
 .ها در اتاق عمل های مختلف متفاوت استغلظت آالینده

 محدود بسیار  توسعه حال در و درآمد کم کشورهای در عمل اتاقهای داخلی هوای کیفیت مورد در موجود شواهد

 عملهای اتاق در داخلی محیط در هوا هایآالینده غلظت مقایسه مورد در ایمطالعه هیچ این، بر عالوه است.

 در زایلن و بنزن اتیل تولوئن، بنزن، غلظت مقایسه و اندازهگیری منظور به که ایمطالعه در ندارد. وجود مختلف

 اتاق دو شامل مختلف عمل اتاق هشت از شد. انجام سبزوار هایبیمارستان در مختلف هایعمل اتاق هوای

 بینی و حلق گوش، و سزارین الپاروسکوپی، ارتوپدی، اعصاب، و مغز چشم، کرتاژ، عمومی، جراحی عمل

 و است متفاوت مختلف هایعمل اتاق در هاآالینده غلظت داد نشان نتایج گرفت. انجام غیرفعال گیرینمونه

 در آالینده غلظت کمترین و کرتاژ و عمومی جراحی هایعمل اتاق در بررسی مورد هایآالینده غلظت باالترین

 این معرض در گرفتن قرار از ناشی زایی بیماری و زایی انسرط خطر بررسی بود. بینی حلق و گوش عمل اتاق

 مواجهه از ناشی سرطان به ابتال خطر که داد نشان نیز کارلو مونت سازی شبیه روش از استفاده با هاآالینده

 حد از بیشتر بررسی مورد عمل های اتاق کلیه در کار سال 30 و روز در کار ساعت 6 برای بنزن با شغلی

 و بنزن اتیل تولوئن، بنزن، غلظت ترکیبات غلظت زیاد، احتمال به که گفت توانمی کل طور به بود. استاندارد

 مختلف هایعمل اتاق کارکنان و پرسنل برای بنزن و دارد تفاوت مختلف عملهای اتاق در توجهی قابل طور به زایلن

 فردی حفاظت وسایل از حداالمکان لعم اتاق پرسنل گرددمی بیشنهاد دارد. زایی سرطان خطر هابیمارستان

 .یابد بهبود عمل هایاتاق تهویه سیستم و کرده استفاده
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