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و پارامترهاي وابسته در بخش مراقبت هاي ویژه تراز فشار صوتاندازه گیري و ارزیابی 

)ICU( بیمارستان هاي دولتی بوعلی ، شهید رجایی ، قدس و رازي شهر قزوین  
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        چکیده

یش آلودگی صوتی در بخش هاي بیمارستانی پیشرفت تکنولوژي و بهره گیري از دستاورهاي آن درحوزه پزشکی سبب افزامقدمه: 

به بخش مراقبت هاي ویژه  بستري شدن درند، از اینرومراقبت از خود نیستقادر بهICUبیماران بستري در بخششده است.

ن گزارش شده اند، که در ای ICUعنوان یک پدیده استرس زا در زندگی بیمار تلقی می شود..عوامل استرس زاي متعددي در بخش 

میان تماس با سر و صدا از جایگاه ویژه اي در این بخش برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور ارزیابی آلودگی صوتی در 

  بیمارستانهاي دولتی شهر قزوین انجام شد. ICUبخش 

زهاي کاري معمول و در در رو(ICU)محیط داخلی بخش مراقبتهاي ویژهاندازه گیري صدا در در این پژوهش  : مواد و روش ها

و در طی آن در هر دقیقه یک نمونه به دست آمده و تراز پذیرفت صورت  ISO 9612بر اساس روش استاندارد ساعته  24دوره هاي 

  حاصل گردید. Aدر شبکه فرکانسی حداکثر، حداقل و لحظه اي و تراز هاي آماري صدا  صداي معادل،

طول دوره هاي زمانی روزانه ، ابتداي شب و شب در تمامی بیمارستان ها باالتر از حدود  میانگین تراز معادل صدا در یافته ها :

ساعته به ترتیب براي بیمارستان هاي رازي ، بوعلی ، قدس ، و شهید رجایی  24توصیه شده بود. تراز متوسط شبانه روزي 

  .به دست آمد 60.9dB(A)  و  71.1dB(A)و  dB(A) 60.2،(A)59.5 dBبرابر

نتایج پارامتر هاي مورد ارزیابی در این مطالعه از کلیه استاندارد هاي توصیه شده صدا براي محیط هاي بیمارستانی  نتیجه گیري:

  .فراتر بوده  و جهت کاهش تراز صدا در این بخش تدابیري که از نظر مالی مقرون به صرفه و قابلیت اجرایی داشتند، توصیه شد

  دا، بیمارستان، بخش مراقبت هاي ویژه، آنالیز فرکانستراز ص واژه هاي کلیدي:
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