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  ي كاربرد كليات، حدود و دامنه -جراحي عمومي / داخلي بستريبخش   - معماري ..................... ......طراحي بيمارستان ايمن  ريزي و برنامه استاندارد

 هاي عمراني دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرح -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  

  
  

 كاربرد ي كليات، حدود و دامنه -2-1
  

  

   خدمات بستري در بيمارستان  -2-1-1
 

درصد مساحت و فضاي فيزيكي يك  25بيش از  كه طوري  به ،ها است ن اصلي تمام بيمارستانز اركامات بستري يكي ادخ
درمانيِ تشخيصي و هاي  با اكثر بخشي بخش بستري  ارتباط گسترده .دهد بيمارستان عمومي را به خود اختصاص مي

   .استريزي بيمارستان  ي اهميت اين بخش در طراحي و برنامه ي درجه دهنده بيمارستان نشان
و ي درماني  ها به عواملي همچون سطح و جايگاه بيمارستان در شبكه در بيمارستان ي و مراقبتيبستري خدمات  ارائه

، نيازهاي شامل سطح، حجم و نوع خدمات تشخيصي و درماني كياهداف كليني ، مديريتي اهداف گيري جهت كشور،سالمت 
شامل طيف  و وابسته است... و ميزان دسترسي به نيروهاي متخصص ،ي تحت پوشش بيمارستان مراقبتي و درماني حوزه

در و  ي استو مراقبت يدرمان ،يتشخيصخدمات اين خدمات شامل  1.دشو مي هاي مختلف اي از خدمات و تخصص گسترده
به دست آوردن بيماران اين بخش تا بهبود وضعيت نسبي و ولي  ؛گردد هاي ويژه ارائه مي بخشي نسبت به تر پايين طحس

   .هستندو نظارت گروه پزشكي و پرستاري نيازمند كنترل سالمت خود 
 جراحي ، بستريعمومي بستري داخلي ي اصلي حوزه چهارعمومي در  هاي  كلي خدمات بستري در بيمارستانطور  به

   .شود به اختصار به بررسي هر كدام پرداخته ميكه در ادامه  شود ارائه مي ، بستري زنان و زايمان و بستري اطفالعمومي
  

  

   : 2هاي عمومي بستري چهارگانه در بيمارستانخدمات  -2-1-2
  

  :پذيرد صورت ميرح زير چهار بخش بستري اصلي به ش در هاي عمومي بيمارستانويژه در   خدمات بستري غير -2-1-2-1

 وضعيت تثبيت زمان تا كهبيماراني است  به خدمات ي دهنده ارائه اين بخش : 3بخش بستري داخلي عمومي .1
در اين . هستند پرستاري و پزشكي گروه نظارت تحت مراقبتي و درماني تشخيصي، خدمات نيازمند ،عمومي

با توجه به در طول روند درمان خود كه شود  ميارائه ي انبيمار بهو مراقبتي خدمات بستري  ي بخش كليه
هاي  تخصصدر اين بخش  .نيستند) اعمال جراحي(عمليات تهاجمي  نيازمندطور معمول  به ،نوع بيماري
 .ريزي شده استجز تخصص زنان و زايمان و تخصص كودكان برنامه مختلف به

جهت  از اعمال جراحي ماني قبلخدمات مراقبتي و در ي اين بخش كليه : 4يش بستري جراحي عمومبخ .2
 بعد ازخدمات مراقبتي و درماني همچنين و  )اعمال جراحي(سازي بيمار براي عمليات درماني تهاجمي  آماده

                                                           

كه  باشد مي ي درماني كشور در سطوح مختلف شبكه هاي عمومي در مورد بيمارستان عمومي جراحي /هاي بستري داخلي فضاي معماري بخششده در مورد  مطالعات انجام .1
  .ز حدود اين مطالعات خارج استتخصصي ا هاي تك هاي بستري بيمارستان بخش و هاي مختلف پزشكي است شامل تخصص

2. General Hospitals  
و    Inpatient Care Unit ،Nursing Unit/Facilitiesهمچون با عناويني ها و همچنين منابع علمي موجود  بستري اعم از داخلي و  جراحي در بيمارستان بخش .3

Inpatient Accommodation Unit ي شوند، همچنين بخش بستري داخل گذاري مي نام)Medical Care Unit ( با عباراتي همچونMedical Ward       و يا
Medical Nursing Unit شود نيز عنوان مي. 

 .تر است ها و منابع موجود متداول در بيمارستان Surgical Care Unitعبارت . شود گذاري مي هاي مختلفي نام اين بخش نيز همچون بخش بستري داخلي عمومي با نام .4
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هاي مختلف  شامل تخصصاين خدمات  .دهد را ارائه مي تا بهبودي كامل بيمار جراحي عموميعمل 
  .شود كودكان ميريزي شده به جز تخصص زنان و زايمان و تخصص  برنامه

قبل و بعد از اعمال زايمان اعم از تمامي خدمات مراقبتي و درماني ي  ارائه  : 1بخش بستري زنان و زايمان .3
 قبل و بعد ازي خدمات مراقبتي و درماني  ارائههمچنين  زايمان طبيعي و زايمان به روش سزارين و

 .پذيرد صورت مي در اين بخش هاي زنان بيماري مرتبط باهاي  جراحي

درماني با توجه به شرايط خاص فيزيكي و روحي كودكان و نياز به تمهيد فضاهاي :  2اطفالبخش بستري  .4
الزم است  ...هاي پزشكي و پرستاري و متناسب با كودكان و همچنين تفاوت در نوع و سطح مراقبت

تمامي  شاملريزي  نامهاين بر .ودكان در بيمارستان مد نظر قرار گيردك براي ريزي بخش بستري برنامه
 .است كودك خدمات مراقبتي از زمان پذيرش تا ترخيص

هاي بستري،  علت عوامل متعددي از جمله محدوديت در تعداد تخت  ، به 3هاي عمومي سطح  در بيمارستان -2-1-2-2
دمات خ ي طور معمول ارائه به ...، تعمير و نگهداري، محدوديت نيروهاي تخصصي واحداثباالي  ي هزينه

بستري داخلي عمومي، بستري جراحي عمومي، بستري زنان و زايمان و ويژه به چهار بخش  بستري غير
 ي و نيازهاي حوزه هاي مديريتي بيمارستان بر سياست، بناولي در سطوح باالتر ؛شود محدود ميبستري اطفال 
خدمات  ي ائهدر بخش بستري داخلي جهت ار موجودهاي  ممكن است بعضي از تخصص ،تحت پوشش

   .ريزي شود تخصصي در بيمارستان برنامه هاي بستري تك صورت بخش صورت مجزا و به به ،تر تخصصي

هاي  وجود بخش ،خدمات مرتبط با هر تخصص ي تلف و نياز به فضاهاي مجزا جهت ارائههاي مخ تخصص -2-1-2-3
كه از اين  سازد ضروري مي صصيتخ سطوح باالتر و يا تكهاي  متفاوتي را در بيمارستانداخلي بستري 
  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي بخش

  3يهاي دستگاه گوارش بخش بستري بيماري .1
  4بخش بستري بيماران كبدي .2
  5بخش بستري خون .3
 6بخش بستري سرطان .4
  7بخش بستري بيماران ريوي .5
  8هاي غدد بخش بستري بيماري .6
 9روماتولوژي بخش بستري .7

                                                           

1. Obstetric/Maternity and Gynaecology Care Unit يا به اختصار Ob/Gyn Care Unit، هاي زنان و بخش  هاي سطوح باال بخش بستري بيماري در بيمارستان
دقيقي نيست و بهتر است به  كه عبارت شود نيز ياد مي) Post Partum(پارتوم  از بخش بستري زايمان با نام پست. شوند صورت جدا از هم در نظر گرفته مي بستري زايمان، به

  .استفاده شود) Maternity Care Unit(جاي آن از عبارت 

2. Pediatric Care Unit  

3. Gastroenterology  

4. Hepatology  

5. Hematology 

6. Oncology 

7. Pulmonology  

8. Endocrinology 

9. Rheumatology 
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  1ليويبخش بستري بيماران ك .8
  2بخش بستري بيماران قلبي .9

 3مغز و اعصاب بخش بستري .10
 4هاي پوستي بخش بستري بيماري .11
 5گوش و حلق و بيني هاي بيماري بخش بستري .12
 6هاي چشم بخش بستري بيماري .13
 7هاي عفوني بخش بستري بيماري .14

 .و غيره

، خدمات  پزشكي و پرستاري هاي مراقبت ي ، نحوهابهت فضاهابه دليل مش طور معمول به الزم به ذكر است -2-1-2-4
صورت   تفكيك بيماران به ،8در بخش بستري جراحي مورد استفاده پزشكيِ تجهيزات و تخصصي قابل ارائه

د بخش بستري اين بيماران در يك يا چن و عموماً) به جز بيماران سرطاني( گيرد تخصصي صورت نمي تك
 ،ريزي بخش بستري جراحي عمومي ه بر برنامهعالوولي در سطوح باالتر  شوند؛ پذيرش مي عمومي جراحي

، 11جراحي مجاري ادراري، 10راكسو، جراحي ت9نظير جراحي قلبهاي تخصصي  ممكن است ايجاد بخش
  .هاي بستري جراحي ميسر شود با تفكيك بخش 13جراحي عروقو 12جراحي پالستيك و ترميمي

 ،امكان انتقال عفونت از بيماران داخلي به جراحيعلت   در بيمارستان به جراحي بستري داخلي وهاي  بخش -2-1-2-5
 پذيرش و ترخيص تعدادو  تعداد مراجعين در تفاوت مدت زمان اقامت در بيمارستان، تفاوت در نوع بيماري،

د و از نباش شده مي به صورت مجزا و تفكيك... خدمات پزشكي و پرستاري و و سطح تفاوت در نوع ،بيماران
دليل پذيرش بيماران بخش داخلي از بخش جراحي و بالعكس و   به 14.بايد اجتناب شوددر طراحي  ها ادغام آن

  .دباش ميسراين دو بخش امكان دسترسي آسان بين  ضروري است ،متعدد بودن موارد پذيرش

  

  

                                                           

١. Nephrology 

٢. Cardiology 

٣. Neurology 

�. Dermatology 

�. Otolaryngology  

�. Ophthalmogy  

٧. Infectious Disease 

، جراحي مغز و اعصاب، جراحي جراحي قلب، جراحي عروقتوان به جراحي عمومي،  مي شوند مي در بخش بستري جراحي از موارد اعمال جراحي كه منجر به بستري بيمار .٨
 .اشاره كرد... و دراري، جراحي مجاري ا)توراكس(ي سينه  و حلق و بيني، جراحي ترميمي و پالستيك، جراحي قفسه  چشم، جراحي گوش

٩. Cardiac Surgery 

١٠. Thorax Surgery 

١١. Urology Surgery 

١٢. Plastic Surgery 

١٣. Angio Surgery 

موجود در فضاهاي بخش بستري داخلي از طريق تماس مستقيم و يا غيرمستقيم قابل انتقال هستند و براي بيماران بخش بستري هاي بيمارستاني  ها و عفونت ميكروارگانيسم .�١
همچنين . شود توصيه نمي در يك بخش جواري اين دو گروه از بيماران كنترل عفونت، هم باحثنظر م  در نتيجه از نقطه. باشند ه داراي زخم باز هستند، خطرناك ميجراحي ك

نتقال عفونت، انتقال از طريق دست و ترين عوامل ا بيني شود زيرا يكي از مهم و فضاهاي مجزا براي هر بخش پيشاختصاصي  شود گروه پزشكي و پرستاري پيشنهاد مي
 .هاي كاركنان بخش است لباس
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هاي بستري داخلي  استانداردهاي هر يك از بخشتعيين ضوابط براي ضمن بررسي نيازها و  ،در اين كتاب -2-1-2-6
هاي  و نقشهشده  ارائهريزي  برنامه ،دو بخشاين بين با توجه به تشابه فيزيكي  ،و جراحي عمومي عمومي
با توجه به شرايط خاص فيزيكي و روحي كودكان و  .براي هر دو بخش مورد نظر قابل استفاده است شده آورده

در  ريزي براي بخش بستري اطفال ههاي طراحي و برنام استاندارد ،نياز به تمهيد فضاهاي متناسب با كودكان
الزم  .اند بررسي شده به صورت جداگانه »ريزي و طراحي بيمارستان ايمن استاندارد برنامه«هاي  مجموعه كتاب
نيز از نظر فضاهاي فيزيكي تشابهاتي با اين دو بخش  تخصصي تك هاي بستري بخش ي كليه به ذكر است

  .استفاده نمود كتابتوان از مطالب اين  اي مذكور ميه ريزي و طراحي بخش دارند و جهت برنامه
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  عمومي جراحي/داخلي بستري تعريف و عملكرد بخش -2-1-3
  

  عموميبستري داخلي بخش  -2-1-3-1

 متخصصـين پزشـكي   هـا توسـط   بيماري آن كهاست افرادي  خدمات به ي ارائه دهنده عمومي بخش بستري داخلي
و حصـول   تا زمان تثبيت وضـعيت عمـومي   اين بيماران. هستندماري خاصي تشخيص داده شده و يا مشكوك به بي

بـا توجـه    .هستندپرستاري  پزشكي و گروه تحت نظارت و مراقبتي درماني ،تشخيصي خدمات نيازمندنسبي سالمت 
هـاي متعـددي انجـام     از بخـش  بيماران در اين بخش شده در بخش بستري داخلي، پذيرش به اهميت خدمات ارائه

متداول به بيمار نيازمند مراقبـت در بخـش بسـتري داخلـي      درماني ي خدمات دياگرام روند ارائه ،در ادامه. ذيردپ مي
   .عمومي آورده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ن معني كه بيماران ايـن بخـش بـر خـالف بخـش بسـتري       ياه ب ؛هاي غير تهاجمي است اين بخش از نوع مراقبت
) اعمـال جراحـي  (نيازمند عمليات درمـاني تهـاجمي    عموماً ،وع بيماري در طول روند درمان خودجراحي با توجه به ن

 بستري داخلي عمومي  در بخش  نيازمند مراقبت انمتداول به بيمار درماني ي خدمات دياگرام روند ارائه -1- 2شكل 

  ي روند   ادامه

 درماني

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند   ادامه

 درماني

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  بخش اورژانس
اند، پس از  يمارستان مراجعه كردهبرخي از افرادي كه به بخش اورژانس ب

انجام پذيرش و درمان اوليه، در صورت تشخيص پزشك به بخش بستري 
 .شوند داخلي ارجاع داده مي

  بخش درمانگاه
اند پس از  برخي از بيماراني كه به صورت سرپايي به درمانگاه مراجعه كرده

تشخيص پزشك درمانگاه، در صورت نياز در بخش بستري داخلي پذيرش 
  .شوند مي
  بخش بستري جراحي عمومي 

برخي از بيماران پس از انجام عمل جراحي و پذيرش در بخش بستري 
ترل وضعيت داخلي به بخش بستري جراحي عمومي، به دليل نياز به كن

  .شوند داخلي عمومي منتقل مي
  ويژههاي  بخش مراقبت 

ر اين بخش در صورت بهبود وضعيت نسبي و عدم وجود برخي از بيماران د
ي روند درمان خود  صورت مجزا، جهت ادامه هاي متوسط به بخش مراقبت

  .شوند به بخش بستري داخلي منتقل مي
 

  ) IMCU(متوسط هاي بخش مراقبت
به بخش بستري  برخي از بيماران اين بخش جهت تكميل روند درمان،

  .شوند داخلي عمومي ارجاع داده مي
 

  قلب ي ويژههاي بخش مراقبت
عدم وجود  در صورت بهبود وضعيت نسبي وبرخي از بيماران اين بخش 

صورت مجزا، با تشخيص پزشك مستقيم به  تري داخلي قلب بهبخش بس
  .شوند بخش بستري داخلي عمومي ارجاع داده مي

  )Inter. CCU(هاي متوسط قلب  بتبخش مراق 
بيمار قلبي در اين بخش در صورت عدم وجود بخش بستري داخلي قلب 

صورت مجزا، با تشخيص پزشك به بخش بستري داخلي عمومي ارجاع  به
  .شوند داده مي

 

  ها و مراكز درماني ساير بيمارستان
برخي از بيماران طبق تجويز پزشكان خارج از بيمارستان از ساير 

 .شوند ها و مراكز درماني پذيرش مي بيمارستان

 

  بخش بستري جراحي قلب
به  ،كه بيمار قلبي جراحي شده داراي عارضه و مشكل داخلي باشد در صورتي

 .شود بخش بستري داخلي عمومي منتقل مي

  ي قلببخش بستري داخل
اي  هاي داخلي زمينه كه داراي بيماري بيماران قلبي در اين بخش در صورتي

نيز باشد، جهت كنترل و بررسي به بخش بستري داخلي عمومي ارجاع داده 
 .شود مي

 

بخش اعمال 

 جراحي عمومي

 بستريبخش 

 جراحي عمومي

  بخش

هاي  مراقبت 

 ي قلب ويژه

  بخش

هاي  مراقبت 

 متوسط قلب

  سازي بيمارِ جهت آماده
  نيازمند عمل جراحي 

 

  در صورت نياز به كنترل 
  قلبي بيماري وضعيت  ويژه

 

  در صورت نياز به كنترل
  وضعيت قلبي بيمار 

 

  انتقال مستقيم به بخش جراحي 
 در صورت وخيم بودن وضعيت بيمار 

  

بستري بخش 

 داخلي قلب

بخش 

هاي  مراقبت

 ويژه

  بخش

هاي  مراقبت 

 متوسط

  در صورت وخيم بودن 
  وضعيت بيمار

 

  در صورت نياز  به كنترل
  بيشتر وضعيت بيمار 

 

  ورت بهبود در ص
وضعيت نسبي و تثبيت 

 وضعيت عمومي

 ترخيص

بخش بستري 

  داخلي عمومي

  بخشي بخش توان  -
  بخش دياليز  -
  برداري پزشكي بخش تصوير  -
  اي بخش پزشكي هسته  -
  درمانگاه و آزمايشگاه فيزيولوژي  -
  
  

  در صورت نياز به كنترل
  وضعيت قلبي بيمار 
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تحت كنترل و نظارت گروه پزشكي و پرستاري اسـت كـه    استراحت ،اين بيماران ترين عامل در درمان مهم .نيستند
... ي ومحيطـ  شـرايط  كنتـرل  ،درماني ، داروغذايي كنترل رژيمشامل بررسي مداوم وضعيت جسماني و رواني بيمار، 

ـ     خدمات تشخيصي و درماني برون ان،همچنين در اين زم. است د درمـان بيمـاران ارائـه    بخشـي جهـت تكميـل رون
ارزيـابي   بيمار به روند درمـان  و پاسخ فيزيولوژيكي العمل تا عكس دنباش اين مراحل اغلب نيازمند زمان مي .گردد مي

بخـش  داخلي بيش از مـدت معمـول يـك بيمـار     بخش بستري يك بيمار  گاهي زمان اقامتگردد؛ به همين علت 
تعـداد مشـخص   هاي بستري مرود نيـاز بـراي    در محاسبات تعداد تخت بنابراين. انجامد طول مي ه جراحي ببستري 

   .شود مي بيني روز پيش 10تا  7متوسط طور  مدت اقامت بيمار داخلي به ،بيمار
  

  عمومي جراحي بستري بخش - 2-1-3-2

شـده و بنـا بـه     كيت فيزيولـوژي اخـتالال  خدمات به بيماراني اسـت كـه دچـار    ي دهنده ارائه ،بخش بستري جراحي
شـده در   با توجه به اهميـت خـدمات ارائـه    .هستند )عمل جراحي(عمليات درماني تهاجمي تشخيص پزشك نيازمند 

ي خـدمات متـداول    دياگرام روند ارائه در ادامه .پذيرد انجام ميهاي متعددي  بخش بستري جراحي، پذيرش از بخش
  .به بيمار نيازمند مراقبت در بخش بستري جراحي عمومي آورده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مومي در بخش بستري جراحي ع  متداول به بيمار نيازمند مراقبتدرماني ي خدمات  دياگرام روند ارائه -2- 2شكل 

  بخش اورژانس
اند، پس  برخي از افرادي كه به بخش اورژانس بيمارستان مراجعه كرده

از انجام پذيرش و درمان اوليه، در صورت تشخيص پزشك به بخش 
 .دشون بستري جراحي ارجاع داده مي

  
  بخش درمانگاه 

اند پس از تشخيص  ي كه به درمانگاه مراجعه كردهبرخي از بيماران
  .پزشك درمانگاه، در بخش بستري جراحي پذيرش مي شوند

  

  بخش بستري داخلي عمومي
  .كنند ر روند درمان خود نياز به عمل جراحي پيدا ميد برخي از بيماران

  ويژه هاي بخش مراقبت
برخي از بيماران اين بخش در صورت بهبود وضعيت نسبي و عدم 

به صورت مجزا به بخش بستري هاي متوسط،  وجود بخش مراقبت
  .شوند جراحي عمومي منتقل مي

  
  هاي متوسط بخش مراقبت

در صورت نياز به كنترل بيشتر و درمان تكميلي با بيماران اين بخش 
  .شوند به بخش بستري جراحي عمومي منتقل مي تشخيص پزشك

  ي جراحي قلب هاي ويژه بخش مراقبت
ي قرار گرفته و در طول روند درمان بيمار قلبي كه مورد عمل جراح

نيازمند عمل جراحي عمومي است به بخش بستري جراحي عمومي 
  .شود منتقل مي

  بخش بستري داخلي قلب
بيمار قلبي كه در روند درمان خود به عمل جراحي عمومي نياز پيدا  

  .شود كند، به بخش بستري جراحي عمومي منتقل مي مي

  بخش بستري جراحي قلب
حي عمومي نياز پيدا بيمار قلبي كه در روند درمان خود به عمل جرا

  .شود كند، به بخش بستري جراحي عمومي منتقل مي مي

  ها و مراكز درماني ساير بيمارستان
بيماراني كه طبق تجويز پزشكان خارج از بيمارستان از ساير 

 .شوند ها و مراكز درماني پذيرش مي بيمارستان

  

  هاي متوسط جراحي قلب بخش مراقبت
بيمار قلبي  كه مورد عمل جراحي قرار گرفته و در طول روند درمان  

ه بخش بستري جراحي عمومي نيازمند عمل جراحي عمومي است ب
  .شود منتقل مي

بخش اعمال 

  جراحي عمومي

  بخشي بخش توان -
  بخش دياليز -
  بخش تصويربرداري پزشكي -
  اي بخش پزشكي هسته -
  درمانگاه و آزمايشگاه فيزيولوژي -
  
  

  انتقال جهت
 عمل جراحي

انتقال مجدد به بخش 
  جراحي عمومي  بستري
  ازمراقبت بعد  جهت

 عمل جراحي

  پذيرش و
  آمادگي بيمار قبل
 از عمل جراحي

در صورت وخيم بودن وضعيت بيمار 
نيازمند به عمل جراحي، مستقيماً به بخش 

  . اعمال جراحي منتقل مي شود

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند   ادامه

 درماني

  ي روند  ادامه

 درماني 

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

  ي روند  ادامه

 درماني 

  

بخش بستري 

  جراحي عمومي

  ترخيص

  در صورت بهبود وضعيت نسبي
 و تثبيت وضعيت عمومي 

بخش بستري 

  داخلي قلب

بخش بستري 

  داخلي عمومي

  بخش 

  هاي مراقبت

  متوسط قلب

بخش 

هاي  مراقبت

  متوسط

بخش 

هاي  مراقبت

  ي قلب ويژه

بخش 

  هاي مراقبت

  ويژه 

  كنترل و بررسي
 وضعيت قلبي بيمار 

جهت كنترل وضعيت داخلي و انجام 
 عمليات تشخيصي مربوط به آن

  جهت مراقبت و كنترل 
 وضعيت قلبي

جهت مراقبت و كنترل وضعيت 
 هموديناميكي و قلبي بيمار

 جهت كنترل بيشتر وضعيت بيمار

وخيم شدن وضعيت  در صورت
 بيمار، جهت كنترل و مراقبت ويژه
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 هاي عمراني دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرح -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

، بـه بخـش   و كسب آمـادگي الزم و انجام عمليات درماني و تشخيصي مورد نياز  پس از پذيرش ،بيماران اين بخش
به بخش بازگردانده شده و تا زمـان بهبـود    بيمار مجدداً ،اعمال جراحي پس از انجام. شوند اعمال جراحي منتقل مي

از قبيـل  خـدمات تشخيصـي   ممكـن اسـت در طـي ايـن دوره      .شـود  كامل، بنا به تشـخيص پزشـك بسـتري مـي    
فيزيولوژي و يا خدمات درماني تكميلي  هاي آزمايش ،تشخيص طبي هاي آزمايش ،اي و هسته تصويربرداري پزشكي

  .باشد نيازمورد  شود، چه در مورد بيماران داخلي اعمال مي مشابه آن ...بخشي و ناز جمله توا
براي تعداد مشخص بيمار، مدت اقامـت بيمـار بخـش بسـتري جراحـي       جراحي جهت محاسبات تعداد تخت بستري

  . شود بيني مي روز پيش 3تا  2طور متوسط  به
  

  

  ميعمو جراحي/خدمات در بخش بستري داخليانواع  -2-1-4
  

 نياز مورد خدمات تكميل و تأمين منظور  به كه جراحي عمومي/بستري داخلي بخشبيماران در  به شده ارائه خدمات ي كليه
 از عبارتند ،شود مي ارائه بستري بيمارستان كاركنان مختلف هاي رده توسطاز هنگام پذيرش تا ترخيص بيمار از بخش  ،بيمار

 پزشكي، تصويربرداري خدمات عفونت، كنترل و بهداشت بخشي، توان مايشگاهي،آز دارويي، پرستاري، پزشكي، خدمات
 ارائه شده به بيمار بخشيِ  داخل خدماتبه بررسي  تفصيل به ادامه در. پشتيباني خدمات و آموزشي خدمات اداري، خدمات
  :پرداخته شده است بخش خارج يا داخل كاركنان توسط

 

 پزشكي  خدمات -4-1- 2-1

در ي پزشكان متخصص  عهده برهاي بستري داخلي و جراحي  بخش اينه، تشخيص و درمان بيمارانِمعمسئوليت 
  .كنند تحت نظر مدير بخش انجام وظيفه مي است كه آن زمينه
مورد معاينه قرار  با حضور گروه پرستاريبيماران را ، وزت معيني از رساعا هاي اضطراري و يا زمان در اين گروه

، دستور موارد تشخيصي مانند تعيين رژيم غذايي بيمارانانجام اموري از قبيل تجويز دارو و همچنين  ند؛ده مي
اسكن و ساير آزمايشات تشخيصي پزشكي، دستور انتقال و ترخيص بيماران و  تي سي  راديوگرافي، آندوسكوپي،

  . همچنين تشكيل شوراي پزشكي از وظايف گروه پزشكي بخش است
و  بستگي به نوع عمومي جراحي/هاي بستري داخلي در بخش ي خدمات دهنده رائها هاي پزشكي تنوع تخصص

و جراحي داخلي هاي  تخصص عمدتاًاي كوچك،  هاي ناحيه در بيمارستان. بيمارستان و ظرفيت آن دارد سطح
   .ابدي هاي پزشكي افزايش مي تخصص ها و فوق تعداد تخصصعمومي وجود دارد و با باال رفتن ظرفيت بيمارستان، 

  

 پرستاري  خدمات -4-2- 2-1

گروه پرستاري مسئوليت مراقبت از بيماران . بسيار حائز اهميت استپرستاري در مراقبت از بيماران  عملكردامروزه 
و  ، جنسيتاين گروه بايد با توجه به نوع بيماري، سن .ها را برعهده دارد خدمات خاص پرستاري به آن ي و ارائه

  . هر بيمار، برخوردي متناسب با وي داشته باشند انيرواني و جسمخصوصيات 
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پس از . بيمارستان است 1ي مديريت كل پرستاري هاي پرستاري بيمارستان بر عهده هاي تمام گروه نظارت بر فعاليت
هاي بيمارستان را  ي بخش گيرند كه مسئوليت رسيدگي به كليه از مديريت كل، سوپروايزرهاي پرستاري قرار مي

ريزي،  سرپرستار هربخش مسئوليت برنامه. كنند شته و دستورات الزم را به سرپرستار هر بخش ابالغ ميعهده دا به
  . عهده دارد هاي گروه پرستاري بخش را بر هدايت، كنترل، هماهنگي و ثبت فعاليت

ت كه شرح اين وظايف توسط مديري داردوظايف مخصوص به خود را نيز  بخش هر يك از اعضاي گروه پرستاري
ي پرستار  طور كلي وظيفه اما به .گردد هر بيمارستان تعيين ميو كلينيكي  اهداف مديريتيكل پرستاري و مطابق با 

   توان به انجام امور دارويي  ها مي ي آن مراقبت و درمان بيمار است كه از جمله اامور مرتبط ب ي بخش، انجام كليه
ها و ثبت مراتب در  اساس دانش پرستاري، كنترل مداوم و مستمر آن ي مراقبتي بيماران بر و تغذيه، اجراي برنامه

انجام اين وظايف  كه است يروز شبانه به صورت ،ساعات كار گروه پرستاري. اشاره كرد اني پزشكي بيمار پرونده
نوع ،  ها به سطح مراقبت گروه پرستاري با توجهتعداد پرستاران و كمك بهياران . گيرد در چند نوبت صورت مي

  .مديريتي متفاوت است اهدافبيمارستان و 
  

  خدمات دارويي  -4-3- 2-1

شده و در مدت  بسياري از داروها بايد به ميزان تعيين. دهد را دارو تشكيل مي بستري اساس درمان بيماران در بخش
براي موارد خاص  درباليني شك داروساز زپ ارتباط با، بستريدر بخش  ،بنابراين ؛شود به بيمار تزريقزمان مشخص 

از  .ي استفاده از آن و واكنش بيمار نسبت به آن ضروري است ميزان داروي تجويز شده، نحوه تحت نظر قراردادن
 .اي و يا موردي استتأمين داروهاي مورد نياز به صورت دوره ،شود كه به اين بخش ارائه ميديگر خدمات دارويي 

دارو به بخش تحويل داده  نياز توسط گروه پرستاري، داروها از انبار در اين حالت پس از درخواست داروهاي مورد
  .شوندتجهيزات پزشكي و وسايل مصرفي نگهداري مي و يا انبارو در يخچال دارو شده و در اتاق دارو و كار تميز 

  
  و فيزيوتراپي بخشي خدمات توان -4-4- 2-1

براي فيزيوتراپي و بازتواني  متخصصين .ش داردبخ بيماران اين ي نقش بسيار مهمي در تسريع بهبودبخش توان
يابند و اعمال الزم  در بخش بستري حضور ميشود  ري انجام ميبخشي كه در بخش بست انجام برخي از اعمال توان

و يا اتصال  گيرد صورت ميروي عضالت و مفاصل  بر... و يا دستگاه ويبراتور و مانند ماساژهايي كه با دست
بخشي به  ز موارد نيز بيماران جهت انجام اعمال تواندر بعضي ا .دهند بيماران و غيره را انجام مي تراكشن روي پاي

  .شوند به بخش بستري بازگردانده مي س از انجام درمان مورد نظرشوند و پ اين بخش منتقل مي
  

  خدمات آزمايشگاهي   -4-5- 2-1

در  طبي مورد نياز توسط افراد مربوط ت تشخيصبرداري آزمايشانمونه عمومي جراحي/بخش بستري داخلي در
هاي تشخيصي و درماني به بخش  هاي پزشكي از بخش تكنسين .پذيرد صورت ميداخل بخش و بر بالين بيمار 

در اين . را برعهده دارندهاي آزمايشگاهي   گرفتن نمونهليت ، مسؤيپرستارگروه تحت نظر  بستري مراجعه كرده و
هاي خون، مايعات بيولوژيك و ترشحات بدن نظير بافت و سلول، مدفوع، پزشك، نمونه ي ها طبق نسخهآزمايش

                                                           

1. Matron 
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 هاي عمراني دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرح -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

و يا سيستم حمل و نقل  وسيله سبدهاي ويژه ده و بهگيري ش، چرك و مايعات بدن بيماران در بخش نمونهادرار
ها به بخش آن ي هنتيج ،هاد و پس از انجام آزمايششون به آزمايشگاه مركزي بيمارستان منتقل مي 1نوماتيكي

 . شود فرستاده مي عمومي جراحي/بستري داخلي

  
  يآموزش خدمات -2-1-4-6

جهـاني در تشـخيص و   هـاي   پزشكي، آموزش جديـدترين روش علم و رفت روزافزون علم بهداشت  با توجه به پيش
ي  روز بـا جامعـه   اطـات بـه  در نتيجه وجود گروهي مستقر در بيمارستان، با ارتب. درمان بهتر بيماران بسيار مؤثر است

  . رسد درماني و پزشكي ضروري به نظر مي جهانيِ
دار انتقال مباحـث فـوق از گـروه آمـوزش كـل بيمارسـتان و از طريـق         بر اين اساس فردي از گروه پرستاري عهده

وزشي و جزوات آم ي اي، ارائهاين امر از طريق برگزاري جلسات آموزشي دوره. سوپروايزهاي آموزشي به بخش است
  . شود ميسر مي... مطالب از طريق تابلوي اعالنات بخش و

  

 و كنترل عفونت  يبهداشت خدمات -2-1-4-7

و كنتـرل عفونـت،   گـروه بهداشـت    كنـد،  مـي فعاليت   گروه پرستاري زير نظر گر بخش كه مستقيماً عالوه بر نظافت
اي  به صورت دوره اين گروه. داردبرعهده ا ر بستري هاي كنترل عفونت در سطح بيمارستان از جمله بخش ي وظيفه

 هاي عفونت را انجـام  محل تشخيصهاي ادواري براي  انجام كشتالزم جهت  هاي مراجعه نموده و نمونهبه بخش 
كـردن   نينظـارت بـر ضـدعفو    ،فضـاهاي بيمارسـتان   ي نظارت بر نظافـت كليـه   از ديگر وظايف اين گروه. دهد مي

  .است ...و عفوني انبيمارهداري نگي فضاها ها، اتاقتجهيزات، 
. يكي از افراد گروه پرستاري موظف است تا ارتباط بين بخش و گـروه بهداشـت و كنتـرل عفونـت را فـراهم سـازد      

ي  بيماران نيز برعهده عمومي بهداشتي نظافت، بهداشت و كنترل عفونت بخش و همچنين بررسي وضعيت  برنامه
  . اين فرد است

  

 ي ادار خدمات -2-1-4-8

مـدير بخـش،   . دهند و منشي بخش تشكيل مي )صورت پيشنهادي  به( منشي اداري ،گروه اداري اين بخش را مدير
  . ي امور كادر پزشكي و پرستاري را برعهده دارد مسئوليت مديريت و اداره

تـرخيص  ي پزشـكي و   ي امور اداري مربوط به پذيرش بيماران، تشـكيل پرونـده   منشي بخش، انجام كليه  ي وظيفه
هـا و غيـره از سـاير     هـا، راديـوگرافي   هاي آزمايشگاهي، تراپي هاي مربوط به تست ي فرم همچنين تهيه. ها است آن

منشــي بخـش تحــت نظـر سرپرســتار و پرسـتاران مســئول در ايسـتگاه پرســتاري                 . وظـايف منشـي بخــش اسـت   
  . قيم دارددر حالي كه با مديريت بخش ارتباط مست ،كند انجام وظيفه مي

را بر عهده دارد كه در صـورت   ور اداري مربوطي ام مدير بخش را ايفا كرده و انجام كليه دارنقش دفتر منشي اداري
  .ريزي است هاي مديريتي قابل برنامه نياز و با توجه به سياست

  

                                                           

1. Pneumatic Tube System 
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 پشتيباني  خدمات -2-1-4-9

هاي  ، بخشداريكاخ، بخشدر داخل  ان كههاي خدماتي مختلف بيمارست روهخدمات پشتيباني اين بخش توسط گ
  .شود انجام مي مستقر هستند، هاي تأسيسات و تجهيزات قسمت يا پشتيباني و

ها، نقل و انتقال بينِ بخشيِ بيماران،  يك از بخش مواردي چون نظافت عمومي بيمارستان، نظافت هر ،اين خدمات 
تعمير و نگهداري تأسيسات مكانيكي، الكتريكي و تجهيزات جابجايي بيماران، شده،  فوت انانتقال بيمار  و  نقل

سازي خوراك و آشاميدني  ، آمادههاي مربوط و رخت كثيف به بخش پزشكي بيمارستان، تحويل ابزار و وسايل
   .گيرد را در برمي ...، خدمات بهداشتي و نظافت بيماران وبيماران و كاركنان

  
  خدمات تصويربرداري پزشكي  -4-10- 2-1

بـه  بيمـار   نقـل و انتقـال   مساعد بوده و هاي ويژه در مقايسه با بخش وضعيت فيزيكي بيماران در اين بخش وماًعم
آن  ،شـرايط اورژانـس   ي همچوندر موارد خاصولي  است؛ پذير امكان مورد نياز فضاهاي تشخيصي جهت انجام امور

هستند، در داخل بخـش و   ر قابل انجامهاي سيا دستگاهدسته از خدمات تشخيصي تصويربرداري پزشكي كه توسط 
در مـوارد  . هستند... راديولوژي سيار، سونوگرافي و اموري از قبيل اين خدمات شامل. گيرند بر بالين بيمار صورت مي

هاي  ر بيمار به بخشهاي از نوع سيار نيستند، به ناچا كه دستگاه ...و اي، پزشكي هستهيآ   آر  اسكن، ام تي نياز به سي
ام نقل و انتقال، در هنگ الزم به ذكر است كه. شود منتقل شده و دوباره به بخش بازگردانده مي صي مورد نظرتشخي

         .است الزم، )بيماربر( بخش به همراه مسئول انتقال بيمار حضور يك پرستار مجرب
                                                                                                                                                                                                          

 ي كاربرد حدود و دامنه -2-1-5

ي درمـاني كشـور هسـتند      ت در شبكههاي مختلفي كه داراي شرايط و جايگاه متفاو در رابطه با بيمارستان ،كليات ذكر شده
 300تـا   96هـاي عمـومي    ولي قابل ذكر است كه ديدگاه اصلي ايـن كتـاب عمـدتاً بـر روي بيمارسـتان      ؛كند صدق مينيز 

  . ، متمركز شده استهستندهاي مختلف پزشكي  دولتي، غيرآموزشي، كه شامل تخصص) 3سطح (خوابي  تخت
در  ت اسـتفاده بزرگسـاالن را  جهـ  وميعمـ  جراحي/داخلي ريزي و طراحي معماري بخش بستري برنامه ، استانداردفصلاين 
  .گيرد برمي


