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نوزادانویژهمراقبتبخشدرصداونوربامرتبطمحیطیعوامل

2، رضوان محفوظی1فخري دخت اکبري

)fdakbari@gmail.comبهبهان، ایران (نویسنده مسئول: کارشناس ارشد پرستاري، مربی دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی -1

فریده بهبهانی، بهبهان، ایران.کارشناس ارشد مراقبت هاي ویژه نوزادان، بیمارستان -2

به بالقوه آسیب و صدا از منابع نوردر این بخش، . بخش مراقبت ویژه نوزادان اولین محیط خارج رحمی براي نوزادان نارس است
بطور میانگین وضعیت مراقبتی ،دان نارسصدا بر نوزانور و خصوص اثر سوء درتحقیقات انجام شده علیرغم شد. بامی اننوزاد

، استاندارد نبودن فضاي توجه مراقبت کنندگانعدمناشی ازمعموالله دارد که فاصبا استانداردبخشها این عوامل دررتبط با م
. می باشدبخش و کمبود امکانات و تجهیزات 

ظیم شود. تنلوکس 900تا 400نور بخش مراقبت ویژه نوزادان باید بین ،ییکاي شمالانجمن مهندسی روشنایی آمرطبق اعالم 
ماهگی الگوي سیرکادین مشخصی وجود ندارد، اما کاهش نور در 1- 2در نوزادان تا قبل از ،اساس بعضی مطالعاتاگرچه بر

وزنگیري مناسب در نوزاد می شود. کادین، بهبود خواب و باعث برقراري سیکل سیر،شب

شب تجاوز کند. دسی بل در روز و 35و 45شدت صدا نباید از بخش این جهانی، در زمان بهداشت طبق اعالم ساهمچنین 
منابع عمده . همترین علل تحریک درد می باشداز مصدا ، فشارخون و تعداد تنفس نوزاد در پاسخ به صدا نوسان می یابد و نبض
است. ه کارکنان تجهیزات و مکالمانکوباتور، آالرم باز و بسته شدن دربهاي شاملصدا

هاي واحدبخش بصورت طراحی چون و نصب وسایل، اقدامات حفاظتیقبل از راه اندازي رل این عوامل بایدبمنظور کنت
اصالح و حفظ همچنین انجام شود.بخش کوستیک نمودن ساختمان اواحد و نور قابل تنظیم براي هر ایجاد جداگانه و 

دادن قرار یاانکوباتور براي نوشتنستفاده از سطحعدم ا، پوشاندن انکوباتورهاکاهش نور بخش در شب، رفتارهایی مانند 
ضروري بنظر می رسد.آالرمهاپاسخ دهی سریع به ،نزدیک انکوباتورمات مکالنمودنمحدود وسایل،

،و ملیي بین المللیالزمست با سنجش وضعیت موجود و مقایسه آن با استانداردها و با استفاده از استانداردهادر نهایت 
.گرددو اجرا نوزادان تدوین رعایت اصول مربوط به صدا و نور در بخش مراقبت ویژه ت پروتکلی جه
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