دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مديريت امور پرستاري

راهنماي طراحی معماري فضاهاي درمانی بيمارستان اعصاب وروان
جدول راهنماي طراحی"بستري بزرگساالن"(بخش  62تختی)دربيمارستان اعصاب ور وان
نام فضا

رديف

سطح با

توضيحات

مکانيابی وطراحی فضا

ابعاد
تقريبی
(مترمربع)
1

اتاق بستري 6تختخوابی

20

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

پنجره ها داراي عمق مناسب،نورگيري درجهت مناسب ومجهزبه شيشه هاي نشکن وحفاظ باشند.

6

اتاق بستري 1تختخوابی

12

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

پنجره ها داراي عمق مناسب،نورگيري درجهت مناسب ومجهزبه شيشه هاي نشکن وحفاظ باشند.

3

اتاق ايزوله انفرادي با

12*3

اين فضاجهت بيماران تهاجمی درنظرگرفته می

اين اتاق داراي دوقسمت پيش ورودي وبستري می باشد.اين اتاق به گونه اي طراحی شودتاازمخفی

پيش ورودي

فضاهاي بيماران

4

شودوتعداداين اتاقها تابعی ازتعدادكل تخت هاي

شدن،فراركردن،آسيب رساندن ويا خودكشی بيمارجلوگيري نمايند.كف،ديوارها،سقف وهمه دريچه ها بايدبا

موجودمی باشد.اين اتاقهادرديدرس كاركنان پرستاري

مواد ضدآتش با قابليت تحمل پذيري يك ساعته محافظت شوند.اين اتاق نبايدگوشه ها ويا لبه هاي بيرون

وبهتراست درموقعيت مناسب به اتاق هاي بستري

آمده داشته باشد.دربها به سمت بيرون بازشوند.وجودپريزهاي برق يا ظروفی مانندسطل آشغال درون اتاق

وترجيحاً دريك كنج قرارگيرد.

ممنوع می باشد.

سرويس بهداشتی

3

داخل اتاق ايزوله قرارمی گيرد.

كاردرمانی وگروه درمانی

36

درداخل بخش ودرنزديکی ايستگاه پرستاري طراحی می گردد

2

اتاق سکوت

11

اين اتاق می توانددرنزديکی اتاقهاي بستري وپرستاري

7

سرويس بهداشتی بيمار

4

8

5

درب سرويس بهداشتی اتاق ايزوله درقسمت پيش ورودي بازمی شود.

ودوش ايزوله
فاصله اي مناسب ازاتاق هاي ايزوله داشته باشد

وودرهم جواري كاردرمانی وگروه درمانی طراحی
گردد.
درنزديکی اتاق هاي بستري قرارگيرد.به صورت مركزي

درب اين فضا به خارج بازشود.

ودرنزديکی اتاقهاي بستري طراحی گردد.
1

دوش بيمار

3

مجاورسرويس بهداشتی طراحی گردد.

درب اين فضا به خارج بازشود.

سرويس

سرويس بهداشتی با

4

درداخل بخش ودرنزديکی بستري ها باشد.

درب اين فضا به خارج بازمی شود.فضاي كافی جهت چرخش صندلی وجودداشته باشد.عرض درب براي

هاي

صندلی چرخدار

ورودصندلی چرخداركافی باشد.قسمت ورودي سرويس بصورت هم سطح اجراگردد(فاقدبرآمدگی وآستانه

مشترك
11

باشد)
وان درمانی

1

درمجاورت سايراتاقهاي درمان طراحی ميگردد.

1

ايستگاه پرستاري

11

36

وگزارش نويسی

درمركزيت اتاقهاي بستري وخارج ازمسيررفت

عناصرتشکيل دهنده:پيش خوان،پرونده هاي پزشکی،ميزگزارش نويسی،كامپيوتروسايرتسهيالت

وآمدقرارمی گيرد.راه خروجی اضطراري براي ايستگاه
پرستاري پيش بينی شود.

16

فضاهاي

اتاق روانپزشك

16

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

13

پرستاري

اتاق روانشناس

11

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

14

اتاق ويزيت بيمار

16

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

درداخل بخش بافاصله مناسب نسبت به اتاقهاي بستري طراحی گردد.

15

اتاق تميزودارو

1

درداخل بخش وبه صورت بسته طراحی می گردد.نيازبه

ايستگاه پرستاري ارتباط نزديکی با اتاق دارووكارتميزدارد.اين اتاق قابل دسترس بيماران نباشد.

12

سرويس بهداشتی

2

درنزديکی رختکن ها پيش بينی گردد.

17

رختکن كاركنان

8

دورختکن جهت پرسنل(مردانه وزنانه)پيش بينی

18

روانپزشك(رئيس بخش)

18

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

فضاي

مشاوره وكنفرانس

64

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

آموزشی

روانپزشکی

پنجره ندارد
ودوش 2كاركنان
گردد.طرح به گونه اي باشد كه داخل رختکن ازبيرون
ديده نشود.
11
61

آشپزخانه

64

نزديك اتاق استراحت كاركنان ودرارتباط مستقيم با

اتاق رئيس بخش بصورت يك اتاق دفتري مبلمان می شودوداراي ميزكنفرانس به ظرفيت  8نفراست.

درآشپزخانه گريل هاي الزم براي دفع فاضالب حاصل ازپخت وپزموادغذائی درنظرگرفته شود وفقط به كفشواكتفانشود.

ناهارخوري بيماران پيش بيتی شود.

61

فضاهاي

ناهارخوري بيماران

15

درداخل منطقه خدماتي ونزديك اتاقهاي بستري پيش بيني شود.

مبلمان به زمين ثابت شده باشند.

66

پشتيبانی

اتاق جمع آوري وسائل

2

درداخل ودرنزديکی خروجی بخش طراحی می گردد.نيازبه

درهم جواري تی شوي قرارمی گيرد

پنجره ندارد.

كثيف

63

انبارملحفه

2

درداخل بخش طراحی می گردد.نيازبه پنجره ندارد.

64

گارد(نگهبان)

7

جهت كنترل بهتراست مابين بخش طراحی گردد.

65

تی شوي

6

درداخل بخش طراحی شود(درنزديکی ورودي

62

اتاق برق

6

دسترسی به فضاهاي پرسنلی اهميت دارد.

بخش)اين فضانيازبه پنجره ندارد.
درداخل فضاي خدماتی ودورازاتاقهاي بيماران

درب اتاق برق داراي قفل باشدوازمسيرهاي رفت وآمددورباشد.

دربخش طراحی می گردد.ازفضاهاي ترولوله هاي آب
دورباشد.

2

جدول راهنماي طراحی"بستري كودكان(بخش  66تختی)"دربيمارستان اعصاب وروان
نام

رديف
1
0
3
فضاهاي بيماران

4

فضا

اتاق بستري
1تختخوابي كودكان با
امكان همراهي مادر
اتاق بستري
0تختخوابي
اتاق ايزوله انفرادي با
پيش ورودي

مكانيابي وطراحي فضا

سطح با ابعاد
تقريبي
(مترمربع)
02

پنجره جهت نورگيري ضروريست.

پنجره ها داراي عمق مناسب،نورگيري درجهت مناسب ومجهزبه شيشه هاي نشكن
وحفاظ باشند.

02

پنجره جهت نورگيري ضروريست.

11

اين فضاجهت بيماران تهاجمي است وبهتراست
درموقعيت مناسب نسبت به اتاق هاي بستري
وترجيحاً دريك كنج مناسب قرارگيرد.اين اتاق
داراي دو قسمت پيس ورودي وبستري مي باشد.

پنجره ها داراي عمق مناسب،نورگيري درجهت مناسب ومجهزبه شيشه هاي نشكن
وحفاظ باشند.
اين اتاق به گونه اي طراحي شودتاازمخفي شدن،فراركردن،آسيب رساندن بيمار به
خود جلوگيري نمايند.كف،ديوارها،سقف وهمه دريچه ها بايد با مواد ضدآتش با
قابليت تحمل پذيري يك ساعته محافظت شوند.اين اتاق نبايدگوشه ها ويا لبه هاي
بيرون آمده داشته باشد.دربها به سمت بيرون باز شوند.وجودپريزهاي برق يا
ظروفي مانند سطل آشغال درون اتاق ممنوع مي باشد.
درب سرويس بهداشتي اتاق ايزوله به قسمت پيش ورودي بازمي شود.

سرويس بهداشتي
ودوش اتاق ايزوله

3

داخل اتاق ايزوله قرارمي گيرد.

اتاق بازي كودكان وتفريح
درماني

11

دراشراف كامل ايستگاه پرستاري قرار مي گيرد.

كالس درس

02

درهمجواري اتاق هاي بستري ودرنزديكي گارد
وايستگاه پرستاري طراحي گردد.
درداخل بخش طراحي شود.
درنزديكي اتاق هاي بستري قرارگيرد..

3
4

مجاورسرويس بهداشتي طراحي گردد.
درداخل بخش ودرنزديكي بستري ها باشد.

1
30

11

روانپزشك رئيس بخش

18

درداخل بخش طراحي شود.نيازبه پنجره ندارد.
درمركزيت اتاقهاي بستري وخارج ازمسيررفت
وآمدقرارمي گيرد.راه خروجي اضطراري براي
ايستگاه پرستاري پيش بيني شود.
جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.

10
13

اتاق پزشك
اتاق ويزيت بيمار

10
10

اتاق تميزودارو

1

سرويس بهداشتي
ودوش 1كاركنان

1

جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.
درداخل بخش وبا فاصله نسبت به اتاق هاي
بستري طراحي گردد.
درداخل بخش وبه صورت بسته طراحي مي
گردد.نيازبه پنجره ندارد
درنزديكي رختكن ها پيش بيني گردد.

5

1
7

1
12

15

فضاهاي پرستاري

14

سرويس هاي مشترك

8
1

كاردرماني

سرويس بهداشتي
بيمار
دوش بيمار
سرويس بهداشتي با
صندلي
چرخدار(معلولين)
وان درماني
ايستگاه پرستاري
وگزارش نويسي

30
4

توضيحات

درموارد خاص مي تواند درهمجواري كالس درس پيش بيني گردد.
درب اين فضا به خارج بازشود.بصورت مركزي درداخل بخش طراحي گردد.
درب اين فضا به خارج بازشود.
درب اين فضا به خارج بازمي شود.فضاي كافي جهت چرخش صندلي وجودداشته
باشد.عرض درب براي ورودصندلي چرخداركافي باشد.قسمت ورودي سرويس
بصورت هم سطح اجراگردد(فاقدبرآمدگي وآستانه باشد)
عناصرتشكيل دهنده:پيش خوان،پرونده هاي پزشكي،ميزگزارش
نويسي،كامپيوتروسايرتسهيالت
اتاق رئيس بخش بصورت يك اتاق دفتري مبلمان مي شودوداراي ميزكنفرانس به
ظرفيت  8نفراست.

ايستگاه پرستاري ارتباط نزديكي با اتاق دارووكارتميزدارد.اين اتاق قابل دسترس
بيماران نباشد.

3

11

رختكن كاركنان

8

17

مشاوره وكنفرانس
روانپزشكي
آشپزخانه

04
04

61

ناهارخوري بيماران

51

اتاق جمع آوري

2

18

دورختكن جهت پرسنل(مردانه وزنانه)پيش بيني
گردد.طرح به گونه اي باشد كه داخل رختكن
ازبيرون ديده نشود.
جهت استفاده ازنورمستقيم پنجره داشته باشد.
ودرارتباط مستقيم با ناهارخوري بيماران پيش بيتي شود.
نزديك اتاق استراحت كاركنان پيش بيني شود.

درداخل منطقه خدماتی ونزديك اتاقهاي
بستري پيش بينی شود.
درداخل ودرنزديکی خروجی بخش طراحی

وسائل كثيف

درهم جواري تی شوي قرارمی گيرد

می گردد .نيازبه پنجره ندارد.

66

انبارملحفه

2

63

گارد(نگهبان)

7

64

تی شوي

6

65

اتاق برق

6

درداخل بخش طراحی می گردد.نيازبه پنجره
ندارد.
جهت كنترل بهتراست مابين بخش طراحی

دسترسی به فضاهاي پرسنلی اهميت دارد.

گردد.
درداخل بخش طراحی شود(درنزديکی

اتاق غيرقابل دسترسی بيماران باشد.

ورودي بخش)اين فضانيازبه پنجره ندارد.
درداخل فضاي خدماتی ودورازاتاقهاي

درب اتاق برق داراي قفل باشدوازمسيرهاي رفت وآمددورباشد.

بيماران دربخش طراحی می گردد.ازفضاهاي
ترولوله هاي آب دورباشد.

استاندارد اتاق ايزوله روانی()Seclusion

 .1نورودماي اتاق بايد مناسب وكافي باشد.
 .2سقف اتاق بايدبلند( بيشتراز  11پا )باشد.
 .3سقف وديوارهاي اتاق ايزوله بايد ازموادي ساخته شده باشد كه توسط بيماران بدحال رواني سوراخ سوراخ نشده وبيماران قادر نباشند كه با انگشت آنرا كنده يا سوراخ نمايند.
 .4دراتاق ايزوله نبايد لبه هاي تيزموجود باشد.
 .5اتاق بايد فاقد برآمدگي هايي مانند لبه ،دستگيره واثاثيه باشد.
4

 .6تنها وسيله مبله اتاق بايد تشك وازجنس فوم با دوام (نه فيبر)باشد ونبايد داراي مواد قابل اشتعال باشد .
 .7درب اتاق بايد به سمت خارج بازشود كه بيمارقادرنباشد درپشت آن كمين كند.
 .8اتاق ايزوله بايد مجهز به سيستم شناسائي دود واعالم حريق باشد.

منابع:
طراحي بنا هاي درماني(. )1جلد يكم.راهنماي گروه بندي ومشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش داخلي /جراحي.نشريه شماره  287-1معاونت امور فني سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
تابستان 1384
http://www.mporg.ir/fanni.htm
Metlner.1.L.etal(2007)Resource.Document on the use of Restraint and seclusion in mental Health care .J.Am.Acad psychiatry.law.
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