روشنایی آمریکای شمالی
4

ایوب قنبری سر تنگ ، 1مهدی آشناگر ،2فیض اهلل پالیزبان 3بشیر شفیعی

9کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای  ،ایالم ،ایران  6کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی  ،بندرعباس ،ایران  3کارشناس مهندسی بهداشت حرفهای ،شبکه

بهداشت و درمان شهرستان ایوان  ،ایالم ،ایران 5کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان  ،ایالم ،ایران.
مجله طب پیشگیری سال سوم شماره دوم تابستان  95صفحات92-99

چکیده
مقدمه:

روشنایی مطلوب یکی از مهمترین عوامل بهینه سازی شرایط فیزیکی اماکن مختلف به ویژه محیطهای کاری و

عمومی نظیر بیمارستان ها است .هدف از این مطالعه ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان براساس استاندارد های

انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی بود.

روش

ها :این مطالعه بهصورت توصیفی -تحلیلی در فروردین سال 9315انجامشد .شدت روشنایی عمومی بخش های

مختلف بیمارستان امام رضا شهرستان ایوان براساس استاندارد های انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی اندازه
گیری شد .شدت روشنایی عمومی توسط لوکس متر TES-1332A Light Meterدر ساعت اولیه روز( 93صبح) اندازه
گیری شد .در نهایت داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 63و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج نشان داد که  53/33درصد شدت روشنایی عمومی بخش های مختلف بیمارستان در وضعیت نامطلوبی
قرار دارد .متوسط شدت روشنایی عمومی داخل بنای بیمارستان 953±39/69بود که از حد استاندارد توصیه شده برای
هربخش کمتر بود .بیشترین میزان شدت روشنایی در راهرو بخش مردان و کمترین میزان شدت روشنایی در اتاق معاینه
بود .همچنین آزمون آماری نشان داد که بین شدت روشنایی عمومی اندازه گیری شده در بخشهای مختلف بیمارستان
نویسنده مسئول:
ایوب قنبری سرتنگ

اختالف معنی داری وجود دارد (.)P=3/339

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که شدت روشنایی عمومی بیمارستان مورد نظر در وضعیت نامطلوبی قرار

تلفن+131395563139 :

دارد و انجام اقدامات اصالحی نظیر طراحی مجدد و اصالح سیستمهای روشنایی برای اقزایش شدت روشنایی عمومی

aioobghanbary@ymail.com

مورد نیاز ,ضروری است.

حرفهای  ،ایالم ،ایران.
پست الکترونیکی:

کلیدواژهها :شدت روشنایی ,روشنایی داخلی ,بیمارستان
دریافت مقاله 95/9/90 :پذیرش مقاله95/2/92 :

مقدمه:
نور و روشنایی یکی از مهمترین مباحث محیط فیزیکی کار را تشکیل

شود .به همین جهت ،میزان نور با توجه به ماهیت نور و نوع کار و

می دهد .از نور نه تنها برای دیدن اشیاء و انجام کارها ،بلکه از آن به

دقت مورد نیاز برای کار ,در حدی می بایست تأمین گردد که افراد

عنوان عاملی برای ایجاد یك محیط کار مطلوب و دلپذیر استفاده می

بتوانند وظایف خود را به راحتی انجام دهند .بنابراین روشنایی
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ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان براساس استاندارد های انجمن مهندسین

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان

ایوب قنبری سر تنگ و همکاران

و بدون زحمت اضافی انجام می دهد .روشنایی خوب اساس راحتی،

بیماران و عوامل تعمیر و نگهداری صورت گیرد(.)9

بهداشت و ایمنی کارکنان و پیشرفت کار است و به افراد امکان می

اهداف مقدماتی هر سیستم مراقبت بهداشتی ایجاد محیط مناسب

دهد تا کار خود را که با امر بینایی ارتباط دارد با دقت ،سرعت و بدون

برای بازگرداندن سالمتی به بیماران است .این سیستم ها شامل

نیاز به کوشش غیرضروری انجام دهند ( .)9بر اسـاس مطالـعه

بیمارستانها ،مراکز ویژه نگهداری بیماران روانی ،مراکز جراحی،

انیستیتو بهداشت حرفه ای آمریکا به منظور بررسی شرایط روشنایی

مراکز اورژانس ،کلینیكها و درمانگاهها میباشد .برای طراحی

که دربیمارستان انجام شد ،نتایج نشان داد که بـــهبود روشـنایی در

روشنایی باید شرایط مناسب را برای نیازهای حال و آینده در نظر

بیمارستان ها فشارهای کاری را کم نموده و از خطای انسانی

گرفت .اماکن درمانی و بیمارستان ها باید دارای شرایط مطلوبی

جلوگیری می نماید و سبب تأمین آسایش بیشتر و پیشگیری از

باشند ،دید راحت باید برای پزشکان ،پرستاران ،تکنسینها ،بیماران و

خستگی غیر ضروری و افزایش بهره وری می شود .نقش روشنایی

همراهان ایشان که دارای طیف وسیعی از سنین میباشند ،تأمین شود

در حفاظت بینایی کارکنان ،کاهش عوامل ایجاد کننده خستگی و

و یکدستی منابﻊ روشناییﭼراغها نیز امری ضروری است ( .)7هر

فشارهای روانی ،افزایش بازده کار و بهبود کیفیت غیر قابل انکار است

مجموعه بیمارستانی حدود گسترده ای از فعالیتهای شﻐلی را در

( .)3,6روشنایی بیشاز حد یا کمبود روشنایی در هر محیطی باعث

برمیگیرد و کار کردن در ﭼنین محیطی پیچیده و پویا میباشد و نیاز

بروز ناراحتیهای مختلف و حتی بروز حادﺛه می شود .تابش

روشنایی در هر بخش آن متفاوت است و هر بخش به مقدار روشنایی

بیشازحد نیاز نور میتواند باعث بروز سردرد ،خستگی ،استرس،

معینی از لحاظ کمی و کیفی نیاز دارد که ازجمله میتوان به اتاق

تحریك ﭼشمها و اضطراب شود .کمبود نور نیز میتواند باعث بروز

بیماران سالخورده ،خدمات پرستاری عادی و ویژه ،اتاق معاینه

فشارهای تطابﻖ ﭼشمی ،سردرد ،سرگیجه ،خستگی ،اختالﻻت اسکلتی

بیماران ،ایستگاه پرستاری ،اتاق زایمان ،اتاق عمل و  ...اشاره کرد(,7

عﻀالنی به علت ایجاد وضعیت نامناسب بدن و فشار اضافی بر بدن

 .)3در بیمارستانها بهطورمعمول همه فﻀاها شبانهروزی و تمام

برای تطابﻖ دید گردد( .)5،5روشنایی نامطلوب در محیط کار تأﺛیر

روزهای هفته فعال میباشند .لذا همواره معیارهای کمی و کیفی

منفی بر سالمت افراد دارد .همچنین مطالعات نشان داده است که بهبود

روشنایی مطلوب در آنها باید برقرار باشد .روشنایی روی ریتم

روشنایی محیط کار میتواند 3درصد کارایی افراد را بهبود بخشد.

بیولوژیك تأﺛیرگذار است و تﻐییر ریتم مذکور روی عملکرد فردی

سیستم روشنایی بیمارستان شامل تامین نور عمومی برای کلیه بخش

نوبتکاران بیمارستان که در شب فعالیت دارند تأﺛیرگذار است(.)1

ها و قسمت ها و نور موضعی برای تخت های عمل ،زایمان ،گچ گیری،

نتایج مطالعه اپیدمیولوژیك  Limburgدر کشور هلند نشان داد که 53

معاینه ،تزریقات ،مراقبت های ویژه و اتاق های بیماران می باشد .به

درصد پرستاران بیمارستان ها دارای اختالﻻت بینایی هستند(.)93

همین دلیل طراحی روشنایی فﻀاها و امکانات مختلف بیمارستان باید

حاﻻت مطلوب روشنایی میتواند باعث عملکرد بهتر کارکنان
بیمارستان شود .روشنایی مطلوب به کارکنان این پیﻐام را میدهد که
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مطلوب ،روشنایی است که شخص در آن کارش را با دقت و سرعت

با توجه به نیازهای بینایی بهینه برای پزشکان ،پرستاران،تکنیسین ها،

ایوب قنبری سر تنگ و همکاران

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان

تأمین سالمت شاغلین باعث افزایش رضایت شﻐلی و درنتیجه بهبود

گرفت( .)3میزان شدت روشنایی عمومی در ساعات اولیه روز(93

عملکرد و بهره وری کارکنان میشود .با توجه به اهمیت بخش درمان

صبح) اندازه گیری شد .سپس حداقل روشنایی ,حداکثر روشنایی و

در سالمت جامعه و با توجه به اینکه بیمارستانها طیف وسیعی از

متوسط شدت روشنایی در بخش های مورد نظر اندازه گیری شدند.

مشاغل و افراد را در برمیگیرند و در بیمارستانها روشنایی

میزان شدت روشنایی عمومی استاندارد و توصیه شده برای قسمت

مﺼنوعی بهطور ویژه باید مدنظر قرار گیرد مطالعه حاضر باهدف

های مختلف بیمارستان بر حسب لوکس ,برای تعیین مطلوبیت یا عدم

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان

مطلوبیت روشنایی هر یك از بخش های بیمارستان با توجه به

ایوان براساس استاندارد های انجمن مهندسین روشنایی آمریکای

استاندارد  DIN 5035- 1988و استاندارد انجمن مهندسین روشنایی

شمالی در سال  9315انجام شد.

آمریکای شمالی که موردتایید مرکز سالمت محیط و کار وزارت

روش ها :

بهداشت می باشد تعیین شد .نتایج مطالعه با استفاده از نرمافزار

این مطالعه بﺼورت توصیفی – تحلیلی در فروردین  9315در

 SPSSنسخه  63و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ایوان از توابﻊ استان ایالم انجام

گرفتند.

شد .شدت روشنایی عمومی  95بخش مختلف بیمارستان

نتایج:

شامل(راهرو بخش بستری داخلی زنان ,اتاق دارو بخش داخلی زنان,

درصد نوع ﭼراغ های داخل بیمارستان در جدول  9نشان داده شده

اتاق داخلی زنان ,راهرو بخش بستری داخلی مردان ,راهرو بخش

است .بیشترین درصد نوع ﭼراغ ها از نوع فلوئورسنت و کمترین

مردان ,راهرو منتهی به خدمات اداری ,راهرو اصلی ,راهرو منتهی به

درصد نوع ﭼراغ ها جیوه ای کم فشار بود .شدت روشنایی عمومی

اتاق عمل ,اتاق عمل شماره یك ,اتاق عمل شماره دو ,راهرو بخش

داخلی در  999نقطه بیمارستان براساس الگوهای اندزه گیری انجمن

زایمان ,اتاق زایمان,اتاق معاینه,اتاق عمل سرپایی,راهرو شماره یك

مهندسین روشنایی آمریکای شمالی اندازه گیری شد .متوسط شدت

آزمایشگاه) اندازه گیری شد .شدت روشنایی عمومی بر اساس

روشنایی عمومی داخل بنای بیمارستان  953±39/69بود که از

الگوهای پیشنهادی انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی

حدمتوسط میزان استاندارد توصیه شده روشنایی عمومی برای

Illuminating Engineering Society of North America

بیمارستان( 633لوکس) کمتر بود .بیشترین الگوی توزیﻊ ﭼیدمان ﭼراغ

)(IESNAکه مورد تأیید مرکز سالمت و محیط کار کشور نیز می
باشد با استفاده از دستگاه لوکس متر مدل TES-1332A Light

41

ها در بیمارستان مورد نظر بﺼورت خطی ناپیوسته در هر ردیف بود
که

در

شکل

9
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شﻐل وی بااهمیت است .درك اهمیت و مفید بودن وظیفه عالوه بر

 Meterدر بخشهای مختلف به تفکیك مکان مورد بررسی قرار
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ایوب قنبری سر تنگ و همکاران

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان

نشان داده شده است.کمترین الگوی توزیﻊ ﭼیدمان ﭼراغ ها بﺼورت

شکل  . 1بیشترین الگوی بکار رفته توزیع چیدمان چراغ ها در

منابﻊ نقطه ای در ﭼند ردیف بود که در شکل  6نشان داده شده است.

بیمارستان مورد نظر

نوع چراغ

درصد

رشته ای(التهابی)

24/2

فلوئورسنت

66/6

جیوه ای کم فشار

11/2

شکل  . 2کمترین الگوی بکار رفته توزیع چیدمان چراغ ها در
بیمارستان مورد نظر

مطلوب است) و جدول ( 3بخش هایی که وضعیت شدت روشنایی آنها
نامطلوب است) آورده شده است.

نتایج کلی بررسی شدت روشنایی عمومی در بخش های مختلف
بیمارستان به تفکیك هر بخش و مطلوب یا عدم مطلوب بودن هر
بخش در جدول ( 6بخش هایی که وضعیت شدت روشنایی آنها
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جدول : 1درصد نوع چراغ های داخل بیمارستان

ایوب قنبری سر تنگ و همکاران

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان

جدول :2میزان شدت روشنایی عمومی در بخش های مختلف بیمارستان به تفکیک هر بخش(واحدهای با روشنایی مطلوب)

راهرو بخش بستری داخلی زنان

66

262

362

211

راهرو بخش مردان

44

1213

636

211

راهرو اصلی

66

334

221/4

211

راهرو منتهی به اتاق عمل

36

334

214/6

211

راهرو بخش زایمان

114

262

212/6

211

راهرو شماره یک آزمایشگاه

42

243

224/2

211

اتاق زایمان

414

661

342/2

311

جدول :3میزان شدت روشنایی عمومی در بخش های مختلف بیمارستان به تفکیک هر بخش(واحدهای با روشنایی نامطلوب)
واحد

حداقل روشنایی(لوکس)

حداکثر روشنایی(لوکس)

متوسط روشنایی(لوکس)

شدت روشنایی استاندارد توصیه شده (لوکس)

اتاق دارو بخش داخلی زنان

166

221

211/2

411

اتاق داخلی زنان

26

212

42/4

411

راهرو بخش بستری داخلی مردان

21

126

23/4

211

راهرو منتهی به خدمات اداری

31

236

26/2

211

اتاق عمل شماره یک

266

664

326/1

 611تا1111

اتاق عمل شماره دو

312

666

146/4

 611تا1111

اتاق معاینه

41

66

23

411

اتاق عمل سرپایی

236

466

144/6

 611تا1111

با توجه به جدول  6و  3بیشترین میزان شدت روشنایی در راهرو

آماری نشان داد که که بین شدت روشنایی عمومی اندازه گیری شده

بخش مردان و کمترین میزان شدت روشنایی در اتاق معاینه بود .نتایج

در بخشهای مختلف بیمارستان اختالف معنی داری وجود دارد

نشان داد که  53/33درصد شدت روشنایی عمومی بخش های

()P=3/339

مختلف بیمارستان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .همچنین آزمون

بحث و نتیجهگیری:

شدت روشنایی عبارت است از میزان شار نوری دریافت شده توسط

روشنایی زیرمجموعه عوامل فیزیکی محیط کار می باشد که نامناسب

یك سطح معین و از مفاهیم کلیدی در مباحث مهندسی روشنایی می

بودن آن برای سالمت شاغلین زیان آور محسوب می گردد .بر

باشد ( .)99بیمارستان از جمله محیط های کاری می باشد که معموﻻً

اساس مطالعات حﻀور فرد در ساعات زیادی از شبانه روز در مکان

کارکنان ساعات کاری زیادی را در اتاقهایی

هایی با حداقل روشنایی ،سبب اختالﻻتی مانند افسردگی می گردد.
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واحد

حداقل روشنایی(لوکس)

حداکثر روشنایی(لوکس)

متوسط روشنایی(لوکس)

شدت روشنایی استاندارد توصیه شده (لوکس)

ایوب قنبری سر تنگ و همکاران

ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان

نقطه نظر ارگونومیك و ایمنی نیز حائز اهمیت بوده و می تواند از

طراحی شده اند  ،اکثراً کثیف و بر اﺛر رسوب گرد وغبار کدر شده اند

اختالﻻت اسکلتی عﻀالنی مرتبط با روشنایی نیز پیشگیری

و ضریب نور دهی را بسیار تقلیل داده است .پیشنهاد می گردد هر سه

نماید .)96(.براساس نتایج این مطالعه ,متوسط شدت روشنایی

ماه یکبار شیشه ها را تمیز نمایند .

مﺼنوعی عمومی بیمارستان مورد نظر کمتر از حد استانداردتوصیه

دربعﻀی از بخش ها تعدادی از ﻻمپها سوخته اند و این مسأله نیز

شده( 633لوکس) است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .دیانت و

تأﺛیر زیادی در غیر یکنواخت بودن نور در سطح کار داشته  ،لذا

همکاران که به بررسی وضعیت شدت روشنایی عمومی یك

تعویض آنها می تواند در تامین نور کافی مفید باشد.

بیمارستان در تبریز پرداختند به این نتیجه رسیدند که روشنایی از

سطوح دیوارهای بخش های بیمارستان با رنگهای روشن و انعکاس

بخش های بیمارستان کمتر از حدتوصیه شده می باشد که با

دهنده نور با ضریب باﻻ نقاشی شود و سطح دیوارها جهت انعکاس

یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد( .)93در مطالعه گلمحمدی و

بیشتر صاف گردد .با توجه به اهمیت بیمارستان ها در بخش درمان

همکاران که به ارزیابی روشنایی مﺼنوعی داخلی و محوطه ای

و آموزش ،بر لزوم اجرای اقدامات اصالحی نظیر طراحی مجدد و

بیمارستانهای شهر همدان پرداختند به این نتیجه رسیدند که 13/9

اصالح سیستمهای روشنایی نیز تأکید می گردد.

درصد روشنایی عمومی و  33/9درصد روشنایی محوطه ای
بیمارستان ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و طراحی قابل قبولی
نداشتند ( Samah .)7و همکاران در مطالعه ای در سال 2013

وضعیت روشنایی عمومی بیمارستانهای مالزی ،ﭼین و هند را مورد
بررسی قراردادند به این نتیجه رسیدند که وضعیت روشنایی
بیمارستانها در حد نامطلوب بود که با یافتههای مطالعه حاضر
همخوانی دارد ( .)95با توجه به بررسی بعمل آمده از بیمارستان
مورد نظر در بیشتر موارد مشخﺼات فنی طراحی سیستمهای

سپاسگزاری:
این پروژه با حمایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان انجام
شده است و نویسندگان این مقاله بر خود واجب میدانند از پرسنل
بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ایوان و کلیه افرادی که در انجام

این پروژه مؤﺛر بودهاند قدردانی نمایند.

روشنایی نظیر ارتفاع طراحی ،ﭼیدمان ﭼراغ و منابﻊ روشنایی مشکل
داشت درنتیجه ﻻزم است بازنگری و طراحی مجدد در سیستمهای
روشنایی صورت گیرد و با استفاده از تعداد ﭼراغ کافی و الگوی
ﭼیدمان صحیح شدت روشنایی کافی برای واحدهای مختلف
بیمارستان تأمین شود ( .)95نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
میزان شدت روشنایی بیشتر بخش ها با حدود پیشنهادی برای هر
بخش انطباق ندارند و این روشنایی ناکافی می تواند تأﺛیر منفی در
حاﻻت خلقی پرستاران و بیماران داشته باشد و افزایش خطای انسانی
را نیز سبب می شود( .)99در مطالعه ای که  Espinozaو همکاران که
به بررسی وضعیت روشنایی بیمارستانهای کاستاریکا پرداختند ،نتایج
نشان داد که شدت روشنایی عمومی بیمارستان ها در وضعیت
مناسبی قرار ندارد که یافته های مطالعه حاضر را تایید می کند (.)97
 Dascalakiو همکاران که به بررسی میزان شدت روشنایی در اتاق
های عمل بیمارستان ها پرداختند به این نتیجه رسیدند که روشنایی
عمومی و موضعی اتاق های عمل در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که
می تواند سبب افزایش خطای انسانی شود()93
نتایج این مطالعه نشان داد که شدت روشنایی عمومی بیمارستان
مورد نظر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و پیشنهادات زیر را جهت
بهبود وضعیت روشنایی در بیمارستان موردنظر می توان انجام داد:
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با روشنایی مﺼنوعی می گذرانند .تأمین روشنایی کافی و مطلوب از

شیشه های پنجره های سقفی و یا کناری که جهت تأمین نور طبیعی
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ABSTRACT
Introduction: Comfort lighting is one of the most important topics, which provides
optimum Physical conditions in general environment and workplaces such as hospitals. The
aim of this study was Assessment of Interior general Lighting in Hospitals based on standards
of North America Illumination Engineering Society.
Methods: This Descriptive – analytical study was conducted in April 2015. Illumination of
different parts of Imam Reza hospital in Ivan city was measured according to standards of
North America Illumination Engineering Society. Lighting intensities were measured using a
lux meter (TES-1332A Light Meter) in the early hours of day (10 Am). Finally, the data were
analyzed using SPSS version 20.
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Results: The results of this study showed that 53.33 percent of general lighting intensities at
different parts of hospital are unsuitable. The average of interior lighting intensities in the
hospital was 140 ± 31.26 lx, which is lower than recommended standard. Maximum Lighting
intensities recorded in the of corridor men ward and minimum Lighting intensities recorded in
examination room. Statistical analysis showed a significant difference among the lighting
intensities of different parts of the hospital (P=0.001).
Conclusion: The results of this study showed that general lighting intensities in the studied
hospital is unsuitable and corrective action such as lighting systems redesign and modification
of lightening systems for increasing general Lighting intensities is necessary.
Key words: Lighting intensities, Interior Lighting, Hospital.
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