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گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت اوز ،دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران0000-0003-3482-5388 :ORCID .
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گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت اوز ،دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران.

.3

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت اوز ،دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران.

هدف :نوبتکاری یکی از مهمترین مشکالت پرستاران تلقی میشود و مواجهه همزمان با صدای بیشازحد مجاز میتواند اثرات زیانباری بر سالمت
انسان موجب شود .هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوبتکاری و میزان مواجهه با صدابر فشارخون در پرستاران بیمارستانهای جنوب کشور در
سال  1331بود.
روشها :مطالعه حاضر مقطعی و از نوع توصیﻔی  -تحلیلی است ،تمامی پرستاران  3بیمارستان واقع در جنوب استان فارس ( )n=353بهصورت
سرشماری در سال  1331وارد مطالعه شدند و با استﻔاده از پرسشنامه محقق ساخته اطالعات شغلی ،تعداد شیﻔتهای روز و شب در هر هﻔته،
مشخصات جمعیت شناختی و عادات زندگی پرستاران موردبررسی و جمعآوری گردید .تراز فشار صوت ،آنالیز فرکانس صدا در ایستگاه کاری،
فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پرستاران قبل از شروع و بعد از اتمام شیﻔت کاری اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی هریک از متغیرها و ارتباط
آنها از نرمافزار  SPSSاستﻔاده شد.
نتایج :میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه شغلی پرستاران موردبررسی قبل و بعد از شیﻔت کاری به ترتیب برابر با  73/26 ،51/76دسیبل  Aبود.
باالترین میانگین تراز معادل فشار صوت مربوط به پرستاران بخش زایشگاه بود .میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل از شیﻔت کاری
پرستاران به ترتیب  131و  77و بعد از شیﻔت کاری به ترتیب  133و  63میلیمتر جیوه بود .میانگین و انحراف معیار تعداد شیﻔتهای شانهکاری
پرستاران موردبررسی برابر با  1/13±1/23بود .نتایج نشان داد با افزایش تراز فشار صوت و تعداد شیﻔت شبانه کاری ،فشارخون سیستولیک و
دیاستولیک کارکنان افزایش مییابد ( R2به ترتیب  3/17و .)3/63
نتیجهگیری :صداهای تولیدی توسط منابع متعدد در بیمارستان همزمان با نوبتکاری باعث تشدید اختالالت قلبی -عروقی در پرستاران میگردد.
بنابراین در راستای پیشگیری از عوارض نامطلوب صدا و نوبتکاری نیاز به اجرای مداخالت مدیریتی و مهندسی میباشد.
کلیدواژهها :صدا ،نوبتکاری ،فشارخون ،پرستار ،بیمارستان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله39/39/59 :

پذیرش مقاله39/55/39 :

ارجاع :زارع محمد رضا ،لیال اسدزاده لیال ،رزاق رحیم پور .ارزیابی اثرات نوبتکاری و مواجهه با صدابر فشارخون در پرستاران .طب پیشگیری5739 .؛ 55-5 :)2(6

مقدمه

مناسب برای کارکنان بیمارستان جهت ارائه خدمات مطلوب به

بیمارستان یکی از مهمترین نهادهای ارائه خدمات بهداشتی

بیماران ،توجه به آسایش روانی بیماران در زمان بستری بودن

و درمانی است که با امکانات ،کارکنان و تسهیالت خود در

در بیمارستان درروند بهبود آنان تأثیر بسزایی دارد .توجه به

بازگرداندن سالمت جسمی و روحی افراد بیمار ،تحقیقات

آرامش و آسایش بیمار در زمان اقامت و بستری در بیمارستان

پزشکی و آموزش نیروهای موردنیاز گروههای بهداشت و

با توجه به وجود درد و بیماری از اهمیت ویژهای برخوردار

پزشکی ،نقش مهمی در توسعه و پایداری جامعه ایﻔا میکند (.)1

است ( .)3،2صدا جز الینﻔک زندگی انسانها است و با توجه به

در بیمارستان عالوه بر الزام تأمین یک محیط کاری آرام و
نویسنده مسئول :رزاق رحیم پور ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت اوز ،دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران.
تلفن+39 3593737719:
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ارزیابی اثرات نوبتکاری و مواجهه با صدا بر فشارخون در پرستاران

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

بهداشتی-درمانی محسوب میشود .ازجمله مشاغلی که از

تکراری و مداوم بهطور مزمن موجب بروز اختالالت

میباشد و شغلی است که بدون وقﻔه در  21ساعت شبانهروز

فیزیولوژیکی و روانی در انسان شده و موجب تغییر در ضربان

فعال است و به سبب ماهیت خاص خود بهعنوان شغل استرس

قلب و فشارخون میگردد .بهطوریکه در مواجهات باالتر از 13

آور شناختهشده است ( .)15،17کار کردن در شب نیز برخالف

دسیبل 5 ،دسیبل افزایش در تراز فشار صوت میتواند باعث

ساعت بیولوژیکی بدن است و میتواند عالوه بر ایجاد اختالل در

افزایش  3/51میلیمتر جیوه فشارخون سیستولیک شده و 11

انجام وظایف شخصی و اجتماعی فرد ،سبب بروز مشکالت

درصد خطر ابتال به افزایش فشارخون را باال برد ( .)7-1سطوح

فیزیولوژیک متعدد ازجمله کاهش کیﻔیت و کمیت خواب (مانند

باالی سروصدا باعث ترشح آدرنالین و انقباض عروق محیطی و

تأخیر در به خواب رفتن ،تکرر بیدار شدن ناخواسته از خواب،

درنتیجه افزایش فشارخون به دلیل افزایش استرس میشود .از

کاهش مدتزمان خواب ،سطحی بودن خواب ،کاهش مدتزمان

سوی دیگر سروصدا باعث تغییر ضربان قلب ،کاهش خروجی

خواب عمیق ،کابوس شبانه) ،خستگی مﻔرط ،اضطراب ،عوارض

قلب و افزایش تعداد تنﻔس میشود (.)3

قلبی-عروقی ،عوارض عصبی و عوارض گوارشی شود

بیمارستانها به سبب نوع خدماتی که در آنها ارائه میشود

( .)16،11در طی سالهای اخیر فشار روانی را با عالئم و بیماری

همواره در معرض آلودگی صوتی قرار دارند ( .)13ازجمله منابع

های بدنی گوناگونی مانند باال بودن فشارخون ،افزایش کلسترول

آلودگی صوتی بیمارستانها میتوان به دستگاههای ونتیالتور،

خون و بیماریهای قلب و عروق ارتباط دادهاند و بر اساس

تجهیزات پزشکی ،فعالیت کارکنان ،سروصدای ناشی از خیابان

مطالعات اپیدمیولوژیک بین نوبتکاری و همچنین بروز و شیوع

های مشرفبه بیمارستان و همچنین آمدوشد همراهان بیمار و

بیماریهای قلبی -عروقی ارتباط مستقیم گزارششده است (.)13

سایر مراجعین به بیمارستان اشاره نمود .در بیمارستان معموالً

بیماریهای قلبی-عروقی ازجمله مهمترین بیماریهای غیر

صداهای کم فرکانس با ترازهای نهچندان بلند (صداهای با

واگیر تلقی میشود بوده و عامل مرگ بسیاری از مردم جهان

فرکانس کمتر از  533هرتز و با تراز فشار صوت کمتر از 63

در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه میباشد .با توجه به

دسیبل) ،اما آزاردهنده وجود دارد که میتواند سبب تأثیرات

اثرات صدا و نوبتکاری و اهمیت بیماری پرفشاری خون

منﻔی روی کارایی شاغلین و فعالیت پرستاران در بیمارستانها

بهعنوان یک عامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (،)23،21

گردد .این فعالیتها عموماً از نوع فعالیتهای شناختی و ذهنی

پژوهشی جامع در مورد سالمتی پرستاران الزم و ضروری می

بوده و هرگونه خطا در انجام آنها میتواند در به خطر افتادن

باشد .لذا این پژوهش باهدف بررسی ارتباط بین نوبتکاری و

سالمت بیماران مؤثر باشد (.)11،12

مواجهه با صدابر فشارخون پرستاران  3مورد از

الزم به ذکر است که میزان صدا در محیطهای بیمارستانی
بنابر پیشنهاد مرکز سالمت محیط و کار کشور و همچنین

بیمارستانهای واقع در جنوب استان فارس در سال  1331انجام
شد.

آژانس حﻔاظت محیطزیست آمریکا بایستی در طول روز کمتر از

مواد و روشها

 15دسیبل و در شب کمتر از  35دسیبل باشد (.)13،11
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مطالعات مختلف نشان میدهند که مواجهه با صداهای

دیرباز در تمام مدت شبانهروز فعال بوده پرستاران بیمارستان
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نوع مواجهه ،مدت مواجهه و فرکانسهای صوتی اثرات متعددی
بر سالمت انسان برجای میگذارد (.)1،5

نوبتکار بهعنوان یکی از جدیترین مشکالت کارکنان مراکز

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

تمامی پرستاران  3بیمارستان واقع در جنوب استان فارس

از تراکمجمعیت در بیمارستان اندازهگیری شد.

( )n=353بهصورت سرشماری در سال 1331وارد مطالعه

شایانذکر است که منظور از تراکمجمعیت درصد فضای

شدند و با استﻔاده از پرسشنامه محقق ساخته اطالعات شغلی،

اشغالشده از محیط توسط نﻔرات میباشد که در مطالعه حاضر

تعداد شیﻔتهای روز و شب در هر هﻔته ،مشخصات جمعیت

بهمنظور پوشش دادن تمام شرایط تراکمجمعیت بیمارستانهای

شناختی و عادات زندگی پرستاران موردبررسی و جمعآوری

موردمطالعه بر اساس مشاهده میدانی و دریافت مشاوره از

گردید.

کارکنان ،مسئولین بیمارستان ،صداسنجی در  3شرایط تراکم

شغلی و غیر شغلی ،حداقل یکساله سابقه کاری و رضایت

(اوقات بعدازظهر یا انتهای شیﻔت کاری) و تراکم با جمعیت

شرکت در مطالعه و همچنین معیار خروج پرستاران از مطالعه؛

متوسط (میانه روز یا شیﻔت کاری) انجام پذیرفت .تراز معادل

تجربه حادثه رانندگی در  3ماه اخیر ،از دستدان فامیلهای

فشار صوت ()Leq.T: Equivalent Sound Pressure Level

درجهیک در یکساله اخیر ،سابقه بیماری روانی ،ابتال به

براساس معادالت پیشنهادشده در استاندارد ISO 9612: 2009

بیماریهای روانی و عدم تمایل شاغلین به ادامه همکاری در نظر

برای هریک از پرستاران محاسبه گردید ( .)22بهمنظور اندازه

گرفته شد .درنهایت  353نﻔر از پرستاران شاغل در  12بخش

گیری فشار سیستولیک و دیاستولیک خون پرستاران

مختلف بیمارستان شامل بخشهای تشخیصی ،درمانی و بالینی

موردبررسی از دستگاه کالیبره شده فشارسنج دیجیتال

وارد مطالعه شدند.

مایکروالیف مدل ( BP AG1ساخت کشور سوئیس) استﻔاده

تراز فشار صدا ( (SPL :Sound Pressure levelبرحسب

شد .بدین منظور از عدم انجام فعالیت فیزیکی شدید و عدم

دسیبل ،آنالیز فرکانس صدا ،حداقل و حداکثر تراز فشار صوتی

مصرف قهوه ،چای ،کافئین و یا سیگار توسط پرستاران قبل از

در تمامی ایستگاههای کاری با استﻔاده از دستگاه صداسنج

سنجش فشارخون اطمینان حاصل شد و افراد به مدت  2دقیقه

مـدل  TES 1358Cمطابق با استاندارد  ISO 9612اندازهگیری

استراحت نموده و سپس فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

شد ( .)21بدین منظور دستگاه صداسنج در ارتﻔاع  1/5متری

پرستاران موردمطالعه برحسب میلیمتر جیوه در حالت نشسته

برای حاالت ایستاده و ارتﻔاع یک متری برای حاالت نوشته و

یا درازکش در یک محیط آرام اندازهگیری شد .الزم به ذکر است

بهصورت عمود بر بدن قرار گرفت .فرآیند صداسنجی در هریک

که اندازهگیریها در قبل از شروع شیﻔت کاری ،بعد از اتمام

از ایستگاههای کاری پرستاران به مدت  15دقیقه انجام شد.

شیﻔت کاری و همچنین در زمان مواجهه با حداقل و حداکثر تراز

جهت اطمینان از کالیبره بودن دستگاه ترازسنج صوت ،از

فشار صوت ،انجام شد .وزن بدن پرستاران در حالت بدون

دستگاه کالیبراتور مدل ( Quest QC-20در شرایط؛ حالت آهسته،

کﻔش و بالباس سبک با استﻔاده از ترازوی استاندارد و کالیبره

شبکه  ،Aفرکانس  253هرتز و تراز فشار صوتی  113دسیبل)

شده برحسب کیلوگرم اندازهگیری شد .همچنین قد افراد در

استﻔاده شد .برای هریک از پرستاران موردمطالعه اندازهگیری

شرایط بدون کﻔش و با قرار دادن پاشنه پا ،باسن و گردن در یک

تراز فشار صوت به مدت  15دقیقه در طول شیﻔتهای کاری ،در

راستای عمودی ،برحسب سانتیمتر سنجیده شدند .بهمنظور

طول دو هﻔته (شامل چهار روز در نوبتکاری صبح و چهار

تجزیه و تحلیل دادهها و تعیین روابط آماری بین متغیرهای
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معیار ورود پرستاران به مطالعه عدم ابتال به آسیبشناسی

پرجمعیت (اوقات صبح یا ابتدای شیﻔت کاری) ،تراکم کمجمعیت

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1

در مطالعه مقطعی حاضر که از نوع توصیﻔی -تحلیلی است،

شب در نوبتکاری شبانه) با سه بار تکرار و در شرایط مختلف

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

و ضریب همبستگی پیرسون برای دادههای پارامتریک و

داشتند .الزم به ذکر است که وضعیت تحصیالت پرستاران

آزمونهای کروسکال والیس ،مجذور کایدو و ضریب

مورد مطالعه به صورت  17درصد کارشناس و  11درصد

همبستگی اسپیرمن برای دادههای ناپارامتریک استﻔاده گردید.

کارشناس ارشد پرستاری در زیرشاخههای مختلف بود .در
جدول  1اطالعات مربوط به سنجش تراز فشار صوت ()SPL

یافتهها

قبل و بعد از شیﻔت کاری در ایستگاه کاری پرستاران نشان

میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن (سال) ،سابقه کاری

داده شده است.
جدول -1نتایج اندازهگیری تراز فشار صوت (دسیبل )Aقبل و بعد از

پرستاران مورد بررسی به ترتیب برابر با ،33/57±7/32

شیفت کاری در ایستگاههای کاری پرستاران ()n=353

 73/13±13/53 ،1/72±1/51و  171/63±3/31بود .میانگین
شاخص توده بدن ( )BMI: Body Mass Indexپرستاران
موردمطالعه برابر با  23/26±3/61بود .در مطالعه حاضر 11

متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

قبل از شروع شیﻔت کاری

51/76

62

15

1/52

بعد از اتمام شیﻔت کاری

73/26

13

56

5/17

درصد مرد و  52درصد زن و همچنین از دیدگاه وضعیت تأهل

نتایج مربوط به سنجش فشارخون سیستولیک و

 15درصد از افراد مجرد 13 ،درصد متأهل و  7درصد دارای

دیاستولیک پرستاران موردبررسی به تﻔکیک اوقات شیﻔت کاری

وضعیت مطلقه بودند .وضعیت استخدامی افراد مورد مطالعه به

با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای فردی در جدول 2ارائهشده

صورت  57درصد رسمی 33 ،درصد قراردادی 1 ،درصد

است.

جدول -2نتایج اندازهگیری فشارخون (میلیمتر جیوه) پرستاران موردبررسی و زمانهای مختلف روز ()n=353

فشار سیستولیک
ابتدای شیﻔت
فشار سیستولیک
انتهای شیﻔت
فشار دیاستولیک
ابتدای شیﻔت
فشار دیاستولیک
انتهای شیﻔت

انحراف معیار ±میانگین

حداکثر

حداقل

131/7±11/11

133/3

63/3

133/5±11/51

133/5

63/3

77/5±12/36

33/3

13/3

66/3±12/32

33/5

13/5

متغیر فردی

نسبت شانس (فاصله
اطمینان )%55

سن

)3/35 -1/35( 3/33

جنسیت

)3/13 -1/33( 3/37

BMI

)3/13 -1/13( 1/31

سن

)3/33 -1/33( 3/37

جنسیت

)3/33 -1/31( 3/36

BMI

)3/13 -1/31( 1/35

سن

)3/37 -1/33( 3/31

جنسیت

)3/33 -1/31( 3/33

BMI

)3/13 -1/33( 1/35

سن

)3/31 -1/37( 133/31

جنسیت

)3/33 -1/33( 3/31

BMI

)3/13 -1/36( 1/31

نتایج مربوط به تراز معادل فشار صوت و فشارخون

در جدول 3گزارششده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

سیستولیک و دیاستولیک پرستاران موردبررسی در زمانهای

باالترین و پایینترین میزان تراز معادل فشار صوت در طول

قبل و بعد از شیﻔت کاری به تﻔکیک بخشهای مختلف بیمارستان

شیﻔت کاری ( )Leq.Tبه ترتیب مربوط به پرستاران بخشهای
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در شغل پرستاری (سال) ،وزن (کیلوگرم) و قد (سانتیمتر)

متغیر

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1

موردبررسی از نرمافزار  SPSSنسخه  13و آزمونهای تیتست

پیمانی و  7درصد بهصورت کارمزد ثابت (ساعتی) فعالیت

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

دسیبل Aمیباشد (جدول  .)3همچنین باالترین میانگین

مربوط به کارکنان بخش مراقبتهای ویژه با میانگین فشارخون

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک مربوط به پرستاران بخش

به ترتیب  131/3و  75/33میلیمتر جیوه بود.

زایشگاه (به ترتیب برابر با  125/3و  17/7میلیمتر جیوه) و
جدول -3میانگین تراز معادل فشار صوت ( :Leq.Tدسیبل) و فشارخون (میلیمتر جیوه) پرستاران به تفکیک بخشهای مختلف بیمارستان ( )n=353در قبل از شیفت
کاری و بعدازآن
اتﻔاقات

51/61

73/33

113/33

115/51

63/21

65/37

تزریقات

53/21

63/23

35/71

131/33

73/12

77/36

داخلی زنان

51/53

76/72

131/11

113/72

63/37

61/27

داخلی مردان

51/51

73/11

133/25

115/11

62/35

65/35

مراقبتهای ویژه

53/25

71/63

133/25

135/33

73/62

61/13

مراقبتهای قلبی

53/35

73/72

113/33

131/33

73/33

73/33

زایشگاه

73/51

61/33

131/65

125/3

63/35

13/75

جراحی عمومی

55/65

71/23

135/25

123/25

15/33

15/25

درمانگاه

53/11

73/53

31/37

133/25

71/71

77/31

رادیولوژی

55/31

75/31

37/13

137/33

73/53

75/33

کل

51/76

73/26

131/71

133/55

77/36

63/73

جنسیت

* :اندازهگیری قبل از شروع شیﻔت کاری  :#اندازهگیری بعد از اتمام شیﻔت کاری

نتایج توصیﻔی مربوط به بررسی نوبتکاری پرستاران

نتایج مطالعه حاضر بیانگر این است که بین تعداد شیﻔت

مورد مطالعه نشان داد که میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و

شبانه پرستاران در هﻔته و سطح فشارخون سیستولیک و

حداکثر تعداد شیﻔت شبانه پرستاران موردمطالعه در طول یک

دیاستولیک آنان ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد،

هﻔته کاری به ترتیب برابر با  1 ،1/3 ،1/5و  1شیﻔت شب در هﻔته

بهطوری که با افزایش میانگین تعداد شیﻔتهای شبانه در هﻔته

میباشد .همچنین مشخص گردید که میانگین بیشترین و کمترین

کارکنان ،سطح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنان نیز

تعداد شیﻔت شبانه در هﻔته به ترتیب مربوط به پرستاران

افزایشیافته است (به ترتیب  R=3/13و .)R.=3/11

بخشهای زایشگاه و کارکنان آزمایشگاه به ترتیب  3و 3/5
شیﻔت شبانه در هر هﻔته میباشد.

بحث و نتیجهگیری

نتایج تحلیلی آزمون آماری همبستگی اسپیرمن مربوط به

نتایج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه تـراز فشـار صـوت در

بررسی تأثیر تراز معادل فشار صوت در طول شیﻔت کاری بر

پرستاران موردبررسی  73/26دسیبل  Aبوده کـه ایـن مقـدار

روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک نشان داد که افزایش

باالتر از حد مجاز تعیینشده دفتر سالمت محیط و کار کشوری

سطح مواجهه با صدا (تراز فشار صوت) در طی شیﻔت کاری

و آژانس حﻔاظت از محیطزیست آمریکا میباشد .بر اساس ایـن

موجب افزایش سطح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

استانداردها ،برای ایستگاههای کاری ،سالن و راهروها این مقدار

پرستاران میگردد (به ترتیب  P-Value>3/33و P->3/31

باید معادل  15دسیبل  Aباشـد ( .)13،11پاسـ فیزیولوژیـک و

.)Value
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 Leq.Tقبل*

 Leq.Tبعد#

سیستولیک قبل

سیستولیک بعد

دیاستولیک قبل

دیاستولیک بعد

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1

زایشگاه و مراقبتهای ویژه با میانگین به ترتیب  61/33و 71/63

پایینترین میانگین سطح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

استرسزای دیگر ،بروز واکنشهای تحریکی و ترشح آنزیمهای

اثرات مواجهه با صدا در کادر درمانی بیمارستانهای این کشور

سمپاتیکی ناشی از تحریک غده هیپوتاالموس را به دنبـال دارد و

انجام شد مشخص گردید که افزایش تراز فشار صوت در

بنابراین مواجهه مزمن با صدا باعث اثرات نامطلوب بـر سـالمت

بیمارستانها منجر به کاهش عملکرد شغلی ،افزایش شدت

انسان میشود ( .)23مواجهه با صدای بیشازحد بـهعنـوان یـک

اختالالت خواب ،افزایش شدت اختالالت گوارشی و اختالالت

منبع استرس محیطی میتواند منجر بـه کـاهش تمرکـز ،کـاهش

قلبی -عروقی در کارکنان درمانی بیمارستانها میگردد (.)21

نرخ تنﻔس و دیگر اخـتالالت فیزیولـوژیکی -روانـی در افـراد در

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک کارکنان مربوط به شاغلین

معرض شود .همچنین بایـد توجـه داشـت کـه بـه دنبـال بـروز

واحد زایشگاه میباشد ،بهطـوریکـه فشـارخون سیسـتولیک و

استرس ناشی از مواجهه با صدا عملکرد ذهنی افراد کاهش مـی-

دیاستولیک این شاغلین پس از پایان شیﻔت کاری به ترتیب برابر

یابد که این میتواند منجر به کاهش بهـرهوری سـازمان ،کـاهش

با  125/3و  17/7بوده که از حد نرمال طبیعی توصیهشده باالتر

کیﻔیت خدمات ارائـهشـده توسـط سـازمان و همچنـین افـزایش

بوده است ( .)23نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین تـراز فشـار

خطاهــای انســانی شــود ( .)25،21در مطالعــهای مشــابه کــه در

صوت و فشارخون سیسـتولیک و دیاسـتولیک پـس از شـیﻔت

بیمارستانهای شهر اصـﻔهان انجـام شـد مشـخص گردیـد کـه

کاری ،بیانگر وجود یک ارتباط مستقیم بین شدت مواجهه با صدا

افزایش مواجهه با صدا منجـر بـه افـزایش احسـاس اسـترس و

و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پرسـتاران موردمطالعـه

آزردگی روانی در بـین پرسـتاران مـیگـردد ()P-Value>3/35

مـــیباشـــند ( )R2=3/13 ، P-Value>3/326بـــرای فشـــارخون

(.)27

سیســتولیک و ( )R2=3/11 ، P-Value>3/31بــرای فشــارخون

در مطالعه حاضر مشخص شد که باالترین تراز فشار

دیاستولیک) .در واحد زایشگاه یک بیمارسـتان بـه دلیـل ماهیـت

صوت در بیمارستانهای موردبررسی مربوط به بخش زایشگاه

خدمات قابلارائه در این واحد تعداد نﻔرات مراجعهکننـده بـه ایـن

(معادل  61/33دسیبل  )Aمیباشد .در بخش زایشگاه به دلیل

بخش معموالً بیش از سـایر واحـدهای بیمارسـتان مـیباشـد و

رفتوآمد کارکنان ،همراهان بیمار و تجهیزات بیمارستانی

متعاقباً به دلیل رفـتوآمـد کارکنـان ،همراهـان بیمـار ،تجهیـزات

سروصدای بیشازحد معمول ایجاد میشود .از طرف دیگر

بیمارستانی ،غیـر اکوسـتیکبـودن سـطوح داخلـی بیمارسـتان،

سطوح سُلب و منعکسکننده (سطوح از جنس مواد با ضریب

صدایی با تراز فشار صوت باال تولید و منعکس میشود که ایـن

جذب صوت پایین) بهکاررفته در بنای داخلی بیمارستانهای

منجر بهمواجهه باالی پرستاران بخش زایشگاه با صدای محـیط

موردبررسی (مانند سنگ ،شیشه ،سرامیک ،فلز و غیره) ،موجب

کار میشود و به دنبال آن فشـارخون سـیتولیک و دیاسـتولیک

بازتاب صداهای تولیدی و متعاقباً منجر به افزایش تراز فشار

آنان افزایش مییابد .از طرف دیگر در بخش مراقبـتهـای ویـژه

صوت در محیط میگردد .در مطالعهای دهقانی و همکاران که در

بیمارستان به دلیل حیاتی بودن حﻔظ آرامش بیماران بستری در

بیمارستانهای شهر ساری انجام شد مشخص گردید که

این بخش ،در تردد پرستاران و همراه بیماران محدودیت وجـود

پرستاران واحد اتاق عمل بیمارستانهای موردبررسی در

دارد و همچنین استﻔاده از تجهیزات پزشکی کم سروصدا ،میزان

معرض بیشترین تراز فشار صوت محیطی (با میانگین تراز

تراز فشار صـوت در ایـن بخـش پـایینتـر از سـایر واحـدهای

فشار صوت برابر با  76دسیبل  )Aبودهاند ( .)26همچنین ،در

بیمارستان میباشد که متعاقباً میانگین تراز معادل فشار صـوت
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رضایتمندی شغلی ،آزار ذهنی ،افزایش ضـربان قلـب ،افـزایش

در مطالعه حاضر مشخصشده که باالترین افـزایش و نـرخ

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1

پاتولوژیک بدن هنگام مواجهه با صدای بیشازحد مانند هر عامل

مطالعهای که در بیمارستانهای کشور دانمارک باهدف بررسی

رزاق رحیم پور و همکاران

اثر نوبتکاری و صدا بر فشار خون

آنان پس از حضور یک شیﻔت کاری در بیمارستان کمتر از سایر

کاری ( )R2=3/61 ، P-Value>3/323و بعد از شیﻔت کاری

بخشها بوده است .در مطالعه الجوُی و همکاران باهدف بررسی

( )R2=3/631 ، P-Value>3/331بهطور مستقیم و معنادار بوده

اثرات مواجهه با صدا در بیمارستان بر روی نرخ ضربان قلـب و

است.

فشارخون پرستاران کشور کانادا مشخص گردید که با افزایش

در مطالعات گذشته نشان داده شده است که شیﻔت کاری

تراز فشار صوت نرخ ضربان قلب و فشارخون افراد در معرض

شبانه موجب افزایش فشارخون افراد و نرخ آرینمی قلبی آنان

افزایش مییابد (.)13( )P-Value>3/31

درگذر زمان میگردد ( .)P-Value>3/35همچین مشخص شده

تأمین آسایش بیماران میباشد که در صدا مـیتوانـد منجـر بـه

دخانیات در شاغلین میشود که متعاقباً منجر به افزایش وزن

کاهش آسایش بیماران و نهایتاً اخـالل دررونـد درمـان بیمـاران

بدن ،کاهش سطح تحمل گلوکز بدن ،افزایش نرخ بروز اختالالت

بستری در بیمارستان شود .ازجمله منابع تولید صدا در اتاقهای

گوارشی و قلبی -عروقی در کارکنان میگردد (.)32

بستری بیماران میتوان به فعالیتهـای انسـانی ،سیسـتم پیجـر،

در مطالعهای باهدف بررسی اثرات شبکاری بر روی کیﻔیت

سیسـتم تهویـه مطبـوع ،مانیتورهـا ،پمـ هـای تزریـق و سـایر

خواب و عملکرد سیستم قلبی -عروقی پرستاران زن در کشور

تجهیزات اشاره کرد .در مطالعات قبلی مشـاهدهشـده اسـت کـه

ایران با استﻔاده از پرسشنامه کیﻔیت خواب پیتزبورگ ،انجام شد

بیماران بستری در بیمارستان دارای مواجهه با صدای بـاالتر از

مشخص گردید که عالئم اختالالت قلبی -عروقی بهطور

 73دسیبل  Aبهطور معناداری غلظت آنزیمهای سمپاتیکی آنان

معناداری در پرستاران با شیﻔتهای کاری شبانه بیشتر از

بیشتر از سایر بیماران بوده است و بـه همـین نسـبت احسـاس

پرستاران روز کار میباشد و بین تعداد شیﻔتهای شبانه کاری

آسایش محیطی آنان پایینتر از بیماران بستری در اتاقهـای بـا

و بروز عالئم اختالالت قلبی -عروقی ارتباط مستقیم وجود دارد

تراز فشار صوت کمتر از  73دسیبل  Aبوده است (.)23-31

( .)OR=2/31 ، R=3/361همچنین در مطالعه آنها مشخص شد

نتایج حاصل از آزمونهای آماری توصیﻔی در مطالعه
نشان میدهد که باالترین تعداد شیﻔت شبانه در هﻔته مربوط به

که شبکاری منجر به کاهش مدت خواب عمیق و کاهش کیﻔیت
خواب پرستاران میگردد (.)13( )P-Value>3/33

کارکنان واحد زایشگاه در بیمارستان موردبررسی میباشد (با

بهطورکلی در مطالعه حاضر مشخص شد که تراز معادل

میانگین و انحراف معیار برابر با  3±1/63شیﻔت شب در هﻔته

فشار صوت در پرستاران بیمارستانهای مورد بررسی باالتر از

کاری) .همانطور که در قبل اشاره شد باالترین تراز فشار

حد استاندارد تعیینشده توسط سازمانهای ملی و بینالمللی

صوت و باالترین میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

میباشد که بهطور مستقیم بر سطح فشارخون سیستولیک و

پس از شیﻔت کاری مربوط به پرستاران واحد زایشگاه بوده

دیاستولیک پرستاران تأثیر میگذارد .نوبتکاری منجر به افزایش

است.

سطح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و متعاقباً افزایش

نتایج حاصل از آزمونهای آماری توصیﻔی و تحلیلی در

ریسک بروز بیماریهای قلبی -عروقی پرستاران میگردد.

مطالعه حاضر نشان داد که افزایش تعداد شیﻔت کاری شبانه در

پیشنهاد میشود در راستای تأمین سالمت جسمی و روانی

هﻔته موجب افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک افراد

پرستاران و بیماران اقدامات اصالحی و مدیریتی همچون

در قبل و بعد از شیﻔت کاری پرستاران میگردد .بهطوریکه

استﻔاده از تجهیزات با صدای کمتر ،تعمیر و نگهداری مناسب

مجله طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان1331
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از دیگر موضوعات حائز اهمیت در محیطهـای بیمارسـتان،

است که شبکاری موجب افزایش مصرف کافئین و استعمال

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1

مواجهه پرستاران با صدا و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

ارتباط بین تعداد شیﻔت و فشارخون سیستولیک قبل از شیﻔت

[ DOI: 10.29252/jpm.6.2.1 ]
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 کاربرد مواد جاذب صوت در پوشش دهی سطوح،تجهیزات

تضاد منافع

 مدیریت رفتوآمد نﻔرات در بخشهای،داخلی بیمارستانها

.نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند

مختلف بیمارستان و همچنین مدیریت تعداد شیﻔتهای شبانه
.پرستاران در دستور کار قرار گیرد

سهم نویسندگان
محمدرضا زارع (نویسنده اول) روششناسی و تحلیلگر
) رزاق رحیمپور (نویسنده سوم و مسئول. درصد35 نتیجهگیری
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تشکر و قدردانی

 لیال اسدزاده (نویسنده دوم) بحث و. درصد35 آماری
. درصد35 طراحی مطالعه و نگارش مقاله

نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و
فناوری دانشکده علوم پزشکی الرستان جهت تأمین منابع مالی و
همچنین پرستاران بیمارستانهای مورد بررسی جهت همکاری

حمایت مالی

. اعالم میدارند،بیدریغ خویش

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم
.پزشکی الرستان انجامشده است

تاییدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی جلسه شورای پژوهشی
 و جلسه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی الرستان با کد1337
. استIR.LARUMS.REC.1396.230 اخالق
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ABSTRACT
Introduction: Shift-working is one of the most important problems among the nurses and co-exposure to noise can
worsen this problem. The purpose of this study was to investigate the effects of shift working and noise exposure on blood
pressure of nurses in hospitals in the south of Iran in 2019.

Methods: In this cross sectional and descriptive-analytical study all 350 nurses from three hospitals in the south of Fars
province were enrolled and using a researcher made questionnaire necessary data including occupational data, number of day
and night shifts per week, demographic characteristics, and nurses' life habits were collected. Noise pressure level, noise
frequency analysis at the workstations, and systolic and diastolic blood pressure were measured before and after the work shift.
SPSS software version 19 was used to evaluate the relationship between these variables.
Results: The mean noise pressure level in the Nurses' workstations before and after shift work was 51.67 and 69.27 dB,
respectively. The highest equivalent noise pressure level was observed for nurses working in the delivery ward (mean: 64.33
dB-A). The average systolic and diastolic blood pressure of the nurses before and after the work shift was 104/ 66 and 109/ 70
mmHg, respectively. The mean and standard deviation of the number of night shifts per week in studied nurses were 1.49 ±
1.29. The results showed that increasing the level of noise and the number of night shifts per week increases the systolic and
diastolic blood pressure of the nurses (R2 = 0.79 and 0.86, respectively).

Conclusion: Noise emitted from different sources in hospitals and simultaneous shift working aggravates cardiovascular
disorders in nurses. Therefore, managerial and engineering interventions are needed to prevent adverse effects of noise and
shift working.

Key Words: Noise, Shift working, Blood pressure, Nurse, Hospital.
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