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

راهنماي طراحی معماري بخش كودكان
 بخش در محیط آرام و بی سروصدا قرار داشته باشد.
 دارای تجهیزات تهویه مکانیکی جهت حفظ تعادل درجه حرارت ،رطوبت ،جریان هوا باشد.


نورکافی درطول روزدریافت کند.

 حداقل  01تخت داشته باشد.

 فضای کافی جهت حرکت ورفت وآمدپرسنل ووسایل وجودداشته باشد.
حداقل دارای فضاهای زیرباشد.
 -0اتاق معاينه ودرمان:
مساحت آن حداقل  01مترمربع باشد .ارجح است این اتاق همجوار یا نزدیك اتاق دارو و کار تمیز طراحی شود .این اتاق نیاز به
پنجره ندارد و بصورت مکانیکی تهویه می شود .در این اتاق دستشوئی بیمارستانی پیش بینی گردد و دیوارها تا زیرسقف کاشی
کاری شود.
 -1ايستگاه پرستاري :
درمرکز بخش قرار گیرد ،بطوریکه پرستاران بتوانندکل بخش را تحت کنترل داشته باشند.این محل بایستی درفاصله نزدیکی با اتاق
سرپرستار بخش واتاق ایزوله باشد.مکان استقرارآن به گونه ای طراحی شودکه ورودی بخش دردیدرس قرارگیرد.
 -3اتاق مخصوص كار در بخش.L.P(:خون گیری  .تزریق وریدی ):
مساحت آن حداقل 01مترمربع باشدومحل آن نزدیك ایستگاه پرستاری طراحی شود.توصیه میشودبازشو اتاق درراهرواصلی نباشد
وازایستگاه پرستاری به راحتی بتوان به این اتاق وارد شد .دراین اتاق دستشوئی بیمارستانی پیش بینی گرددودیوارها تا زیرسقف
کاشی کاری شود.
 -4اتاق بستري يك تختوابی ايزوله (شامل پيش ورودي،دوش،توالت ودستشوئی)
مساحت 01/31الی  11مترمربع وروبروی ایستگاه پرستاری طراحی شود.کف پوش سینتتیك وکاشی تازیرسقف ورنگ روغنی نیم
مات باشد.
 -5اتاق بستري چندتخته خوابی:
حداقل سطح مجازبرای اتاقهای چند تخته  4/7متر مربع به ازای هر تخت باشد.
ابعادسطح فضای داخل پرده که تخت درمحورآن قرارمی گیرد 1/45:الی  1/55مترمربع باشد .دردوگروه دوطرف ایستگاه
پرستاری بعد ازاتاقهای یك تخته قرارگیرد.دراین اتاق دستشوئی بیمارستانی پیش بینی شود وحداکثرتعداد تخت دراین اتاق 1
تخت می باشد.کف پوش سینتتیك ورنگ روغنی نیم مات باشد.
 -6اتاق سرپرستاربخش:
مساحت حدود 7مترمربع ومحل آن درنزدیك ایستگاه پرستاری با رنگ روغنی نیمه مات باشد.توصیه می شود که اتاق پنجره ای
داشته باشد که دارای شیشه یا پرده ای ازداخل باشد که سرپرستاربتواند ایستگاه پرستاری را مشاهده کند ولی ازخارج اتاق داخل
آن قابل مشاهده نباشد.

 -7اتاق البسه تميز:
مساحت  3/11مترمربع،انباری کوچکی جهت کلیه ملحفه ها ،روتختی ها و...که شسته شده اندپیش بینی شود.بعلت پرزپارچه
نمی توان آنهارادراتاق کارتمیزانبارنمود.کف سرامیك فاقدکف شوی.کاشی تازیرسقف ورنگ روغن نیم مات
 -5اتاق جمع آوري لوازم كثيف:
مساحت  3در(*) 4مترمربع ،مکان این اتاق درنزدیکی ورودی بخش پیش بینی شود.سرامیك باپیش بینی کف شوی ،کاشی کاری
تازیرسقف ورنگ روغن نیم مات
 -9اتاق نظافت:
مساحت 0/51در 1/51متر مربع ،مکان این اتاق می تواند در انتهای راهرو داخلی بخش قرار گیرد.ارجح است اتاق نظافت پنجره
نداشته باشد.سرامیك باپیش بینی کف شوی ،کاشیکاری تا زیر سقف ورنگ روغنی نیم مات داشته باشد.اتاق نظافت شامل سه
قسمت است:
الف-قسمت تی شوی:این قسمت می تواند با مصالح بنایی ساخته شود.سطوح داخلی وخارجی آن کاشی می شود.عمق
آن31سانتیمتر وآب گرم وسرد دارد.
ب-قسمت نگهداری مواد شوینده وضدعفونی کننده
ج-قسمت نگهداری تی،جارو برقی وماشین کف سابی
 -01آبدارخانه:
مساحت9*3متر مربع،مکان آبداخانه در فضای مشترك بین دوبخش می تواند قرارگیرد .سرامیك با پیش بینی کف شوی ،کاشی
کاری تا زیرسقف،رنگ روغنی نیم مات ومجهزبه سینك ظرفشوئی باشد.
 -00محل نگهداري برانکارد وصندلی چرخدار:
مساحت  3/11مترمربع ،مکان فضای پارك برانکاردوصندلی چرخداردرنزدیکترین فاصله به ورودی بخش پیش بینی شود.کفپوش
سینتتیك کاشی تا زیر سقف ،رنگ روغنی نیم مات
 -01اتاق بازي كودكان
این اتاق طوری طراحی شود که بتوان درآن کمدهای اسباب بازی قرارداد.ازاین اتاق می توان جهت آموزش کودکان ووالدین
آنها نیزاستفاده کرد.
 -01فضاي مناسب براي فعاليت اداري (منشی) وجود داشته باشد.
-04

راهرو:
حداقل عرض راهرو 141سانتیمتر ( برای عبور دو تخت بیمارستانی کافی باشد)باشد.
وکف پوش سینتتیك وجهت جلوگیری اززخمی شدن دیوارازضربه گیر مناست استفاده شود.رنگ روغنی نیم مات باشد.
توضيحات:




عرض درب اتاقها مناسب حرکت تخت بیمار باشد(011سانتیمتر)
حداقل فاصله بین تختها یا تخت با دیوار 91سانتیمترباشد.



دراتاق دوتخته حداقل فاصله بین پائین تخت باهر وسیله ویا دیوار 011سانتی مترباشد.



حداکثرتخت موجود دریك اتاق  1تخت باشد.




فضائی جهت مالقات والدین وخواب واستراحت آنها ئی که ممکن است به مدت طوالنی نزدکودك بماننددرنظرگرفته شود.
محلی جهت تامین نیازهای تغذیه ای کودك مانندتهیه شیرخشك ونگهداری آن درنظرگرفته شود.
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