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 سيرکو�سيون بيمارستان

ھر بيمارستان .سيرکو�سيون يکی از مھمترين مسائلی است که بايستی در وحله اول مورد توجه ارشيتکت قرار گيرد
:معمو� دارای ورودی ھايی به شرح زير است  

.اين ورودی مخصوص مراجعه بيمار و اعيادت کنندگان ميباشد:ورودی اصلی بيمارستان -1  

اين ورودی برای افرادی که دچار حادثه و تصادف شده انددر نظر گرفته :مخصوص اورژانسورودی -2

بيمارپس از معاينه به وسيله پزشک کشيک و معالج ممکن است به طور موقت بستری شده و يا به قسمت جراحی .ميشود
زايمان و آزمايشگاه و عکس بنابرين �زم است که ارژانس با بخش جراحی و .عکس برداری و آزمايشگاه فرستاده شود

.برداری در ارتباط نزديک باشد  

جھت مراجعه بيماران سرپايی �زم است يک ورودی جداگانه ای در نظر گرفته شود و چون :ورودی کلينيک-3

�زم است اين بخش نيز در ارتباط .بيماران اين بخش پس از معاينه ممکن است برای آزمايش و عکس برداری اعزام شود
.مايشگاه و عکس برداری باشدبا آز  

که البته در صورت کوچک بودن بيمارستان :ورودی جھت کارمندان و پرستاران و مستخدمين  -4

.ميتوان از ھمان ورودی اصلی استفاده نمود  

.انبار ھای اصلی بايستی دارايی ورودی مستقل باشد:ورودی انبار ھا و سرويس ھا -5  

.خروجی ويژه بيماران فوت شده -6  

 

 واحد ھای اداری و مديريت

ساير قسمت ھا که مراجعه ندارد به نحوی تعبيه . قسمت ھای که در ارتباط با مراجعين است به آسانی در دسترس باشد
تمام قسمت ھای بيمارستان به قسمت روابط .شودکه ضمن حداکثر استفاده ارتباط آن نيز با ساير قسمت ھا برقرار باشد

کادر رھبری بيمارستان در . قسمت مديريت ارتباط مستقيم تر و مھمتری با روابط عمومی داردعمومی مربوط ميشود ولی 
.معرض قضاوت عمومی است و سياست مديريت روی شخصيت و اتمسفرتمام بيمارستان موثر است  

 



 

  

  

 

 



  

 



 

)�براتور(سرويس آزمايشگاه   

 

آزمايشات و اعمالی که در آزمايشگاه انجام ميگيرد ) 4-1(شکل .استيکی از شلوغ ترين سرويس ھا ،سرويس آزمايشگاه 

:عموما به گروه ھای زير تقسيم ميگردند  

بافت شناسی -6انگل شناسی    -5خون شناسی     -4سرم شناسی    -3ميکروب شناسی     -2شيمی       -1  

.الکتروگارديوگرافی،الکتروآنسفالوگرافی،اندازه گيری متابوليسم بازال-9ويروس شناسی   8آسيب شناسی     -7  

 

)بخش فوريت ھای پزشکی (سرويس ارژانس   

وسعت بخش ارژانس در بيمارستان ھا متفاوت بوده و به .بخش ارژانس يکی از قسمت ھای مھم بيمارستان به شمار ميرود
.ميتواند درمقابل فوريت ھای پزشکی ارائه بدھد بستگی داردبرنامه و حجم کارو سياست آن و حدود خدماتی که   

با تجربيات گذشته بيمارستان و سياست آن در آينده و نيز در ساعات کار سرويس برنامه و خط مشی بخش ارژانس 
.ارژانس و افرادی که در شيفت ھای مختلفه اين بخش انجام وظيفه مينمايدارتباط دارد  

 

سبرنامه عملی سرويس ارژان  



اتاق معاينه اضافی و  4اتاق معاينه و اتاق درمان جراحی ،به عDوه  4ساعته جھت فوريتھا،شامل  24عرضه يک سرويس 

.تخت مخصوص بيماران تحت نظر و ملحقات مورد لزوم 12  

 برنامه ريزی سرويس ارژانس از نقطه نظر مھندسين

بخش ارژانس .ی سرويس ارژانس است به قرار زير ميباشدبرنامه سرويس ارژانس از نظر مھندسين که جدا از برنامه عمل
بايد درب ورودی جدا از درب ورودی بيمارستان داشته باشد ضمن اين که ھميشه اين بخش را کنترل کند و پرسنل 

.ساعته و به طور شيفتی در دسترس باشد 24ارژانس   

يک گردد و نزديک درب ورودی مکانی جھت درب ورودی ارژانس بايد طوری باشد که به اسانی آمبو�نس به آن نزد
.آمبو�نس در آن واحد تعبيه شود 3پارک کردن   

در مواردی که آمبو�نس با شيب مخصوص به درب ورودی ارژانس ارتباط پيدا ميکند �زم است ورودی طوری باشد که 
فوت وبايد  20*14يرش به اندازه اتاق پذ.آمبو�نس بتواند مستقيما از طريق درب بزرگی به کريدور ارژانس نزديک شود

در مورادی که آسيب .نزديک  کريدور بوده و وسايل آن طوری باشد که بتوان حداقل از دو بيمار در آن واحد پذيرايی نمود
ديدگان سوانح بزرگ و دست جمعی به ارژانس مراجه ميکنند �زم است از اتاق محاور جھت پذيرش و کمک ھای اوليه 

.استفاده شود  

صندلی ،تلفن، توالت بوده ويا به طور کامل و يا نسبی از درب ورودی اتاق پذيرش  20ق انتظار ارژانس بايد دارای اتا

.جدا باشد  

فوت با وسايل �زم جھت معاينه واعمال جراحی کوچک  12*160اتاق معاينه به اندازه ھای  4در جوار اتاق امادگی بايد 

.وجود داشته باشد  

کوچک برای منشی که ديد ) محل يا ميز(ل و اسباب ھا ،يم اتاق مخصوص نظافت چی و يک اتاقک يک انبار برای وساي
.مستقيم به درب ورودی داشته باشد �زم است  

با توالت مخصوص و حمام در مجاورت ) تختی 2اتاق  2تختی و  4اتاق  2(اتاق  4تخت برای بيماران تحت نظر در  12

.ژن ، دستگاه مکنده و ارتباط تلفنی اتاق ھا بايد برقرار باشددستگاه اکسي. ھر اتاق ضروری است  

.در مجاورت آن يک ميز مخصوص کوچک جھت وسايل آزمايشگاھی )حداقل اندازه ممکنه(ميز مخصوص نرس ھا   

.در صورت امکان ميتوان از قسمتی از اتاق کار به عنوان اتاق وسايل مصرفی اتاق ھای تحت نظر استفاده نمود  

.ح ديوارھای سرويس ارژانس بايد برای شرايط مرطوب ساخته شود ولی �زم نيست که ضد جرقه باشدکف و سط  

 راديولوژی

.بخش راديولوژی ھمگام با آزمايشگاه در تشخيص امراض ھمياری نموده و درمان با اشعه را انجام ميدھد  

متخصص راديولژی مانند متخصص پاتولوژی .ميدھداين بخش ھمچنين به بيماران سرپايی با داشتن نسخه طبيب سرويس 
بعضی مواقع بيماران سرپايی که به اين بخش مراجعه .با طبيب معالج در تفسير عکس ھای راديولوژی مشورت مينمايد

مينمايند بيشتر از مراجعين بستری ھستن بنابرين سرويس راديولوژی بايد به آسانی در اختيار بيماران سر پايی و بستری 
.دباش  



سرويس راديولوژی به مکان و فضايی نسبتا وسيع و تجھيزاتی که به طور دائم در آنجا ثابت خواھند بود احتياج 
بنابراين درطراحی سرويس راديولوژی بايد امکان توسئه اين بخش را بدون اين که احتياج به تغيير مکان و وسائل آن 

.ز عوامل اساسی که بايد در برنامه ريزی اتاق ھای عمل در نظر گرفته شود تعداد و نوع اتاق ھای عمل ميباشد

تغيير درتعداد اتاق ھای .نکته ديگری که در درجه دوم اھميت قرار دارد برنامه روزانه و ھرساعته اعمال حراحی است
با تخمين تعداد اعمال جراحی و .درصد ايرادی ندارد

:الگوی معمول به شرح زير است

تخت آن در بخش جراحی است  در صورتی که حد متوسط بستری بودن بيمار 

:درصداز تخت ھا اشغال باشد تعداد اعمال جراحی انجام شده اين چنين براورد ميشود

عمل جراحی انجام شده شامل اعمال جراحی زير ميباشد

در ھفته و با توجه به بعضی اعمال روز 

جراحی مشکل که ممکن است در بيمارستانی پيش آيدتعداد اتاق ھای عمل برای اعمال جراحی عمومی به قرار زير تايين 

سرويس راديولوژی به مکان و فضايی نسبتا وسيع و تجھيزاتی که به طور دائم در آنجا ثابت خواھند بود احتياج 
بنابراين درطراحی سرويس راديولوژی بايد امکان توسئه اين بخش را بدون اين که احتياج به تغيير مکان و وسائل آن 

:تعداد اتاق ھای عمل 

ز عوامل اساسی که بايد در برنامه ريزی اتاق ھای عمل در نظر گرفته شود تعداد و نوع اتاق ھای عمل ميباشد

نکته ديگری که در درجه دوم اھميت قرار دارد برنامه روزانه و ھرساعته اعمال حراحی است
درصد ايرادی ندارد 50تا عمل باتوجه به عمل ھای مختلفی که ممکن است انجام شود 

الگوی معمول به شرح زير است.تقسيم آن نسبت به نوع و زمان آن ميتوان وسايل مورد نياز تعيين نمود

تخت آن در بخش جراحی است  در صورتی که حد متوسط بستری بودن بيمار  160تخت خوابی که  

درصداز تخت ھا اشغال باشد تعداد اعمال جراحی انجام شده اين چنين براورد ميشود 85و ھميشه حداکثر 

عمل جراحی انجام شده شامل اعمال جراحی زير ميباشد 10000با بررسی دقيق معلوم ميشود که اين 

روز  5.5مورد عمل جراحی انجام شده و برنامه تمام وقت  6400

جراحی مشکل که ممکن است در بيمارستانی پيش آيدتعداد اتاق ھای عمل برای اعمال جراحی عمومی به قرار زير تايين 

سرويس راديولوژی به مکان و فضايی نسبتا وسيع و تجھيزاتی که به طور دائم در آنجا ثابت خواھند بود احتياج 
بنابراين درطراحی سرويس راديولوژی بايد امکان توسئه اين بخش را بدون اين که احتياج به تغيير مکان و وسائل آن .دارد

.باشددر نظر گرفت  

 تعداد اتاق ھای عمل 

ز عوامل اساسی که بايد در برنامه ريزی اتاق ھای عمل در نظر گرفته شود تعداد و نوع اتاق ھای عمل ميباشديکی ا  

نکته ديگری که در درجه دوم اھميت قرار دارد برنامه روزانه و ھرساعته اعمال حراحی است
عمل باتوجه به عمل ھای مختلفی که ممکن است انجام شود 

 تقسيم آن نسبت به نوع و زمان آن ميتوان وسايل مورد نياز تعيين نمود

 400برای بيمارستان 

و ھميشه حداکثر روز بوده  5  

 

 با بررسی دقيق معلوم ميشود که اين 

 

6400با در نظر گرفتن

جراحی مشکل که ممکن است در بيمارستانی پيش آيدتعداد اتاق ھای عمل برای اعمال جراحی عمومی به قرار زير تايين 
.ميگردد  

 



برای اين که اھميت تاثير برنامه روزانه اتاق عمل در تعيين تعداد اتاق عمل را نشان بدھيم کافی است تعداد اتاق ھای 
بعد از ظھر و با احتساب تعطيل شنبه ھا به قرار زير نشان بدھيم 1اعمال مورد لزوم را با برنامه نصف روزتا   

 

اتاق خواھد  14اتاق عمل �زم است که بعDوه يک اتاق عمل جراحی زنان جمعا  13اتاق تعداد  8بنابراين ميبينيم به جای 

گرچه ممکن است در . را ميتوان در يک اتاق عمل نگھداری نمودوسايل اعمال جراحی حل و چشم و گوش و بينی .شد
اتاق عمل به آن وسايل احتياج پيدا  2چنين بيمارستانی با اين مشخصات در آن واحد دو متخصص گوش و حلق و بينی در 

.کنند  

 اتاق ھای عمل مورد نياز در ھر رشته تخصصی به قرار زير است

 

 

 

 ارتباط اتاق عمل

عمو� با بخش وسايل استريل و حمل و نقل بيمار ارتباط دارد در فصل مرکز استريل کردن وسايل که اتاق جراحی م
مفصD شرح داده شده اين نکته روشن ميگردد که امروزه تمام بيشتربه استريل کردن وسايل در يک سيستم مرکزی است 

شدن در مرکز مخصوص در موراد لزوم به اتاق که خارج از اتاق عمل واقع ميباشدبدين صورت که وسايل بعد از استريل 
.عمل آورده ميشود  



 محل نگھداری بچه ھا

محل نگھداری بچه ھاھرچه نزديکتر به محل بستری شدن مادر باشد بھتر خواھد بودمقدار فضايی که برای ھر طفل در 
ت کنترل ھر پرستار قرار تعداد اطفالی که ميتواند تح.متر مربع برای ھر نفر ميباشد 3نظر گرفته ميشود در حد 

.سانتی متر ميباشد 60فواصل تخت خواب ھای اطفال در حدود .نفر است 10گيردحداکثر   

سانتی  60به منظور جدا کردن تخت ھا از يکديگر بين تخت خواب ھا حايل ھايی گذارده ميشود که ارتفاع آن در حدود 

.متر است  

نفر در يک مکان نگھداری  5جدا از ساير اطفال ميباشدو حداکثر  محلی که برای نوزادان نارس در نظر گرفته ميشود

.اطفال نارس از نظر سرما و گرما بايستی تحت کنترل باشد.ميشوند  

معمو� بين دو اتاق اطفال يک اتاق معاينه در نظر گرفته .در نظر گرفتن محلی برای اطفال مشکوک �زم خواھد بود
.ميشود  

 سرويس فيزيکال تراپی

تراپی بخشی است جوان و يکی ديگر امکانات تشخيص و درمان که خود شامل فيزيکال تراپی و درمان ناراحتی فيزيو 
اين دو سرويس کمتر به کار تشخيص ميايد و بيشتر برای پيشرفت .ھای ناشی از شغل و به عبارت ديگر طب کار ميباشد

.در کمک ھای درمانی است  

:فيزيوتراپی -1  

يک بيمار .است) الکترو تراپی(و درمان با الکتريسيته ) ھيدروتژايی(ان با حرارت،درمان با آب ماساژ،درمشامل تمرين 
در مان اصلی به وسيله متخصص اين فن يا تحت نظر مستقيم .ممکن است به يک يا ھمه اين درمان ھا نياز داشته باشد

نياز داشته باشد بنابراين سرويس گرچه  درمان ممکن است به زمان طو�نی.متخصص و توسط تکنسين فنی انجام ميگيرد
.سرويس شلوغی است ولی نميتواند مانند سرويس راديولوژی روزانه بيماران زيادی را بپذيرد  

 رختشويخانه

اما به .تخت خواب دارند از نظر اقتصادی وجود رختشويخانه منطقی است 500در اغلب بيمارستان ھايی که بيشتر از 

ی خانه احتياج به سرمايه گذاری زياد دارد مطالعه و تحقيق در مورد ايجاد ان بايد بسيار علت اين که سرويس رختشوي
دقيق باشد مثD مطالعه در مورد اين که آيا رختشوی خانه خصوصی در شھر ودر نزديکی بيمارستان واقع است 

م که تجھيزات آن استاندارد و سرويس رختشوی خانھبه برنامه بيمارستان اضافه گردد در اين صورت ميداني درصورتی که
.اداره آن مشخص است  

مرحله اساسی شامل جمع آوری ،تقسيم شستشوفشردن،خشک کردن يا اطو  8جريان رخت شويی در بيمارستان شامل 

.کردن يا پرس زدن،تاکردن،انبار کردن و پخش کردن ،ميباشد  

اگر چنين .نھا برای شستشو در نظر گرفته شودوسعت کافی برای محل دريافت ملحفه ھای کثيف و محلی برای تقسيم آ
خالی کردن ملحفه ھا :کار را به انجام رسانيد 2کاری را بتوان در طبقه فوقانی رختشويی خانه انجام داد ميتوان در آن واحد

.از محل آن و ديگری پر کردن ماشين ھای رختشويی   



نگھداری برده ميشوند،به جز ملحفه ھای کثيف و جدا ملحفه ھای تميز بعد از عبور از قسمت اطو وخشک کن به انبار 
کردن آن ھا تمام اعمالی که ذکر شده ھمه در يک طبقه انجام ميگيرد گرچه اطو کردن لباس ھا وصله کردن لباس ھا و 

نسور انتقال ملحفه ھا به وسيله چرخ ھای دستی و يا اسا.نگھداری و انبار کردن و پخش ميتواند در يک طبقه جداگانه باشد
در اين قسمت يک اتاق و يک انبار �زم است ھمچنين امکانات استراحت برای کارمندان قسمت و آشپزخانه .انجام ميشود

در اين واحد سقف ھا بايد بلند باشدتا ھوا به خوبی تھويه .بايد ايجاد شود)بيمارستان منظور نشده باشداگر در جای ديگر (
.گردد  

 آشپزخانه مرکزی

ارستان سيستم آشپزخانه مرکزی و اضافه  نمودن يک آشپزخانه مخصوص تھيه غذاھای ويژه بعضی از معمو� در بيم
.بيماران پيشنھاد ميشود وآشپزخانه مرکزی در رابطه با اشپزخانه  فرعی ھر بخش ميباشد  

پيشنھاد ميشود که آشپزخانه مرکزی در طبقه زيرزمين در نظر گرفته ميشود و رابطه آن با آشپزخانه ھای فرعی طوری 
بايد سريع انجام شود تا تغييری در ) چه در جھت افقی چه به حالت عمودی(طی مسير غذاھای آماده تا به بيماران برسد 

در مورد محل آشپزخانه بيمارستان موقعيت استقرار ديگری نيز پيشنھاد شده و آن .طمع ودرجه حرارت غذا حاصل نشود
ه اين مجموعه است برتری اين حالت برسيستم قبل ،ان است که دود و بوھای حاصله اختصاص اخرين طبقه بيمارستان ب

.به راحتی به بيرون انتقال پيدا ميکندو نقطه منفی آن حمل مواد اوليه و مواد غذايی تا اخرين طبقه بيمارستان است  

:فضاھای مورد احتياج در آشپزخانه مرکزی بيمارستان  

نه در رابطه با وسعت بيمارستان و تعداد بيماران بوده و به طور کلی برای يک فضاھای مورد احتياج در آشپزخا
.بيمارستان متوسط ميتوان فضاھای زير را پيش بينی نمود  

ورودی مواد غذايی،قسمت کنترل و ثبت  -1  

)سردخانه ماھی–سردخانه گوشت –انبار سبزی جات –انبار خشک (انبارھا و يخچال ھا و سردخانه ھا-2  

اده نمودن مواد غذايی با قسمت ھايی برای تھيه گوشت و سبزی جات و ماھی ام -3  

فضايی وسيع برای پخت و پز و سرخ کردن غذا ھا -4  

ناحيه مخصوص برای قھوه و چايی و گرم کردن شير -5  

محل آماده کردن  و پختن غذا ھا -6  

.ی حمل غذا قسمت شستوشوی ظروف و وسايل و انبار انھا و قسمت نگھداری چرخ ھا-7  

.قسمت ھايی برای نظارت بر آشپزخانه و قسمت ھای اداری  -8  

.غذاخوری کارکنان آشپزخانه و کارمندان بيمارستان -9  

رخت کن و سرويس ھای بھداشتی کارکنان آشپزخانه - 10  

سی و مداوم فضاھا و قسمت ھای مختلف آَشپزخانه ميبايد طوری در پDن طرح شود که در رابطه باسيکل وخطحرکت اسا
سيکل و خط حرکت .فعاليت ھای آشپزخانه قرار گيرد بدون اين که تقاطع و حرکت خDف جھت تعيين شده صورت گيرد



فعاليتھا در آشپزخانه آز ورودی مواد اوليه و مواد غذايی شروع شده و به پخش غذاھای آماده به ظرف آشپزخانه ھای 
.فرعی بخش خاتمه پيدا ميکند  

شامل آشپزخانه،غذاخوری (داشتی امريکا برای بيمارستان ھای کوچک سطح مجموعه آشپزخانه از طرف مرکز بھ
.به قرار زير پيشنھاد شده است)کارکنان آشپزخانه و بيمارستان و انبارھای مورد لزوم   
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