دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

راهنماي ساختاربخش هاي بستري
بخش در محیط آرام و بی سروصدا قرار داشته باشدوحداقل داراي فضاهاي زيرباشد.

اتاق معاينه ودرمان:
مساحت آن حداقل  21مترمربع باشد.ارجح است اين اتاق همجواريا نزديك اتاق دارووكارتمیزطراحی شود.اين اتاق نیازبه پنجره
نداردوبصورت مكانیكی تهويه می شود.دراين اتاق دستشوئی بیمارستانی پیش بینی گردد و ديوارها تا زيرسقف كاشی كاري شود.

ايستگاه پرستاري :
درمركزبخش قرارگیرد بطوريكه پرستاران بتوانندكل بخش راتحت كنترل داشته باشند.اين محل بايستی فاصله نزديكی با اتاق سرپرستار

بخش واتاق ايزوله داشته باشد.مكان استقرارآن به گونه اي طراحی شودكه ورودي بخش درديدرس قرارگیرد.
اتاق بستري يك تخت خوابي ايزوله (شامل پيش ورودي،دوش،توالت ودستشوئي)
مساحت  21/03الی  11مترمربع وروبروي ايستگاه پرستاري طراحی شود.كف پوش سینتتیك وكاشی تازيرسقف ورنگ روغنی نیم مات

باشد.
راهرو:
حداقل عرض راهرو 143سانتیمتروكف پوش سینتتیك وجهت جلوگیري اززخمی شدن ديوارازضربه گیروازراه مناست استفاده شود.
رنگ روغنی نیم مات باشد.
اتاق بستري چندتخته خوابي:
مساحت  03/16الی  41/62مترمربع (ابعادسطح فضاي داخل پرده كه تخت درمحورآن قرارمی گیرد 1/44:الی  1/64متر مربع) دردوگروه
دوطرف ايستگاه پرستاري بعد ازاتاقهاي يك تخته قرارگیرد.دراين اتاق دستشوئی بیمارستانی پیش بینی شود وحداكثرتعداد تخت دراين
اتاق  4تخت می باشد.كف پوش سینتتیك ورنگ روغنی نیم مات باشد.
اتاق سرپرستاربخش:
مساحت  7مترمربع ومحل آن درنزديك ايستگاه پرستاري با رنگ روغنی نیمه مات باشد.توصیه می شود كه اتاق پنجره اي داشته باشد
كه داراي شیشه يا پرده اي ازداخل باشد كه سرپرستاربتواند ايستگاه پرستاري را مشاهده كند ولی ازخارج اتاق داخل آن قابل مشاهده
نباشد.
اتاق البسه تميز
مساحت  0/31مترمربع .انباري كوچكی جهت كلیه ملحفه ها ،روتختی ها و...كه شسته شده اندپیش بینی شود.بعلت پرز پارچه نمی توان
آنهارادراتاق كارتمیزانبارنمود.كف سرامیك ،فاقد كف شوي.كاشی تازيرسقف ورنگ روغن نیم مات
اتاق دارووكارتميز(.L.Pخون گیري  .تزريق وريدي ):
مساحت  22/26الی  21/13مترمربع ومحل آن نزديك ايستگاه پرستاري طراحی شود  .توصیه می شود  ،بازشوي اتاق در راهرو اصلی
نباشد وازايستگاه پرستاري به راحتی بتوان به اين اتاق وارد شد.دراين اتاق سینك دستشوئی پیش بینی گردد ولی فاقد سرامیك كف
شوي باشد وديوارها تا زيرسقف كاشی كاري ورنگ روغن نیم مات باشد.
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اتاق كاركثيف:
مساحت  1/13در(*) 0/63مترمربع ،اين اتاق بايد تاحدودي به ايستگاه پرستاري نزديك باشد.سرامیك با پیش بینی كف شوي ،كاشی
كاري تا زيرسقف ورنگ روغن نیم مات باشد.
اتاق جمع آوري لوازم كثيف:
مساحت  1/43در(*) 4مترمربع ،مكان اين اتاق درنزديكی ورودي بخش بستري پیش بینی شود.سرامیك باپیش بینی كف شوي،كاشی
كاري تازيرسقف ورنگ روغن نیم مات
اتاق نظافت:
مساحت 2/63در1/43متر مربع ،مكان اين اتاق می تواند در انتهاي راهرو داخلی بخش قرار گیرد.ارجح است اتاق نظافت پنجره نداشته
باشد.سرامیك باپیش بینی كف شوي كاشیكاري تا زير سقف ورنگ روغنی نیم مات داشته باشد.اتاق نظافت شامل سه قسمت است:
الف-قسمت تی شوي:اين قسمت می تواند با مصالح بنايی ساخته شود.سطوح داخلی وخارجی آن كاشی می شود.عمق آن03سانتیمتر
وآب گرم وسرد دارد.
ب-قسمت نگهداري مواد شوينده وضدعفونی كننده
ج-قسمت نگهداري تی،جارو برقی وماشین كف سابی
سرويس بهداشتي معلولين:
مساحت1/73در 1/73متر مربع ،سرامیك با پیش بینی كف شوي ،كاشی كاري تا زير سقف،رنگ روغن نیم مات
سرويس هاي بهداشتي بيماران:
سرويس هاي بهداشتی بیماران با مساحت 2/13در، 1گروه سرويس هاي بهداشتی براي اتاق هاي چند تخت خوابی به صورت فضاهاي
مستقل طراحی شود(.توالت ودستشويی) براي هر 1تخت بستري يك توالت و دستشويی الزم است .توصیه می شود توالت ودستشويی ها
دردوگروه طراحی شودبه طوري كه فاصله آن ها تاتخت بستري از 21متر بیشتر نباشد  .كف سرامیك،كاشی تا زير سقف ،رنگ روغنی
نیم مات
حمام بيماران:
حمام با مساحت 2/13در1/74
وان درمان:
مساحت  21/61مترمربع ،بخش هاي بستري جراحی نیازبه فضائی بنام وان درمان دارندكه اين اتاق داراي توالت ودستشوئی
است.سرامیك با پیش بینی كف شوي،كاشی كاري تازيرسقف ورنگ روغنی نیم مات .وان به طول  263سانتیمترطوري قرار می گیرد
كه دوطرف آن آزاد باشد ،فاصله يك طرف آن تاديواركه به سمت در ورودي اتاق است  133سانتیمتر باشد.
آبدارخانه:
مساحت0در6متر مربع،مكان آبدارخانه می تواند در فضاي مشترك بین دوبخش داخلی قرار می گیرد .سرامیك با پیش بینی كف
شوي ،كاشی كاري تازيرسقف،رنگ روغنی نیم مات(كد) 1وداري سینك ظرفشوئی بیمارستانی باشد(.كد0ص )006

انبار تجهيزات:
مساحت 7/13متر مربع،انبار مواد وتجهیزات در بخش هاي بستري اطفال،داخلی وجراحی می تواند به صورت يك اتاق طراحی شود يا
براي صرفه جويی در زير بنا مخصوصا در بیمارستان هاي كوچك به صورت گنجه هاي عمیق كه درآن به راهروي بخش بستري باز
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می شود طراحی گردد.كف پوش وينیل،كف شوي ندارد،رنگ روغن نیم مات.بخش بستري آموزشی در مقايسه با بخش بستري
عادي نیاز به انبار بزرگتري دارد.زيرا افراد بیشتري درگیر درمان بیماران می باشند.
محل نگهداري برانكارد وصندلي چرخدار:
مساحت  0/13مترمربع ،مكان فضاي پارك برانكاردوصندلی چرخداردرنزديكترين فاصله به ورودي بخش بستري پیش بینی
شود.كفپوش سینتتیك كاشی تا زير سقف ،رنگ روغنی نیم مات

اتاق كنفرانس ونمايش بيمار:
مساحت  43متر مربع كه شامل دو قسمت می باشد:
الف-قسمت سخنرانی ونمايش بیمار
ب-قسمت نشیمن دانشجويان
سنگ با رنگ روغن نیم مات،اين اتاق بايستی گنجايش 03-14دانشجو با صندلی ومیز نوشتار را داشته باشد.

اتاق مطالعه وگزارش نويسي:
مساحت 26/63متر مربع،اين اتاق نیز در كنارساير فضاهاي آموزشی طراحی می گردد.مكان فضاهاي آموزشی مربوط به بخش هاي
بستري در بیمارستان هاي آموزشی بین دو بخش بستري داخلی /جراحی قرار گیرد .سنگ با رنگ روغن نیم مات،اين اتاق بايستی
گنجايش 21دانشجو با صندلی ومیز نوشتار را داشته باشد.
آزمايشگاه تحقيقات:
مساحت  6متر مربع ،اين آزمايشگاه در فضاي مشترك بین هر دو بخش بستري در كنار ساير فضاهاي آموزشی طراحی شود.كف آن
سرامیك ضد اسید،ديوارها كاشی تا زير سقف ،رنگ روغنی نیم مات
اتاق پزشك به تعداد دو دفتر:
مساحت21/43متر مربع ،اين اتاق گنجايش میز تحريرو نشیمن 0-1نفر داشته باشد.كف سنگ،ديوارها رنگ روغنی نیم مات
انتظارفرعي عيادت كنندگان:
مساحت  6/43مترمربع ،مكان انتظارفرعی عیادت كنندگان وكانتراطالعات درفضاي مشترك بین دوبخش بستري داخلی وجراحی
قرارمی گیرد.كف سنگ ،كف شوي ندارد.رنگ روغنی نیم مات.تعداد حداقل 1صندلی در انتظار فرعی الزم است.
رختكن زنان ومردان:
رختكن زنان با مساحت  1/63مترمربع ورختكن مردان با مساحت  4/13مترمربع،درفضاي مشترك بین دوبخش بستري داخلی وجراحی
به صورت زنانه ومردانه پیش بینی شود.كفپوش سینتتیك ،كاشی تازيرسقف ورنگ روغنی نیم مات
تسهيالت كشيك:
درجواركلیه بخش هاي بستري خوابگاه كشیك زنانه ومردانه طراحی شود.هرقسمت زنان يا مردان شامل اتاق خواب  ،نشیمن وسرويس
بهداشتی است.كفپوش سینتتیك ،كاشی تازيرسقف ورنگ روغنی نیم مات.
اتاق روزبيماران:
مساحت  20/44مترمربع ودرنزديكی ورودي بخش بستري پیش بینی می شود.وجود پنجره وديد به بیرون ساختمان دراين اتاق الزامی
است .فضائی است جهت استراحت ومطالعه وتغديه با صندلی هاي راحتی كف سنگ يا موزائیك ياكف بتنی ديواررنگ پالستیك
كفپوش سینتتیك ورنگ روغنی نیم مات باشد.
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اتاق برق:
مساحت  6مترمربع درفضاي مشترك بین دوبخش بستري پیش بینی شود.
پله فراربه انضمام پيش ورودي
مساحت  14مترمربع كف سنگ بدون كف شوي،رنگ روغنی نیم مات
اتاق تميزClean Utili y:
دريافت وذخیره پك استريل ،سرنگ ها وسرسوزنها،آتمهاي تمیزمانندبانداژها ،لوسیونها ومواد ضدعفونی
آماده كردن كلیه مواد واستريل مورد استفاده دردرمان بیماران
گرم نمودن لوسیونها و...شستن دستها ،دريافت ،ذخیره وآماده كردن داروهامساحت حدود 24-21مترمربع ترجیحاً اين اتاق نزديك اتاق
درمان باشد.
اتاق درمان()Treatment
جهت درمان ومعاينه بیماران جهت ايمنی وايجاد خلوت بیشتربیماربدون اينكه جهت اختالل دركار سايربیماران شود.
اين اتاق جهت پیش گیري ازعفونت كمك كننده می باشد.
مساحت آن  21-24مترمربع می باشد.
وجود اين اتاق بسته به نوع درمان وسیاست گذاري بیمارستان دارد.
درصورتیكه به اين اتاق نیازنباشدمی توان استفاد ه ديگري ازآن كرد.
محل آن ترجیحاًنزديك ايستگاه پرستار ي واتاق تميزباشد.

توضيح:
مشخصات مربوط به فضاي هاي موجوددربخش هاي بستري بصورت كلی دربیمارستان هاي  233الی  2333تختخواب می باشد.
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