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  دستور العمل برنامه ارتقاي كيفيت هتلينگ

  مان و آموزش پزشكيهاي تحت پوشش وزارت بهداشت، در در بيمارستان
  

هاي تحت  ي ارتقاي كيفيت خدمات هتلينگ در بيمارستان برنامه"ي ضوابط و مقررات مربوط به  اين دستورالعمل در برگيرنده  
شود  هاي تحول نظام سالمت تدوين و ابالغ مي است كه در چهارچوب مجموعه برنامه "پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  .االجرا است الزم 15/3/1394و ازتاريخ 
در  93طرح تحول، بسته  ارتقاء خدمات هتلينگ، الزم است با توجه به اولويت تكميل اقدامات هتلينگ سال   در اين مرحله از برنامه

هاي اورژانس اقدامات مقتضي  و همچنين بخش) هاي عمل اتاق(هاي بستري، در خصوص بهسازي فضاي بخش هاي اعمال جراحي  بخش
  :در بهسازي فضاها، موارد زير با در نظر گرفتن استانداردهاي ابالغ شده،  در اولويت برنامه اجرايي كار قرار داده شود. ت پذيردصور

  بهسازي و استانداردسازي ديوارها - 1
 بهسازي و استانداردسازي كف -2

 بهسازي و استانداردسازي سقف -3

 ها ها و درب بهسازي و استانداردسازي پنجره -4

 تانداردسازي نورپردازيبهسازي و اس -5

 بهسازي و استانداردسازي گرمايش و سرمايش -6

 هاي بهداشتي بهسازي و استانداردسازي سرويس -7

 
  

  :بخش  اعمال جراحي
  :االجرا استانداردهاي الزم

 ورودي اصلي بخش  بهسازي پيش:  
شود داراي دو  ، پيشنهاد ميهاي جراحي بزرگ در بخش. ورودي با دو درب به صورت ايرالك باشد ي پيش الزم است تعبيه .1

  .)الزمست درب ارتباطي پيش ورودي با راهرو از نوع ضد آتش باشد. (ورودي باشد پيش
جداسازي بخش نيمه كنترل شده از كنترل شده با استفاده از نرده يا سكو بصورتي كه امكان باز شدن قسمتي از نرده  به عرض  .2

  *. جهت ساير اطالعات تكميلي به كتاب رجوع شود.اشته باشدباكتريال وجود د يك متر به همراه برچسب آنتي
 ورودي فرعي  بهسازي پيش:  

هاي نوزادان ارتباط داشته باشد از  هاي زايمان طبيعي، بستري جراحي و مراقبت ورودي فقط با بخش طراحي فضا به نحوي كه اين پيش
  .حت داشته باشدمتر مربع مسا 24جايي تجهيزات بايد حداقل  سويي جهت چرخش و جابه

 باز ترخيص به صورت نيمه/ بهسازي  و طراحي ايستگاه كنترل و پذيرش  
 طراحي و بهسازي فضاي پارك تجهيزات متحرك به صورت انبار باز 

 جداگانه جهت هر يك از حوزه كنترل شده و كنترل شده بر اساس  هاي كنترل نشده، نيمه طراحي و بهسازي اتاق نظافت
 بوط به خود، مندرج در كتاب استانداردهاي  بيمارستان ايمنالزامات اختصاصي مر

 در بخش) اتاق عمل، يك اتاق 8به ازاي هر (آوري زباله و رخت كثيف  طراحي و بهسازي فضاي جمع 

 طراحي و بهسازي فضاي آمادگي تحت كنترل يك ايستگاه پرستاري بر طبق استانداردهاي  ذكر شده 
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 ريكاوري(بهسازي فضاي بهبودي:(  
ي بايست به نحوي بهسازي گردد كه ضمن داشتن دسترسي و نزديكي به ايستگاه ترخيص، ديد به ايستگاه پرستاري م .1

تخت بهبودي  5/1داشته باشد و نيز ارتباط با دفتر كار گروه بيهوشي نيز حفظ گردد و به ازاي هر اتاق عمل حداقل 
 ها الزامي است،  بين تخت... پرده، پارتيشن يا  همچنين استفاده از جداكننده هاي سبك همچون. بيني شود پيش

هاي برق، ساكشن ديواري، فلومتر و  هاي گازهاي طبي، پريز هر واحد مجهز به مانتيور عالئم حياتي، پمپ تزريق، خروجي .2
 زن، كليد احضار پرستار روي كنسول يا ستون سقفي رطوبت

  *به ازاي هر چهار تخت يك روشويي بدون آينه .3
 1ي بدون بازشو رو به بيرون براي دريافت نور طبيعي داراي پنجره .4

  
 ي ابزار و استريل سريع وشوي اوليه بهسازي اتاق شست  

براي اطالع از */ وشوي اوليه و فضاي استريل سريع ، فضاي شست)به صورت ايرالك(ورودي  داراي سه ريز فضاي پيش .1
  . جوع شودساير الزامات و جزئيات مربوط به اين سه ريز فضا، به كتاب ر

 *بندي و استريل از طريق دريچه از نوع هوابند وشوي اوليه و فضاي بسته ارتباط ميان فضاي شست .2

  زن، رختكن /رختكن پزشكان مرد. (رختكن وجود داشته باشد 4بهسازي رختكن كاركنان يا پزشكان به نحوي كه حداقل
  . گيرد قرار  رل شدهكنت نيمهي  ها الزاما در حوزه و خروجي رختكن) مرد/كاركنان زن

  هاي  به نحوي كه دسترسي مناسب و تقريبا يكسان به اتاق) انبار دارو و وسايل مصرفي(بهسازي داروخانه بخش جراحي
 *. در مورد ساير الزامات اين فضا، به كتاب مراجعه شود. عمل جراحي داشته باشد

 امكان . سترسي مستقيم به اتاق عمل را داشته باشدبهسازي اتاق القاء بيهوشي به نحوي كه در مجاورت اتاق عمل و د
  .و نيز نور مناسب براي اين فضا به صورت مصنوعي تامين شود. زمان به دو اتاق عمل نيز وجود داشته باشد دسترسي هم

 هاي عمل جراحي به نحوي كه  موارد ذيل انجام گردد بهسازي اتاق: 
 .كنار در خروجي اتاق عمل تعبيه گرددمتر در  1*2فضايي براي پارك برانكار به ابعاد  .1
  . متر فاصله داشته باشد 2/2هاي تخت از ديوارهاي اطراف از تمامي جهات دست كم  فاصله ي لبه .2
... بر روي ديوار خروجي گازهاي طبي توكار، پريز برق توكار، فلومتر همراه با رطوبت زن، ساكشن ديواري، اينتركام و  .3

  . شود كه اين موارد باالي تخت بر روي ستون سقفي ديده شود ميي اكيد  توصيه. بيني شود پيش
  .سانتي متر باشد 20ضخامت ديوار بايد دست كم  .4
كارگيري هر گونه فرورفتگي و برآمدگي و تزئينات كه موجب ايجاد  پارچه در ديوارها استفاده گردد و از به از پوشش يك .5

  ..سطوح افقي در ديوارها مي گردد اجتناب شود
هاي اضافي در سقف  اي باعث ايجاد شكست ها و الزامات سازه ها و كانال تاسيساتي به نحوي طراحي شوند كه از داكت عناصر .6

  . و ديوار نشوند
  . درجه طراحي شوند 45ها به صورت منحني و يا زواياي باز  كنج .7
پنجره ي نظاره بر روي درب  ي متر از نوع بادبزني با تعبيه 7/0درب ورودي دو لنگه با عرض خالص هر كدام حداثل  .8

 .طراحي گردد
  
  

                                                           
  .مراجعه شود "ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحي برنامه"براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، به كتاب  1
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 فضاي اسكراب / بهسازي اتاق  
 240زمان سه نفر را فراهم كند و حداقل طول  به نحوي كه سينك اسكراب داراي سه شير آب باشد تا امكان اسكراب هم .1

  . شود از سويي طراحي اين فضا به صورت باز توصيه نمي. سانتي متر و سه خروجي فاضالب داشته باشد
  ي پدال باشند شيرهاي  سينك داراي فرمان الكترونيك و يا تعبيه .2
  در اتاق عمل تعبيه شود  8/1براي انجام گانينگ فضايي به قطر  .3
سانتي متر داراي آرام بند  90اتاق اسكراب به صورت يك لنگه بادبزني با عرض مقيد /درب ورودي به اتاق عمل از فضا .4

  .امكان باز شدن بدون تماس دست را داشته باشد
  . سانتي متر از راهروي اتاق هاي عمل در نظر گرفته شود 90درب ورود به اتاق اسكراب با عرض مفيد  .5
عفوني و سطل رخت كثيف عفوني نزديك   و داراي سطل زباله1 مجهز به ساعت و پنجره با شيشه ثابتاين فضا مي بايست  .6

  .به سينك اسكراب باشد
 ها در آن وجود داشته باشد و همچنين سينك  ها و دريافت پك بهسازي انبار استريل  به نحوي كه فضايي براي پارك ترولي

اي ديواري در مجاورت آن براي قرار گرفتن گان،  به صورتي كه قفسهاسكراب تك شير در اين اتاق قرار داده شود 
 .تعبيه شود *كش و كاله دست

 هاي عمل به نحوي كه محل نشستن منشي بخش ، محل گزارش نويسي، استفاده  ريزي اتاق بهسازي ايستگاه كنترل و برنامه
در اين فضا . فراهم گردد...ستاران، اطالعات بيماران و ي كاري و زماني پر برد براي درج برنامه ي وايت از نمايشگر، يا تخته

  .*ي باز شو خودداري شود ي پنجره از تعبيه
  بهسازي انبار تجهيزات پزشكي و كاليبراسيون به نحوي صورت پذير كه فضا و پريز برق كافي براي نگهداري و شارژ

  .وجود داشته باشد تجهيزات الكتريكي
 در ديوار طراحي  -متر  6/0حداقل عمق اين فرورفتگي -تواند به صورت يك فرورفتگي  فضاي پارك تجهيزات پزشكي مي

براي پوشاندن اين فضا، حداقل عمق فرورفتگي ) ديواري/ريلي سقفي( شوند هاي جمع در صورت استفاده از جداكننده. شود
  .متر افزايش يابد 8/0بايد به 

 و اتاق استراحت كاركنان بصورت كامال متناسب با كاربري الزامي هوشي  بهسازي فضاهاي دفتر كار رئيس بخش، گروه بي
  .است

  رنگ:  
  .از رنگ هاي گرم به خصوص قرمز و نارنجي استفاده نشود -
  .رنگ هاي سرد مانند سبز و آبي براي استراحت چشمان گروه جراحي در حين عمل مناسب است -
 .بصري در اين بخشها مناسب است رنگ آبي براي ايجاد تمركز، جلوگيري از تداخل ديد و آشفتگي -

  
  
  

  : تذكر
توضيحات تكميلي در اين خصوص، در كتاب . باشد هاي پيوست مي منظور از استاندارد كردن، تطبيق شرايط فضاي فيزيكي با استانداردهاي ارائه شده در فايل

قابل » "ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحي  نامهبر "هاي  ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، هشتم از مجموعه كتاب استانداردهاي برنامه«
  . يابي است دست

  . سري كتاب هاي بيمارستان ايمن، نزد معاونت درمان، معاونت توسعه و دفتر منابع فيزيكي هر دانشگاه موجود است

                                                           
  .مراجعه شود "ارستان ايمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحيريزي و طراحي بيم برنامه"براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، به كتاب *
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  :بخش اورژانس بيمارستان 
  

  :االجرا استانداردهاي الزم
متر فاصله از  6از ورودي اصلي بيمارستان  با رعايت حداقل ورودي مستقل انس در طبقه همكف با قرارگرفتن  بخش اورژ .1

 .هاي هوارسان و برق  اتاق
متناسب با  شرايط ارايه خدمت در محيط به همراه در نظر گرفتن  ،بيماران براي ارجاع فضاي ترياژ و غربالگريبهسازي  .2

و نيز در اين مكان بايد امكان حضور دو پرستار به صورت  كنندگان ران و مراجعهفضاهاي رفاهي و پشتيباني مربوط به بيما
 . زمان در شرايط اضطراري وجود داشته باشد هم

 متناسب با وضعيت اورژانس اتاق معاينهدر نظر گرفتن فضاي  .3

ي هر بيمار هاي متعدد بستري موقت بيماران به نحوي كه حريم خصوص ورت كابينه صب محيط و يا بهسازي طراحي .4
 .رعايت گردد

ورودي (ورودي بيماران اورژانسي - ) ورودي سرپايي(ورودي بيماران سرپايي :جداسازي دو ورودي بخش اورژانس از هم  .5
 از جنس شفاف باشندجنس اين درب ها بايد  )اورژانسي

تدويني به شكل مربع كه  مطابق با استانداردهاي )اسكراب و گانينگ( و پيش ورودي آن بهسازي فضاي اتاق عمل سرپايي .6
 .ي عايق صوتي در طراحي و اجراي اين اتاق رعايت شده باشد مالحظات كنترل صدا و تعبيه

 " دست كم از نوع با توجه به شرايط محيط  بخش و كشور) 2و1فضاي بستري حاد (طراحي فضاي درمانالزامي است  .7
ورد جزئيات فضاي فيزيكي، تجهيزات پزشكي و تاسيسات براي اطالعات در م( .باشد "فضاي نيمه باز با جداكننده سبك

ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، بخش  استاندارد برنامه"هاي  مكانيكي و الكتريكي اين فضا، به جلد ششم از مجموعه كتاب
  )1.مراجعه شود "اورژانس

جداگانه و بر اساس شرايط صورت كامال  ه بايد ب پرسنل بخشو  معلولين عمومي و سرويس بهداشتي سرويس بهداشتي .8
 .و بيمارپذيري بخش طراحي يا بهسازي گردد

 داردهاي كتاب بيمارستان ايمننمتناسب با  استا تنفسي -هسازي اتاق احياء قلبيب .9

ي رواني ، اتاق  جداسازي و تعيين موقعيت هاي اتاق هاي عمل سرپايي، فضاي درمان و بستري اطفال و نوزادان، اتاق ايزوله .10
 .   و بهسازي آنها متناسب با استانداردهاي تدويني )اتاق سوگ(ي همراهان  عفوني، اتاق گچ گيري و اتاق مشاوره ي ايزوله

- )برانكار و ويلچير(فضاي پارك تجهيزات نقل و انتقال  -نظر  ايستگاه پرستاري تحت: مانند بهسازي فضاهاي پشتيباني  .11
انبار اقالم  -انبار ملحفه و رخت تميز  -دفتر كار سرپرستار  -نظر  تحت سرويس بهداشتي - نظر  اتاق دارو و كار تميز تحت

 . مصرفي و تجهيزات پزشكي الزم است مطابق استانداردهاي تدويني و  شرايط محيط بخش انجام گردد

  
  

               

  : تذكر
توضيحات تكميلي در اين خصوص، در كتاب . باشد هاي پيوست مي در فايلمنظور از استاندارد كردن، تطبيق شرايط فضاي فيزيكي با استانداردهاي ارائه شده 

قابل » "ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، جلد هشتم، بخش اورژانس  برنامه "هاي  ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، مجلد ششم از مجموعه كتاب استانداردهاي برنامه«
  . يابي است دست

 . معاونت درمان، معاونت توسعه و دفتر منابع فيزيكي هر دانشگاه موجود است سري كتاب هاي بيمارستان ايمن، نزد


