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

راهنماي ساختارفيزيکی بخش نوزادان وفتوتراپی
بخش مراقبتهای ویژه نوزادان یا سطح سوم مراقبت نوزادی مکانی برای ارائه مراقبتهای حمایتی پیشرفته ویژه
نوزادان با اختالل عملکردچندارگانی ویا نوزادان با وزن کمتراز 0011گرم ویا سن حاملگی کمتراز 23هفته
ونوزاددچاردیسترس تنفسی است.سطح دومراقبت نوزادی یا مراقبت متوسط شامل مراقبت ازنوزادن با سن
حاملگی بین  23تا  23هفته ووزن بین  0011تا 3111گرم می باشد.
زیرساختهای اساسی ،تجهیزات ،پرسنل ودیگرتسهیالت بخش سطح دو،شبیه به سطح سه با تغییرات جزئی است
.فلسفه عملکرد،مشابه است ،زیراهدف اصلی ارائه سریع ومؤثرمراقبتها با استفاده ازنیروی انسانی،فضا وتکنولوژی
مناسب است .
 -0بخش مراقبت سطح  3باید به بخشهای لیبروزایمان نزدیک باشد.
 -3بخش دارای تجهیزات تهویه مکانیکی جهت حفظ تعادل درجه حرارت ،رطوبت ،جریان هوا باشد (.کد
0ص)041
 -2نورکافی درطول روزدریافت کند.
 -4فضای فیزیکی بخش بایدحداقل 0/0مترمربع به ازای هرنوزاد باشد(دربخشهای تازه تاسیس یا
درمواردتوسعه بخش حداقل  2مترمربع فضا به ازای هرنوزادداشته باشد).
 -0بخش بایدحداقل  01تخت داشته باشد.
 -3اتاق جداگانه ای برای شستشوی دستها وپوشیدن گان وجودداشته باشد.
 -1فاصله پنجره تا تخت نوزادبیش از 31سانتیمترباشد.
 -8درمحل ورودبه بخش یک دستشوئی جهت اسکراب درنظرگرفته شود.
 -9فضای کافی جهت حرکت ورفت وآمدپرسنل ووسایل وجودداشته باشد.
 -01بین انکوباتورها یا کات های نوزادان  0/3متر فاصله وجود داشته باشد(.کد 03ص)03
 -00به ازای هرنوزاد یک خروجی اکسیژن،ساکشن،هوای فشرده و 3خروجی الکتریسیته وجودداشته باشد.
 -03ایستگاه پرستاری برکلیه قسمتها اشراف داشته باشد.
 -02اتاق مخصوص کاردربخش (جهت اعمالی مانندتعویض خون و،LPتزریق وریدی و)...وجودداشته باشد.
 -04اتاق تریتمنت بامساحتی حدود01مترمربع.
 -00محل مخصوص شستشوی نوزادوجودداشته باشد.
 -03اتاق ایزوله براساس اصول ایزوالسیون (انکوباتور وتجهیزات برای جداسازی)وجودداشته باشد.

 -01جهت والدین محلی جهت شستشوی دستها وپوشیدن گان وجودداشته باشد.
 -08مکان جداگانه ای جهت انبارووسایل تمیزووسایل آلوده وتجهیزات پزشکی وجودداشته باشد.
 -09محلی مجزاجهت شستشوی وسایل وجودداشته باشد.
 -31یک مکان جداگانه یا یک اتاق برای مادران جهت شیردهی وجودداشته باشد.
 -30اتاقی جهت فتوتراپی با حداقل فضایی جهت قراردادن دوتا سه دستگاه فتوتراپی وجودداشته باشد.
(با درنظرگرفتن شرایط الزم مانعی جهت جداسازی واحدفتوتراپی با استفاده ازپارتیشن وجودندارد).

 -33اتاق مخصوص استراحت پرسنل پرستاری دربخش موجودباشد
 -32اتاقی جهت کارپزشکان دربخش وجودداشته باشد.

ابعاد تجهیزات:
تخت حدود 04در  04سانتی متر.
انکوباتور 144-941:در 164با ارتفاع 921سانتی متر .
دستگاه فتوتراپی 66:در 02با ارتفاع  912سانتی متر

