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 طرح موضوع ، هدف و اهميت – ICUبخش  -حدود، دامنه و تعريف .........................................استاندارد برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن

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

  
  
  

 موضوع طرح -1- 1

  

مجموعه مطالعاتي  جلد از دومينبه عنوان  »1برنامه ريزي و طراحي بخش مراقبت هاي ويژه استاندارد«اين مجلد با عنوان 

. را ارائه مي دهداين بخش  استانداردها و راهنمايي هاي الزم در طراحي »بيمارستان ايمن استاندارد برنامه ريزي و طراحي«

  غير آموزشي،  ،دولتي )3سطح (تخت خوابي  300تا  96 بيمارستان هاي عموميبر روي عمدتاً  مجموعه ديدگاه اصلي اين

مراقبت هاي ويژه بخش استاندارد برنامه ريزي و طراحي  ،اين كتاب. متمركز شده است  شامل تخصص هاي مختلف پزشكي،

  . را در بر مي گيرداستفاده بزرگساالن  جهت )جراحي/داخلي( 2عمومي

بهداشتي با حداكثر  كه خدماتشامل مواردي است  ،هاحفظ ساختارهاي فيزيكي بيمارستان بيمارستان ايمن، فراتر از  مفهوم

  .باشنداضطراري، در دسترس و كارآمد  پس از يك سانحه يا وضعيت بالفاصله ظرفيت و

  

 طرح و اهميت هدف -2- 1

  

برنامه ريزي و طراحي بيمارستان نيازمند فرايند همه . شهري هستند هاي  درماني يكي از مهمترين زيرساخت-خدمات بهداشتي

ه مورد توجه چبه صورت همزمان و يكپارو الكتريكي تاسيسات مكانيكي  ،ي معماري، تجهيزات هافضا در آن جانبه اي است كه

  .بيمارستان دست يافتعملكردي در انسجام تا بتوان به  دنواقع شو

، بيمارستاني يك بيمارستان ايمن .بخش افزوده گردد چهاردان مي شود كه مباحث ايمني نيز به اين اهميت اين امر زماني دو چن

 اين بيمارستان. گردند متوجه كمترين آسيبو بيماران و كاركنان  شودن تخريبدر برابر باليا  ،در زمان وقوع يك سانحهاست كه 

به عنوان  خدمات بهداشتي رامي تواند به فعاليت خود ادامه دهد و ستدر چنين شرايط بحراني كه بيش از هر زماني به آن نياز ا

  .ارائه كند جامعه محور مهم، تاسيساتيك 

با اطمينان از ساختار برگشت پذير تاسيسات باال بردن آگاهي و ايجاد تغييرات موثري است كه  ،هدف از طراحي بيمارستان ايمن

بـراي كاركنـان و    خطر پـذيري  كاهشو بهبود قابليت  ردهدر برابر باليا حفاظت ك از جان بيماران و كاركنان بهداشتي، هداشتيب

ايـن طـرح    الزم به ذكـر اسـت   .تضمين كند و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل از طريق مديريت بحران راموسسات بهداشتي 

   .مل به اجرا در آيدوقتي مي تواند كامال موثر باشد كه از ضمانت اجرايي الزم برخوردار بوده و در عرصه ع

  

                                                           

1. ICU (Intensive Care Unit)  

2. General   
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 كاربرد دامنه -3- 1

  

كشور  بنديمعيارهاي تخصيص تخت بيمارستاني در نظام خدمات درمان تخصصي و بستري كشور كه در سطح  -1-3-1
  : از  مد نظر قرار گرفته است عبارت اند نيز

  
  تقسيمات كشوري  -1-3-1-1

  جمعيت، رشد جمعيت و حركات جمعيتي  -1-3-1-2

  ارتباطات  موقعيت جغرافيايي، راه و -1-3-1-3

  فاصله تا اولين سطح ارائه خدمات بستري  -1-3-1-4

  ها  شيوع بيماري -1-3-1-5

  متوسط ايام بستري  -1-3-1-6

  ميزان فوريت و پيچيدگي ارائه خدمات  -1-3-1-7

  ، مذهب و زبان فرهنگ -1-3-1-8

  بيماردهي جامعه  -1-3-1-9

  امكانات موجود  -1-3-1-10

  مراكز آموزش پزشكي  -1-3-1-11

  درآمد سرانه  -1-3-1-12
  

  :ورد استفاده گرديده است در دو م مذكوراز معيارهاي در برنامه ريزي و طراحي بيمارستان  -1-3-2
  
  :براي محاسبه ميزان تخت و منابع مورد نياز  -2-1- 1-3

، در مقام بعد. بيماردهي جمعيت است ،نطقهو پايه محاسبه تخت و منابع مورد نياز در هر مفاكتور عمده ترين 

  . بيمار از فاكتورهاي مهم هستند متوسط اقامت جمعيت و نيز
  

  ) :يا قطب  شهرستان ـ ناحيه ـ منطقه و( مكان سنجي براي مراكز   -2-2- 1-3

از جمله ) راه و ارتباطات(ود ـ جمعيت ـ موقعيت جغرافيايي همانند تقسيمات كشوري ـ امكانات موج معيارهايي

  . ننده در مكان سنجي مراكز هستندعوامل تعيين ك
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  :سطح زير صورت مي گيرد 6سطح بندي بيمارستان ها در ايران بر اساس  ،موارد ذكر شده  بر اساس -1-3-3

  

  )درمان بستر بيمارستان( 1 سطح -3-1- 1-3

توان بستري  ،ايقه ز سياست  منطبسته به جمعيت منطقه و ني، تحت عنوان مراكز درمان بستر بيمارستان هاي

   روزانه و  تكنيكصورت ه صص شهرستان بو توسط پزشكان متخ دارا بودهساعت را  24بيماران براي حداكثر 

را ها  سطح اول بيمارستاندر اصل،  و عهده پزشك عمومي استه ب ها مديريت آن .دوره اي پشتيباني مي شوند

بهداشتي درماني، مركز تسهيالت زايماني ، آزمايشگاه ، راديولوژي ،  اين مراكز از يك مركز. دنتشكيل مي ده

  .تخصصي دوره اي تشكيل گرديده است  تكنيكداروخانه و 

  
  )ن شهرستانبيمارستا( 2سطح  -3-2- 1-3

هاي كشور  براي كليه شهرستان رسي افراد به خدمات بستري است،اين نوع بيمارستان كه در واقع اولين سطح دست

  . شهرستان در تقسيمات كشوري است جمعيت منظور گرديده و مبناي تخصيص آن درجه مركزيت و با هر

ان زن -داخلي ـ جراحي ـ اطفال (چهار بخش تخصصي اصلي  ِ منظور شده، ممكن هاي در اين سطح حداقل بخش

   خش ها نيز در ساير ب حداقل تخت براي شرايط، در صورت احراز ،است و بسته به تعداد تخت منطقه) و زايمان

 در نظر گرفته تخت هاي ويژه جهت بيماران قلبي  ،در بخش داخلي همچنين در اين سطح. نظر گرفته مي شود

  . شده است

  
   )بيمارستان ناحيه اي(  3سطح  -3-3- 1-3

يك  اصلي واين نوع بيمارستان در مركز هر بلوك ناحيه اي احداث شده و عالوه بر اينكه خود داراي چهار تخصص 

تخت  هاي حوزه آن ناحيه كه تعداد هاي شهرستان از مجموع تخت هاي كليه بيمارستان ،بيمارستان عمومي است

هايي كه  همچنين شهرستان. تشكيل شده اند، هر كدام به تنهايي به حد نصاب ايجاد بخش مستقل نرسيده است

جزء  ،دز جمله نوزادان و اورژانس هستناخود عالوه بر چهار تخت اصلي داراي ظرفيت تخت براي دو تخصص ديگر 

  . د نقرار مي گير دستهاين 

  
  )بيمارستان منطقه اي(  4سطح  -3-4- 1-3

     خود داراي كليه مشخصات يك بيمارستان عمومي و ناحيه اي بوده و عالوه بر آن از  اين نوع بيمارستان ها

اين  معموالً. تشكيل شده اند ،صاب نرسيدهنحد تخت هاي بخش هايي كه در هيچ يك از نواحي زير پوشش به 

  . ها در مراكز استان منظور مي گردند بيمارستان
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   )بيمارستان قطبي(  5سطح  -3-5- 1-3

بوده كه داراي خدمات از اين نوع هاي فوق تخصصي دانشگاهي در تعدادي از دانشگاههاي بزرگ كشور  بيمارستان

  . اع شده از چند استان مجاور هستندبيماران ارجفوق تخصصي و مسئول ارائه خدمات و پذيرش 

  

   )بيمارستان كشوري(  6سطح  -3-6- 1-3

مراكز فوق تخصصي ويژه كشور بوده كه ارائه كننده خدمات منحصر بفرد و نادر فوق از  ،بيمارستان كشوري

 .گيرند اين گونه از بيمارستان ها معموال در مركز كشور قرار مي .استتخصصي 

  
  تعداد تخت ها در سطوح مختلف بيمارستان:  1ه جدول شمار

  تعداد تخت خواب  رده شهري  سطوح

  -  بيمارستان درمان بستر  1سطح 

  تخت خواب 96كمتر از   بيمارستان شهرستاني  2سطح 

  تخت خواب 300تا  96  بيمارستان ناحيه اي  3سطح 

  تخت خواب 600تا  300  بيمارستان منطقه اي  4سطح 

  تخت خواب 800تا  600  قطبيبيمارستان   5سطح 

  تخت خواب1000تا  800  بيمارستان كشوري  6سطح 

  

جمهوري  به عنوان يك الگوي رايج در تختخواب 300تا  96ا ب 3سطح ايمن  دامنه كاربرد اين مجموعه بر مبناي بيمارستان

    يا  ن هاي تك تخصصيبا وجود اينكه بخش هاي مراقبت هاي ويژه در بيمارستا. شته استايران تدوين گ اسالمي

   در زمينه برنامه ريزي و طراحي بخش  مطالب اين جلد از مجموعه ولي از محدوده اين مطالعات خارج است، ،سطوح باالتر

  . قابل استفاده استنيز مراقبت هاي ويژه تخصصي در سطوح باالتر 

    اشي از جنگ در مواجهه و اصابت غير مستقيم از ايمني، ايمني در برابر تهديدات نمنظور  ،در الگوي بيمارستان ايمن

  .ت طبيعي با تاكيد بر زلزله استسالح هاي متعارف و يا ايمني در برابر مخاطرا
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 روش اجراي طرح -4- 1

 

يا توافق كه توسط يك مرجع يا منبع موثق است  و اصوليفعاليتهاي مربوط به ايجاد ضوابط  تدوين استاندارد شامل -1-4-1

ابعاد يا واسطه داشتن ه ب اصول اين. ناخته شودو مقايسه به رسميت شبه عنوان پايه و اساسي براي سنجش مي، عمو

   .است مورد از ساير انواع خودعمومي ترين  يا فراگيرترين و ،هميشگي و مرسوم فرم
 

يعني بايستي . اراي انعطاف نيز باشدام مي گيرد؛ ليكن بايد دانج آنتثبيت  الگو واز طريق تهيه يك  سازياستاندارد  -1-4-2

  .بتواند به تناسب نيازها و تغييرات شرايط محيطي مورد استفاده قرار گرفته و برحسب ضرورت بازنگري و به روز شود
 

  : به صورت زير است مراحل تدوين استاندارد  -1-4-3
  

  بررسي و تاييد موضوع ،انتخاب -1-4-3-1

  دارد و ابالغ موضوعتعيين دبير تدوين استان-1-4-3-1

  منابع /انتخاب منبع-1-4-3-1

  انتخاب اعضاي كميسيون اوليه و دعوت از آنان جهت همكاري-1-4-3-1

  تهيه پيش نويس اوليه استاندارد-1-4-3-1

  انتخاب اعضاي كميسيون فني و بررسي پيش نويس اوليه استاندارد در اين كميسيون-1-4-3-1

  كميسيونو حضور در اين  هايي و دعوت از آنان جهت بررسي پيش نويس اوليهنتخاب اعضاي كميسيون نا-1-4-3-1

  بررسي پيش نويس نهايي استاندارد در كميته بين المللي مربوط-1-4-3-1

  انتشار به عنوان استاندارد رسمي كشور-1-4-3-1

 

تقسيم  استاندارد بين المللي، مليتاندارد اس، منطقه ايستاندارد ، ااستاندارد كارخانه يا شركتيدسته  4استانداردها به  -1-4-4

ش پزشكي وزدرمان و آم ،بوده كه تحت نظر وزارت بهداشت لياستاندارد ماستاندارد مذكور از نوع  .مي شوند

 . ار گيرداستاندارد ملي بايد به دقت مورد توجه قر اجباريِ بنابراين الزامات. كشور تدوين گرديده است


