
          

 آلودگی صوتی 

ّا اًَاع هختلفی دارًذ ٍ تؼضی اس آًْا  آلَدگی       

ًاهحغَط اًذ تِ ّویي دلیل اًغاى هتَجِ ؽاى ًوی ؽَد. 

گَػ کٌین اها کافی اعت کوی تِ صذاّای هحیظ اعزافواى 

ی آساردٌّذُ ای در حال آعیة تا هتَجِ ؽَین چِ صذاّا

 سدى تِ جغن ٍ رٍاى ها ّغتٌذ. 

 

 

 
 

صذاّایی ًظیز تلٌذ صحثت کزدى تا تلفي ّوزاُ , تزهش 

ؽذیذ اتَهثیل ّا , صذای تلٌذ تلَیشیَى , صذای تَق 

هاؽیي ّا , صذای تلٌذ سًگ تلفي ّوزاُ ٍ حتی صحثت 

 ٍساًِ افزاد ٍ . . .  .کزدى ر

 

 

 ٬عوارض سز و صدای سیاد در بیمارستان بز بیماران

 و کارکنان :  همزاهان بیمار

  ) اختالل در رًٍذ خَاب ) تی خَاتی 

 افشایؼ ضزتاى قلة 

   افشایؼ فؾار خَى 

  افشایؼ تؼذاد تٌفظ 

   افشایؼ هصزف اکغیضى 

 تٌگی رگ ّای خًَی 

  تٌگی ًفظ 

   ٌِتیز کؾیذى قفغِ عی 

 ٍ ِافشایؼ تزؽح اعیذ هؼذُ  عَّاضو 

  ُسخن هؼذُ ٍ سخن رٍد 

  یثَعت ٍ درد ّای ؽکوی 

 ٍ پذیزی تحزیک  سٍد رًجی 

   تی قزاری 

  ضغزاب افشایؼ اعتزط ٍ ا 

 ػذم توزکش 

  افشایؼ ػصثاًی 

   حَاط پزتی 

 ٍ پزخاؽگزی خغتگی 

  کاّؼ راًذهاى کاری 

 افشایؼ ریغک حَادث 

   کاّؼ قذرت یادگیزی 

 ِعزدرد ٍ عز گیج 

  حالت تَْع 

  اختالل در راُ رفتي 

 

 

  ضؼف ػوَهی 

  ز تز قذرت تیٌایییاحت 

 خارػ ٍ آلزصی پَعتی 

  کاّؼ تزؽحات تشاق ٍ خؾک ؽذى دّاى 

 تضؼیف عیغتن ایوٌی تذى 

 عکتِ ّای قلثی ٍ هغشی 

 

 

 
 

 

تیوارعتاى تِ ػٌَاى هحیظ ارائِ خذهات درهاًی تحت تاحیز 

هٌاتغ تَلیذ آلَدگی صذا قزار دارد کِ هی تَاًذ اس جٌثِ ّای 



تْذاؽتی ٍ آعایؾی تز تیواراى ٍ کارکٌاى آى تاحیزات هٌفی 

 داؽتِ تاؽذ. 

دّی ًیاس کارکٌاى تِ هحیغی آرام تزای خذهت آى ػالٍُ تز 

تَجِ تِ آعایؼ تیواراى در سهاى تغتزی در  ٍ هغلَب

تیوارعتاى در رًٍذ تْثَد تیواری آًاى تغیار حائش اّویت 

 .اعت

خواهیم تا نکات سیز را لذا اس شما همزاه گزامی می   

 رعایت فزمایید :

  در تواهی لحظات حضَر در تیوارعتاى هخصَصا

کٌار تخت تیواراى تلفي ّوزاُ خَد را در حالت 

 عکَت قزار دّیذ.

 

  اس تجوغ در راّزٍّا ٍ صحثت کزدى تا عایز

 ّوزاّاى خَدداری کٌیذ.

 

  ٌّگام صحثت کزدى تا تیوار یا کارکٌاى تیوارعتاى

اعتفادُ اس تلفي ّوزاُ تِ آراهی حزف ٍ هخصَصا 

 تشًیذ ٍ اس فزیاد سدى تپزّیشیذ.

 

  در صَرتی کِ هجثَر تِ صحثت کزدى عَالًی

هذت تا تلفي ّوزاُ خَد ّغتیذ ایي کار را در 

حیاط تیوارعتاى ٍ خارج اس اتاق ّا ٍ راّزٍّا اًجام 

 دّیذ.

 

  اس پخؼ کزدى هَعیقی تَعظ تلفي ّوزاُ خَد در

ى ٍ یا تلٌذ کزدى صذای تلَیشیَى جذا اتاق تیوارا

 خَدداری کٌیذ.

 

  اگز در خصَؿ هَضَػی تا ّز کذام اس کارکٌاى

تیوارعتاى دچار هؾکل ؽذیذ تا حفظ کاهل 

 تا تحج ٍ جز ٍ کالهی تزخَرد اس,  خَد خًَغزدی

 تا را خَد هؾکل ٍ کزدُ پزّیش تلٌذ صذای

 .تگذاریذ هیاى در ٍی عزپزعت

 

 

 

 

 

 هٌاتغ:

1) http://congress.tbzmed.ac.ir 
2) http://noortarjome.com 

 
 
 
 
 

 
 

 

و راههای پیشگیزی اس آن  آلودگی صوتی

های درمانی در محیط  

 

 

 شناسنامه ی بزوشور آموسشی

 عنوان

راههای پیشگیری از آن آلودگی صوتی و 

های درمانی در محیط  

 حغیٌی ًاسًیيهٌْذط  تهیه کننده

 آموزش به بیماركمیته  تایید کننده

   7931 سال تهیه


