تخمین زده میشود بیشتر از  %24موارد عفونت

بیمارستانهای ایران انجام نشده است لذا هدف این

بیمارستانی در  ICUاتفاق افتد و مرگ و میر بیماران

مطالعه بررسی فراوانی عالئم سندرم ساختمان بیمار و
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پوست را در برداشته و همراه با سردرد ،سرگیجه ،تهوع،

با وجود اینکه تعداد بیماران بستری در  ICUکمتر از

 /11بررسی فراوانی عالیم سندرم ساختمان بیمار و برخی عوامل مرتبط ..

عوامل موثر بر این بیماری در پرستاران بخشهای مراقبت

ساختمان  ICUدارای سیستم تهویه مرکزی و سایر

ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بخشها مجهز به سیستم تهویه کولر گازی و اگزوز فن

است.

هستند.

روش بررسی

ویژه NICU, ICU, CCU

بیمارستانهای آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان که حاضر به همکاری در

آن از پرسشنامه استاندارد  MM040EAمرتبط با سندرم

تحقیق بودند به صورت سرشماری به مطالعه وارد شدند.

ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل ساختمان استفاده

سپس پرسشنامه برای پاسخگویی در اختیار آنان قرار

شده است( .)15لذا پرسشنامه مورد نظر از زبان انگلیسی

گرفت تا تکمیل نمایند.

به فارسی ترجمه شد .نسخه فارسی تهیه شده جهت

اطالعات ارائه شده در پرسشنامهها توسط نرمافزار

تعیین روایی صوری و محتوی در اختیار  5نفر از

 SPSSو آزمونهای آماری مجذور کای و ANOVA

متخصصان مربوطه قرار گرفت و بر اساس نظرات آنها

تحلیل گردید .اطالعات دموگرافیك پرستاران مورد

اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید .برای تعیین

مطالعه از نظر سن و جنس و سابقه کار و ساعت کار

پایایی پرسشنامه یك مطالعه مقدماتی بر روی  14نفر از

هفتگی ،مصرف سیگار ،سابقه کار در بخشهای مراقبت

پرستاران بیمارستانهای شهر کرمان انجام شد که پایایی

ویژه ،زمان شیفت کاری ،تعداد مراجعین روزانه و

آن توسط آزمون آلفا کرونباخ( )α=4/51تایید شد.
از بین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چشمانداز طراحی ساختمان به گروههای مختلف تقسیم و
فراوانی در گروههای مختلف مقایسه شد.

بیمارستان آموزشی افضلیپور ،شفا و باهنر دارای

در پرسشنامه مورد نظر برای شناسایی افراد بیمار،

بخشهای مراقبت ویژه میباشد .بیمارستان افضلیپور

پاسخ به سؤاالت مربوط به عالئم سندرم به صورت بله

دارای ساختمانی به مساحت  04هزار مترمربع با قدمت

گاهی اوقات و بله اغلب اوقات و نه هرگز تقسیمبندی

ساختمانی  11سال و در دو طبقه میباشد و دارای

شده است و در عین حال پرسیده میشود که آیا این

بخشهای مراقبت ویژه  ICU, CCUو  NICUمیباشد

عالئم ناشی از محیط کار میباشد؟ افرادی که در اغلب

و سیستم تهویه مطبوع از نوع مرکزی میباشد.

اوقات و گاهی اوقات حداقل یکی از عالئم عمومی و

بیمارستان باهنر با قدمتی بیش از  31سال دارای چهار

نورولوژیك مشتمل بر احساس سنگینی سر ،سردرد،

بخش  ICUدر دو ساختمان مجزا میباشد و دارای

تهوع ،سرگیجه و مشکل در تمرکز و یك عالمت مثبت

سیستم تهویه کولر گازی و اگزوز فن میباشند.

در تحریك مخاط تنفسی شامل تحریك و خارش و

ساختمان بیمارستان شفا با قدمت بیش از  34سال
دارای بخشهای ویژه  ICU, CCU, PCCUجنرال و
 ICUجراحی قلب میباشد که در ساختمانهای مجزا

آبریزش بینی ،عطسه ،خشکی گلو ،سرفه و یا خارش و
آبریزش چشم ،خشکی و قرمزی پوست صورت ،پوسته
پوسته شدن و خارش پوست سر و گوشها ،خشکی

قرار دارند و فقط بخش  ICUجنرال در طبقه اول قرار

دست و قرمزی پوست صورت دارند و آن را ناشی از

دارد و سایر بخشها در طبقه همکف قرار دارند و قدمت

محیط کار میدانند به عنوان موارد مثبت سندرم ساختمان

ساختمان  ICUسه سال و سایر بخشها بیش از  24سال
است.

بیمار در نظر گرفته میشوند(.)15,15
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این پژوهش یك مطالعه توصیفی مقطعی است که در

در این بررسی کلیه پرستاران بخشهای مراقبتهای
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همچنین افرادی که دارای بیماریهای زمینهای مثل

در بررسی عالئم  SBSعدم تمرکز ( ،)%54/2سردرد

سینوزیت ،میگرن ،آلرژی و حساسیت بودند و یا دارای

( )%15/3و خستگی ( )%15/3شایعترین عالئم عمومی

بیماری حاد و مزمن فعال بودند از مطالعه حذف شدند.

بودند .از میان عالئم مخاطی پوستی ،خشکی و قرمزی
پوست با  %15/3و سوزش چشم با  %05/1از سایر عالئم

یافتهها

شایعتر بود(جدول .)1بین عامل بوی نامطبوع محیط کار

ویژه بیمارستانهای باهنر ،شفا و افضلیپور شهر کرمان

به طوری که  15نفر ( )%52/0از افراد دارای عالئمSBS

در مطالعه شرکت کردند که شامل  5نفر مرد ( )%5/5و

گزارش نمودند که اغلب اوقات و  24نفر گاهی اوقات

 11نفر زن ( )%12/2بودند و میانگین سنی آنها

در طول هفته در معرض بوی نامطبوع محیط کار واقع

 33/33±5/12بود .بر اساس دادههای حاصل از

هستند(جدول .)2بین صدای بیش از حد در محیط کار و

پرستاران

سندرم ساختمان بیمار نیز ارتباط معنیداری ()P=4/415

پرسشنامهها،

میانگین

کار

سابقه

کلی

 5/12±5/45سال و میانگین سابقه کار این افراد در
بخشهای مراقبت ویژه  3/55±3/10سال بود.

مشاهده گردید به طوری که  00نفر ( )%55/3از پرستاران
دارای عالئم مثبت  SBSدر اغلب اوقات و تعداد  25نفر

بر اساس نتایج ،میزان فراوانی سندرم ساختمان بیمار

( )%55/5گاهی اوقات در طول هفته احساس وجود

در زنان  54( %53/5نفر) و در مردان  5( %55/1نفر) به

صدای زیاد در محیط کار داشتند(جدول .)3با توجه به

دست آمد که این اختالف از لحاظ آماری معنادار

عدم استعمال دخانیات در فضای بخشهای بیمارستان،

نبود( .)P=4/311فراوانی عالئم  SBSدر بیمارستان باهنر

رابطه معناداری بین  SBSو مصرف سیگار مشاهده

( )%51/0و در بیمارستان شفا ( )%53/1و در بیمارستان

نگردید( .)P=4/115در این مطالعه بین وجود سندرم

افضلی پور ( )%54بود که از لحاظ آماری ارتباط معناداری

ساختمان بیمار و سایر عوامل موثر محیطی از قبیل کوران

بین

نوع

بیمارستان

و

شیوع

SBS

مشاهده

نگردید( .)P=4/552بخشهای ویژه مورد بررسی شامل
 NICU،CCUو  ICUبود .بر اساس نتایج فراوانی عالئم
 SBSدر پرستاران بخش  03 ICUنفر (CCU ،)%52/1

هوا ( ،)P=4/515دمای متغیر محیط ( ،)P=4/213دمای
باال محیط ( ،)P=4/521هوای سنگین و خفه محیط
( ،)P=4/411تماس با الکتریسته ساکن ( ،)P=4/210دود
سیگار ( ،)P=4/115نور کم ( )P=4/113و گرد و غبار

 22نفر ( )%51/1و  12 NICUنفر( )%54بود با این حال

( )P=4/112ارتباط معنادار آماری مشاهده نگردید .از نظر

از لحاظ آماری ارتباط معناداری بین نوع بخش و فراوانی

شرایط کاری پرستاران از نظر خودشان ،بین جالب بودن

عالئم  SBSدیده نشد(.)P=4/501

کار ( ،)P=4/311حجم کار زیاد ( ،)P=4/055تاثیر آنان

بر اساس ساعات کاری ،پرستاران مورد بررسی به سه

بر شرایط کاری ( )P=4/11و حل مشکالت و همکاری

گروه کاری  54 ،05و بیش از  54ساعت کار در هفته

سایرین با پرستاران ( )P=4/150و شیوع عالئم SBS

تقسیم شدند .نتایج نشان داد که در پرستارانی که ساعات

ارتباط معناداری مشاهده نشد .ولی  21( %50نفر)از

کاری آنها تا  05ساعت در هفته است ،با فراوانی %55

پرستارانی که اغلب اوقات کارشان را زیاد میدانستند و

( 31نفر) بیش از دیگران عالئم  SBSوجود دارد ولی
ارتباط معناداری بین ساعت کار هفتگی و  SBSوجود
نداشت(.)P=4/500

 12( %51/5نفر) از پرستارانی که کارشان را جالب
نمیدانستند ،مبتال به  SBSبودند.
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در این تحقیق  143نفر از پرستاران بخشهای مراقبت

و عالئم  SBSارتباط معنیداری( )P=4/421به دست آمد
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جدول -1توزیع فراوانی عالیم  SBSدر پرستاران
SBS

عالیم

خستگی ( )%15/3بوده است و از میان عالئم تحریك
مخاطی پوستی ،خشکی و قرمزی پوست با ( )%15/3و

تعداد

درصد

خستگی

54

15/3

سنگینی سر

12

14/1

سردرد

54

15/3

تهوع

04

35/5

سندرم ساختمان بیمار ارتباط معنادار آماری مشاهده

عدم تمرکز

52

54/2

گردید.

سوزش چشم

14

05/1

در مطالعه  Sadeghneeatو همکاران در ساختمان

آبریزش بینی

31

35/1

اداری فراوانی سندرم ساختمان بیمار  %15/5گزارش شد

خشکی گلو

35

31/1

و بیشترین فراوانی عالئم خستگی ( )%15/3و سردرد

سرفه

01

05/5

قرمزی پوست

05

01/5

( )%01/1بود و از عوامل محیطی ،احساس کمبود در

خارش سر و گوش

05

05/5

خشکی پوست

11

15/3

سوزش چشم با  %05/1از سایر عالئم شایعتر بود .از نظر
عوامل محیطی بین صدای بیش از حد محیط
کار( )P=4/415و بوی نامطبوع محیط کار( )P=4/421و

 %11/1با شیوع  SBSدر ارتباط بود( )P>4/41که از
لحاظ عوامل موثر بر ایجاد  SBSبا مطالعه حاضر

جدول -2توزیع فراوانی شیوع  SBSبر حسب وضعیت بوی

همخوانی دارد( Kholasezadeh .)11و همکاران شیوع

نامطبوع در محیط کار

 SBSدر کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی

بوی نامطبوع

SBS

دارد

ندارد

جمع

بله اغلب اوقات

)%52/0(15

)%15/5(12

)%144(55

بله گاهی اوقات

)%52/1(24

)%35/1(12

)%144(32

نه هرگز

)%33/3(1

)%55/5(2

)%144(3

کل ()P=4/421

)%50/5(55

)%21/2(25

)%144(143

یزد را  %31/5گزارش نموده که بیانگر سطح پایینتری از
 SBSدر کارکنان اداری میباشد ،اما در مطالعه فوق نیز
شایعترین علت ایجاد عالئم از سوی کارکنان سر و صدا،
فضای ناکافی و شلوغی محل کار عنوان شد که با مطالعه
حاضر همخوانی دارد(.)24
 Wilsonو همکاران در مطالعهای بر روی  0353نفر

جدول -3توزیع فراوانی شیوع SBSبر حسب وضعیت سر و

از کارکنان  05ساختمان شیوع  SBSرا بررسی نمودند.

صدا در محیط کار

بر اساس نتایج این تحقیق فراوانی  %54 SBSبوده و

صدا

SBS

دارد

ندارد

جمع

بله اغلب اوقات

)%55/3(00

)%13/5(5

)%144(11

بله گاهی اوقات

)%55/5(25

)%33/3(10

)%144(02

نه هرگز

)%14(1

)%14(1

)%144(14

کل ()P=4/415

)%50/5(55

)%21/2(25

)%144(143

عالئم سندرم ساختمان بیمار در این مطالعه شامل عدم
تمرکز ( ،)%15گرفتگی بینی ( ،)%05خشکی گلو ( )%05و
سردرد( )%03بوده است .بر این اساس فراوانی SBS

مطالعه فوقالذکر بیش از مطالعه حاضر بوده است(.)21
نتایج این مطالعه در مقایسه با مطالعاتی که در
محیطهای اداری و دفاتر کار انجام شده ،شیوع

بحث

باالی  SBSرا نشان میدهد که میتواند ناشی از محیط

در این مطالعه میزان فراوانی عالئم نورولوژیك

فعالیت افراد و سایر عوامل محیطی موثر بر  SBSباشد

سندرم ساختمان بیمار در بین پرستاران بخشهای مورد

زیرا مطالعه حاضر در بیمارستان انجام شده و تحقیقات

بررسی شامل عدم تمرکز ( ،)%54/2سردرد ( )%15/3و

اپیدمیولوژیك نشان داده که بین عالئم سندرم ساختمان
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جریان هوا با  %55/0و احساس خفگی و سنگینی هوا با

محمد تقی قانعیان و همکاران

فصلنامه علمی تخصصی طب کار /دوره پنجم /شماره سوم /پاییز 10 /12

ارتباط وجود دارد( .)13به طور کلی عواملی نظیر شلوغی

کار و عوامل فیزیکی با ایجاد بیماری در پرستاران ارتباط

بخشهای بیمارستان و پایین بودن کیفیت بهداشتی آنها،

دارد که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .در مطالعه

تعداد زیاد بیماران بستری در بخشها ،رطوبت زیاد هوا

مشابهی که بر روی تاثیر کیفیت هوای محیط داخلی و

که منجر به رشد میکروارگانیسمها بر روی سطوح

عوامل موثر بر سندرم ساختمان بیمار ( )SBSدر

میشود و توقف افراد مالقاتکننده در بخشها از جمله

بیمارستان سالمندان سوئد انجام شده بود ،شیوع عالئم

عوامل مسبب افزایش آلودگی هوا در بخشهای

سردرد و خستگی  ،%34سوزش چشم  %23و خشکی

بیمارستان میباشند(.)22،23

پوست  %30مشاهده شده است .عوامل محیطی موثر در

در این مطالعه بین فراوانی سندرم ساختمان بیمار و

این تحقیق قرار گرفتن در معرض الکتریسیته ساکن و سر

جنس ،سن ،سابقه کار و شیفت کاری پرستاران ارتباطی

و صدای ناشی از سیستم تهویه بود ،که از لحاظ عالئم

مشاهده نگردید .ولی در برخی از مطالعات ،فراوانی SBS

بیماری مثل سردرد و خستگی و عامل محیطی سر و صدا

در زنان بیشتر از مردان گزارش شده( )20و در برخی

نتایج مشابهی با این مطالعه داشت(.)20

موارد ،فراوانی  SBSدر دو جنس ،مرد و زن ،اختالف
معنادار نداشته است(.)21

نتایج تحقیقاتی که در سال  2411در مورد شیوع
 SBSدر بیمارستانهای دانشگاه مارکز اسپانیا ،انجام شد

در این مطالعه بین شرایط کاری پرستاران نظیر جالب

نشان داد که بیشترین عالئم اظهارشده توسط کارکنان

بودن کار( ،)P=4/311حجم کار زیاد( ،)P=4/055تاثیر بر

شامل بوی بد ،سوزش و آبریزش چشم ،سوزش گلو،

داشتن پرستار بر شرایط کاری( )P=4/11و حل مشکالت

قرمزی و التهاب پوست بوده است .به عالوه هیچ ارتباط

و همکاری سایرین با پرستاران( )P=4/150و شیوع SBS

معناداری بین ترکیبات آلی فرار ( )VOCSو آلودگیهای

ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد و بر اساس توزیع

میکروبیولوژیك و  SBSمشاهده نشد(.)21

فراوانی  21( %50نفر) از پرستارانی که اغلب اوقات

در مطالعه انجام شده در مورد کیفیت هوای داخل و

کارشان را زیاد میدانستند و  12( %51/5نفر) از

عالئم سندرم ساختمان بیمار در بیمارستانی در سوئد،

پرستارانی که کارشان را جالب نمیدانستند ،مبتال به عالئم

فراوانی عالئم عصبی  ،%12عالئم مخاطی  %31و عالئم

 SBSبودند.

پوستی  %35بوده و فراوانی عوامل محیطی نظیر بوی

در مطالعه  ،Nordströmنارضایتی از شرایط کاری و

نامطبوع ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و

حجم زیاد کار بیشترین فراوانی را در افراد مبتال به SBS

بوی سیگار و بوی طبخ غذا و سر و صدای ناشی از

داشته است( .)20همچنین در مطالعه  Dargahiکه به

تجهیزات پزشکی و سیستم تهویه مطبوع در بروز سندرم

بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستانهای

موثر بوده است( .)34در مطالعه مربوط به بررسی SBS

تهران پرداخت %50 ،پرستاران از کیفیت زندگی کاری

در بیمارستانهای کشور پرتقال نیز عوامل محیطی نظیر

خود ناراضی بودند( .)21در مطالعه  Sawatzkyعنوان

بوی نامطبوع دود سیگار و صدای زیاد از فاکتورهای

شده که فضای بخشهای مراقبت ویژه و فشار کاری باال

شایع در بروز  SBSبوده( )31و در بیمارستان سوئد

از مهمترین عوامل تنشزای موثر بر پرستاران بخشهای

شکایت از دمای کم ،هوای خشك و هوای سنگین و

مراقبت ویژه بیمارستانهای کانادا بوده است( )25همچنین

گرفته داخل بیمارستان نیز وجود داشته است(.)34

در بررسی  Abdiبر روی پرستاران بخشهای مراقبت

در مطالعه حاضر  %55/3از پرستاران دارای عالئم

ویژه مهمترین منابع تنشزا به ترتیب محیط فیزیکی و

 ،SBSاغلب اوقات در تمام طول هفته احساس صدای
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بیمار و بار میکروبی باالی هوای داخل ساختمان نیز

مسولیت بوده است( .)25در پژوهشهای ذکر شده محیط
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زیادی در محیط کار خود داشتند ،در مطالعاتی که در

اگزوز فن و یا کمبود ظرفیت تخلیه هوای آلوده ،بر بروز

لندن و مریلند برای تعین اثرات و مقدار صدا در

عالئم  SBSموثر است.

محیط بیمارستان بر عملکرد وظیفه شناختی کارکنان

کار و نیز شرایط کاری طبق پرسشنامه مورد استفاده بر

پرستاری تاثیرگذار بوده همچنین موجب فرسودگی در

اساس نظرات خود پرستاران تعیین گردید که می تواند از

بیماران و پرستاران بخش مراقبتهای خاص میشود.

عینیت الزم برخوردار نباشد ،لذا پیشنهاد میگردد در

خلق بد ،نداشتن تمرکز ،ضعف ،خستگی و عملکرد

مطالعات آتی به منظور شناسایی عوامل محیطی و شرایط

ضعیف نیز از پیامدهای در معرض سر و صدای مداوم

کاری موثر بر سندرم ساختمان بیمار یك تیم ارزیابی

قرار داشتن است( .)32،33مهمترین عوامل موثر بر صدا

متشکل از پزشکان و کارشناسان بهداشت روانی ،محیط و

در بخشهای بیمارستان شامل آالرم تجهیزات الکتریکی،

حرفهای که تمامی ابعاد سندرم ساختمان بیمار را در

صدای سیستم تهویه مطبوع و اگزوز فن مجاور بخشها،

محیطهای بهداشتی درمانی به طور عینی و دقیق شناسایی

راهروهای شلوغ ،گریه نوزادان در بخش  NICUو شیون

و تعیین نمایند به کار گرفته شود.

همراهان در صورت فوت افراد بستری است.
به طور معمول با افزایش حساسیت به صدا ،احساس

نتیجهگیری

آزار دیدن از صدا نیز افزایش مییابدBush-Vishniac .

فراوانی عالئم سندرم ساختمان بیمار در این مطالعه

مجموعهایی از مشکالت مربوط به سر و صدا در

زیاد بوده است به عالوه بوی نامطبوع و حساس شدن

بخشهای مختلف بیمارستان جونزهاپکینز در مریلند را

پرستاران به سر و صدا ارتباط معناداری با بروز عالئم

بررسی نمود .در این تحقیق ،وضعیت سر و صدا با

سندرم ساختمان داشت ،لذا اصالح سیستم تهویه مطبوع

رهنمودهای ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت

و افزایش کارآیی آن با تعمیر و نگهداری به موقع در

مطابقت نداشت( .)30از نظر سازمان بهداشت جهانی
میزان سر و صدا در اتاقهای بیماران در بیمارستان در

کاهش بوی نامطبوع و افزایش هوای تازه ورودی موثر
است به عالوه با افزایش آگاهی پرسنل از عوامل موثر

روز از  31دسیبل و در شب از  34دسیبل نباید باالتر

بر  SBSمیتوان اثرات آن را کاهش داد که نتیجه آن

باشد .بر اساس نتایج تحقیق حاضر %52/0 ،از پرستاران

افزایش کیفیت زندگی کاری پرستاران و افزایش رضایت

دارای عالئم  SBSمثبت ،اغلب اوقات در تمام طول

شغلی وایجاد انگیزه کاری درآنان را به همراه دارد.

هفته در معرض بوی نامطبوع محیط کار واقع بودند .در
این راستا بوی نامطبوع سرویسهای بهداشتی ،زبالههای
عفونی و داروهای مصرفی ،بوی پخت و پز آشپزخانه و
مواد شیمیایی ضدعفونیکننده مهمترین علل وجود بو در
بخشهای بیمارستان است .همچنین قرار گرفتن در
معرض سایر عوامل فیزیکی محیط کار همچون تغییرات
دمای محیط کار در طول شبانهروز ،بوی نامطبوع به علت
تهویه نامناسب و ورود کم هوای تازه و استریل به محیط
کار و عدم تخلیه هوای آلوده به علت خرابی سیستم

تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را
از کلیه پرستاران و مسئولین محترم بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که ما را در انجام
این تحقیق یاری دادند ابراز میدارند.
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بیمارستان انجام شده ،بیان شده است که وجود صدا در

از محدویتهای این مطالعه آن بود که شرایط محیط
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