ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ )(13
)ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ(

راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري
ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ

ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره 287 -13

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
nezamfanni.ir
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ﺑﺎﺳﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﺷﻤﺎره95/481331 :
ﺗﺎرﯾﺦ1395/02/07 :

ﻣﻮﺿﻮع :ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (23ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻮاد ) (6و ) (7آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎي
ﻋﻤﺮاﻧﯽ -ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1352و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
/42339ت33497ﻫـ ﻣﻮرخ  1385/4/20ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان( ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره 287-13اﻣﻮر ﻧﻈﺎم
ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ

« از ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺳﻮم ،درﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺪي ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ

زﯾﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ :راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ
ﺟﻠﺪ دوم :راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم :راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺘﺮ ،از ﺗﺎرﯾﺦ  1395/07/01اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎد اﯾﻦ
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻮده و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

شش۸۵۷۵۴۵:

اﺻﻼح ﻣﺪارك ﻓﻨﯽ

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ:
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﺒـﺎدرت
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺗـﻼش ﻓـﺮاوان،
اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺼﻮن از اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﻠﻂﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﻓﻨﯽ ،اﺑﻬﺎم ،اﯾﻬﺎم و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

از

اﯾـﻦرو ،از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾـﺮ

ﮔﺰارش ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
 -1ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 -2اﯾﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ.
 -3در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -4ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻈﺮﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻫﻤﮑﺎري و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ  :ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯽﺷﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ،اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ 33271

اﺟﺮاﯾﯽ
web: nezamfanni.ir

Email: info@nezamfanni.ir

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ  ،اﺟﺮاي ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ،از درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﺟﺮا و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و
ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ﺧﺮد و ﮐﻼن را ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ..
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮرزﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ
آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﺼــﻮب ﻫﯿــﺎت ﻣﺤﺘــﺮم وزﯾــﺮان و ﻃﺒــﻖ ﻧﻈــﺎم ﻓﻨــﯽ اﺟﺮاﯾــﯽ ﮐﺸــﻮر )ﻣﺼــﻮب ﺷــﻤﺎره
/42339ت 33497ﻫ ﻣﻮرخ  1385/4/20ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان( و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰي و
ﻃﺮاﺣﯽ )ﻣﻌﻤﺎري ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ذﯾﺼـﻼح اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد.

ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ " ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ"،
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻃﺮف اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮي اول اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  12ﺳﺮي از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﺑﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم " راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ"،
ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ از ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ) (287-13اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮرزﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از رﯾﯿﺲ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ
ﺣﻤﺰه ﻣﺼﻄﻔﻮي و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدن
اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻼش و ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮل» راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ « ] ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره [ 287-13
اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺳﻤﺖ:

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺺ:

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻗﺎﺋﻤﯿﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزاد

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪي

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﻋﻠﻤﺪاري ﻣﯿﻼﻧﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪاي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻌﻤﺎري آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي آنﻫﺎ دارد .ﻫﺮ ﻧﻮع
از ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ داراي ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد .ﮔﺮﭼﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮك وﺟﻮد دارد.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ،ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺮي اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﻪ رﺷﺘﻪي ﻣﻌﻤﺎري ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ از ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ "راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ
ﻗﻠﺐ" اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ،

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  600ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  400ﺗﺎ  1000ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ازاي
ﻫﺮ  100ﺗﺨﺖ  %10ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد( و ﻣﺸﺨﺼﺎت درﻫﺎ و ﻧﺎزكﮐﺎري ﻫﺮ ﻓﻀﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎده ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻌﻤﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
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3

معرفي  ،حدود و دامنه

3-3

تعريف توان بخشي قلب

7

بازتوانی قلبی ،برنامه نظارت شده پزشکی است ،برای بیماران که دچار عارضه قلبی شدده
بعد از درمان فشرده قلبی که در بیمارستان انجام گرفتده ،در د ران بببدودی نیدبی ،بدرای
ادامه زندگی عادی تمریناتی "تحت نظر پزشدکان متصصدق قلبدی" بدرای نن ادا در نظدر
گرفته می شود .که در فصل اای کتاب شرح کامل نن داده خوااد شد.
3-3-3

خددمات قلد  Cardiac Servicesدر بیمارسدتان ،مجموعدهای از بصد ادای تشصیصدی،
درمانی مراقبتی برای بیماران قلبی است که شرح کامل عملکرد این بصد ادا در اتدت
کتاب مورد پژ ا قرار میگیرد.
-

2-3

بنااای درمانی
بنااای درمانی
بنااای درمانی
بنااای درمانی
بنااای درمانی
بنااای درمانی
بنااای درمانی

7
8
9
01
00
01
01

بخشها و قسمتهاي خدمات قلب  Cardiac Servicesدر بيمارستان عمومي
-0
-1
-1
-4
-5
-6

درمانگاه قل
بص بیتری موقت قل
ا رژانس قل
بص مراقبت یژه قل ICCU
بص مراقبت متوسط قل Inter.CCU
بص تشصیق غیر تباجمی قل Cardiac Non-Invasive Diagnostic
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-7
-8
-9
-01
-00
-01
3-2-3

کاردیولوژی ایتهای Nuclear Cardiology
عر ق Cardiovascular MRI/CT

تصویربرداری قل
بص کاتتریزاسیون قل Cardiac Catheterization Unit
بص اعمال جراحی قل باز Open Heart Surgery
بص مراقبت یژه جراحی قل CSICU
بص توانبصشی قل Cardiac Rehabilitation Unit

شمارهادای  1 1 0در جلدد یکد کتداب "بناادای درمدانی ( ")7بدهندام " راهنمااي
برنامه ريزي و طراحي معماري مجموعهي خدمات قلب" مورد پژ ا

بررسدی قدرار

گرفته است.
2-2-3

شمارهاای  5 4در جلد یک کتاب "بنااای درمانی (")8

بهنام " راهنمااي برناماهريازي و

طراحي معماري :بخش مراقبت ويژه قلب و بخش مراقبات متوساق قلاب" مدورد
پژ ا
1-2-3

بررسی قرار گرفته است.

شمارهادای  8 7 6در جلدد یکد کتداب "بناادای درمدانی ( ")9بدهندام "راهنمااي
برنامهريزي و طراحي معماري خدمات تشخيصي غير تهاجمي قلب" مورد پژ ا
بررسی قرار گرفته است.

4-2-3

شمارهی  9در جلد یک کتاب "بنااای درمانی ( ")31بهندام "راهنمااي برناماهريازي و
طراحي معماري بخش کاتتريزاسيون قلب" مورد پژ ا

5-2-3

شمارهی  01در جلد یک کتاب "بنااای درمانی ( ")33بدهندام "راهنمااي برناماهريازي
وطراحي معماري بخش اعمال جراحي قلب" مورد پژ ا

6-2-3

بررسی قرار گرفته است.

بررسی قرار گرفته است.

شمارهی  00در جلد یک کتاب "بنااای درمانی ( ")32بهنام "راهنماي برناماهريازي و
طراحي معماري بخش مراقبت ويژه جراحي قلب " CSICUمدورد پدژ ا
قرار گرفته است.

بررسدی
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9

شمارهی  01موضوع این کتاب مربوط به جلد یک کتاب "بنااای درمدانی ( ")31بدهندام
"راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب "است.

1-3

بيمارستان عمومي General Hospital

مطالعات بررسیاای این کتاب دیگدر کتدابادا مربدوط بده موضدوع خددمات قلد در
بیمارستان ،بر اساس قرارگیری بص اای مربوطه در بیمارستان عمدومی اسدت کده شدامل
تصصقاای مصتلف پزشکی میباشد.
3-1-3

برنامهریزی خدمات قل در بیمارستان عمومی ،بیتگی به ظرفیت بیمارستان ،جایگاه نن
در شبکهی درمانی کشور تاکید بر تصصق قل در بیمارستان عمومی دارد.

4-3

شبکهي درماني کشور
نظام درمان در کل کشور در یک شبکهی درمانی قابل تعریدف اسدت .میديولیت مطالعده
تد ین ضوابط در مورد شبکهی درمانی با زارت ببداشت ،درمان نمدوز پزشدکی اسدت.
کلیه مطالعاتی که در زمینه خدمات قل در بیمارستاناای عمومی با گرای قلد در ایدن
کتاب کتاباای نینده انجام میگیرد ،متکی بر سطوح شبکهی درمانی کشور است.

5-3
3-5-3

منابع تحقيقات
منابع تحقیقات انجام شده مبتنی بر نخرین متون پژ اشی منتشر شده از طرف موسیدات
پژ اشی ابیته به زارت ببداشت ،دانشگاهادای معتبدر انجمدنادای پزشدکی برخدی از
کشوراای پیشرفتهی دنیا است.

2-5-3

مطالعات انجام شده درزمینهی "راهنمااي برناماهريازي و طراحاي معمااري بخاش
توانبخشي قلب" ،تنبا انتقال ساده نتایج پژ اشی کشوراای پدی رفتدهی دنیدا نییدت،
بلکه کوش شده است از این نتایج با تکیه بر دهاا سال تجربهی عملدی در برنامدهریدزی
طراحی معماری بنااای درمانی در سراسر کشور ،حضور در ساخت ببرهبدرداری برخدی از
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01
نن اا ،استتاده ببینه گردد ،تا بتوان به شرایط مشصق ایران با دیدگاه نیندهنگدری نزدیدک
شد.

6-3
3-6-3

حداقل و حداکثر ظرفيت بيمارستان
مطالعات این کتاب با فرض حداقل ظرفیت بیمارستان  011تصتصدواب حدداک ر ظرفیدت
بیمارستان  0111تصتصواب انجام شده است(.در فصل د م برنامه ریزی چبدار سدطا ارا ده
شده است)

2-6-3

مراکز درمانی با ظرفیت پایین تر از ظرفیت  011تصتصدواب خدارا از حدد د دامنده ایدن
مطالعات میباشد.

7-3

واژههاي بهکار رفته
اژه اا اصطالحاتی که برای نام فضااای بص اای مصتلف در ایدن کتداب بده کدار رفتده
است ،غالبا معادل دقیق اژه انگلییی نییدت .بدرای اژهادای خدام معدادل انگلییدی نن
نوشته شده است .در این کتاب کوش شده است از اژهاا اصدطالحاتی کده در طراحدی
بیمارستان در ایران متدا ل است ،استتاده شود.

8-3
3-8-3

معرفي فصلهاي کتاب
فصل دوم  :بخشها و فضاهاي خدمات قلب در بيمارستان
بص اا فضااای خدمات قل در بیمارستان در چبار سطا برنامهریزی میشود
-

سطا ا ل :
سطا د م :
سطا سوم :
سطا چبارم:

در بیمارستاناای ناحیهای کوچک
در بیمارستاناای ناحیهای بزرگ
در بیمارستان منطقهای
در بیمارستاناای منطقهای ،قطبی کشوری
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2-8-3

00

فصل سوم  :عملکرد بخش توانبخشي قلب Cardiac Rehabilitation Unit

در این فصل موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
 توانبصشی قل بیماران بیتری در بیمارستان توانبصشی قل بیماران سرپایی1-8-3

فصل چهارم  :کنترل عفونت
در این فصل شناخت انتقال عتونت در بیمارستان ،منابع میکر ارگانیی اای عتونی ،انتقدال
میکر ارگانیی اای عتونی از طریق تماس (انیان سایل) یا از طریق اوا مورد بررسدی
قرار می گیرد.

4-8-3

فصل پنجم  :ايمني
در این فصل ،ایمنی در برابر نت
بص مورد بررسی قرار می گیرد.

5-8-3

د د ایمنی در برابر زلزله از دیددگاه طراحدی معمداری

فصل ششم  :عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي قلب
در این فصل عملکرد فضااای بص تدوان بصشدی قلد بده صدورت اتداق بده اتداق جبدت
راانمای طراحی معماری بص تشریا شده است.

6-8-3

فصل هفتم  :نقشهي اتاقها و فضاهاي بخش توانبخشي قلب
در این فصل با توجه به عمل کرد فضااای بص توان بصشی قل که در فصل شش مورد
بررسی قرار گرفته است ،نقشه اتاق اای این بص با اندازه گذاری کامل طراحدی ترسدی
شده است .در این نقشه اا برخی از تجبیزات ثابت غیر ثابت پزشکی بیمارستانی که در
طرح اتاق تأثیر دارند ،ترسی شده است شرح مشصصات کلی برخی از نن اا نوشته شدده
است.
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راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب C.R.U.

فصل يکم  :معرفي ،حدود و دامنه
01

7-8-3

فصل هشتم :برنامه فيزيکي بخش توانبخشي سرپایی قلب
در این فصل برنامه فیزیکی بص شامل سطوح خالق فضااا سطا ناخالق بص ارا ده
شده است .برنامه فیزیکی برای بیمارستان عمدومی  611تصتصدوابی تدد ین شدده اسدت.
برای ظرفیت باالتر یا پایین تر  %01زیاد یا ک می شود .

8-8-3

فصل نهم  :مشخصات درها
در این فصل مشصصات عملکرد دَر ،در رابطه با عملکدرد ادر فضدا در بیماسدتان بررسدی
شده مشصصات خصوصی دراا به صورت اتاق به اتاق در جدا لی ارا ه شده اسدت.در بندد
 1-9شرح مصتصری در باره سییت اتوماسیون ساختمان  BMSداده شده است .

9-8-3

فصل دهم  :مشخصات نازککاري
در این فصل ،مشصصات نازککاری اتاقاا فضااای بص
است.

تدوانبصشدی قلد ارا ده شدده
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٣
2

ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

1-2

ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ اول  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪايﮐﻮﭼﮏ

1-1-2
1-1-1-2

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  100ﺗﺎ  200ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ،ﺑﺨـﺶﻫـﺎ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي
زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد.

آ

اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻗﻠـﺐ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺗـﺎق اﻟﮑﺘﺮوﮐـﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ،در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ب

اﺗﺎق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ

پ

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ

ت

اﺗﺎقﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي داﺧﻠﯽ/ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ درﻣﺎن
ﺳﻄﺢ دوم  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺰرگ

2-1-2
1-2-1-2

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  200ﺗﺎ  300ﺗﺨﺘﺨﻮاب  ،ﺑﺨﺶﻫـﺎ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي
زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد.

آ

اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗـﺎقﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﮐـﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ب

اﺗﺎق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ،در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ

پ

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﻠﺐ ICCU
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٤
ت

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ Inter.CCU

ث

ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ CNIDU

ج

اﺗﺎقﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي داﺧﻠﯽ/ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪي درﻣﺎن

3-1-2

ﺳﻄﺢ ﺳﻮم  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي

1-3-1-2

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  300ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺗﺎ  500ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠـﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰي
ﻧﻤﻮد:

آ

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ

ب

اﺗﺎق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺒﯽ /ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ

ت

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﻠﺐ ICCU

ث

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ Inter.CCU

ج

ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ

چ

ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻠﺐ

ح

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺑﺴـﺘﺮي داﺧﻠﯽ/ﺟﺮاﺣـﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

4-1-2

ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻗﻄﺒﯽ و ﮐﺸﻮري
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٥
1-4-1-2

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻗﻄﺒﯽ و ﮐﺸﻮري  ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  400ﺗـﺎ  1000ﺗﺨﺘﺨـﻮاب
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ،

2-4-1-2

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

3-4-1-2

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

آ

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ Cardiac Clinic

ب

ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ Non Invasive Diagnostic Unit

پ

ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻠﺐ Cardiac Day Care Unit

ت

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﻠﺐ ICCU

ث

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ Inter.CCU

ج

ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﻠﺐ Cardiac Catheterization

چ

ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز Open Heart Surgery

ح

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ CSICU

خ

ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ Cardiac Rehabilitation

4-4-1-2

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ/درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠـﺐ در ﺑﺨـﺶﻫـﺎي اورژاﻧـﺲ ،رادﯾﻮﻟـﻮژي ،MRI،ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻪاي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ 13

راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٦
5-4-1-2

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﯽ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي داﺧﻠﯽ/ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

2-2

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﭼﻬـﺎر ﻣﺴـﯿﺮ وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد و از ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ،درﻣـﺎﻧﯽ و
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
-

1-2-2

از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ راﻫﺒﺮي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻗﻠـﺐ
در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،ﺑﯿﻤـﺎران ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ درﻣـﺎﻧﯽ و
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

2-2-2

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ در ﺷـﺒﮑﻪ

درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤـﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﺳـﻄﻮح
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮي دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣـﺎن در ﺑﺨـﺶ ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳـﯿﻮن
ﻗﻠﺐ و ﯾﺎ درﻣﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ردهﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ
ﺷــﺒﮑﻪ درﻣــﺎﻧﯽ ﮐﺸــﻮر ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘــﻪاي ،ﻗﻄﺒــﯽ و ﮐﺸــﻮري ﮐــﻪ ﻓﻀــﺎﻫﺎي
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ/درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ ،ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٧
3-2-2

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ
ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ارﺟـﺎع
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻗﻠـﺐ ،ﺑﯿﻤـﺎر از
ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

4-2-2

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ

1-4-2-2

درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،آﻧﮋﯾﻦ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻔﺴﻪي ﺳـﯿﻨﻪ،
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اورژاﻧـﺲ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

2-4-2-2

در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ  ،CPRﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه
ﻗﻠﺐ  ICCUﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻗﻠﺐ اﺗﺼﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ ،ﭘﺰﺷـﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ و
درﻣﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.

3-4-2-2

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺗﺸـﺨﯿﺺ و درﻣـﺎن ﻗﻠـﺐ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﻠﺐ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐـﻪ
داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاي اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺸـﻮري
ﮐﻪ داراي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ،درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻠﺐ Cardiac Services

3-2

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت

1-3-2

ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀـﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﺟﻠـﺪ ﯾﮑـﻢ ﮐﺘـﺎب "ﺑﻨﺎﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ  "7ﺑـﻪﻧـﺎم "راﻫﻨﻤـﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠـﺐ" ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
1-1-3-2

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ  Cardiac Clinicﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎي ﺗﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
 Electrocardiographyزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﻠﺐ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٨
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ و ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
2-1-3-2

ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻠﺐ Cardiac Day Care Unit

3-1-3-2

اﺗـﺎق ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺣﯿـﺎت ﻗﻠﺒﯽ/ﺗﻨﻔﺴـﯽ  Cardiopulmonary Resuscitationsدر ﺑﺨـﺶ
اورژاﻧﺲ

2-3-2

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﻠﺐ  ICCUو ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ  Inter. CCUدر ﺟﻠـﺪ ﯾﮑـﻢ

ﮐﺘﺎب" ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ  "8ﺑﻪ ﻧـﺎم "راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤـﺎري
ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻗﻠﺐ  ICCUو ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻠـﺐ ""Inter CCU

ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ از زواﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ

3-3-2

Cardiac Non-Invasive Diagnostic Services
در ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﮐﺘﺎب "ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ  "9ﺑﻪﻧﺎم "راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤـﺎري

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ" ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻓﻀﺎﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد:
1-3-3-2

آ

ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻠﺐ Cardiac Non-Invasive Diagnostic Unit

اﻋﻤﺎل ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

-

اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ECG

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻗﻠﺐ )ﺗﺴﺖ ورزش(
اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از روي ﺳﯿﻨﻪ TTE
اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از داﺧﻞ ﻣﺮي TEE
اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﺗﻨﺶ
ﻫﻮﻟﺘﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

١٩
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﯿﺲﻣﯿﮑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ2-3-3-2

ﮐﺎردﯾﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪاي در ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪاي Nuclear Cardiology

3-3-3-2

ام،آر،آي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق Cardiovascular MRI

4-3-3-2

ﺳﯽ،ﺗﯽ،اﺳﮑﻦ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق Cardiovascular C.T.

4-3-2

ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﻠﺐ  : Cardiac Catheterization Unitدر ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺎﻫﺎي

درﻣﺎﻧﯽ  10ﺑﻪﻧـﺎم "راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﻠﺐ"

ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
5-3-2

اﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻠﺐ Coronary Angiography
اﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﻗﻠﺐCoronary Angioplasty

اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻗﻠﺐ Electrophysiology

ﮐﺎﺷﺘﻦ ﭘﯿﺲﻣﯿﮑﺮ Pacemaker Implantation

ﮐﺎﺷﺘﻦ دﯾﻔﯿﺒﺮﯾﻼﺗﻮر Defibrillator Implantation

اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽInvasive Echocardiography

ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز  :در ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﮐﺘﺎب "ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ  "12ﺑﻪﻧﺎم

"راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑـﺎز" ﻋﻤـﻞﮐـﺮد
ﺑﺨﺶ از زواﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

6-3-2

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ  : CSICUدر ﺟﻠـﺪ ﯾﮑـﻢ ﮐﺘـﺎب "ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﻨﺎﻫـﺎي

درﻣﺎﻧﯽ  "12ﺑﻪﻧﺎم "راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﯾـﮋه
ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ  ، " CSICUﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ از زواﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ دوم  :ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

٢٠
1-6-3-2

7-3-2

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﯽ ﻗﻠـﺐ ﺑـﺎز دارد ،ﺑـﻪﻃـﻮري ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از
راﻫﺮوﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﻠﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ  :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  :ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ

Cardiac Rehabilitation Unit

٢١
3
1-3

ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ

Cardiac Rehabilitation Unit

ﺗﻌﺮﯾﻒ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ،ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣﻀـﻮر در ﺑﺨـﺶ  ICCUو اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ
 Inter.CCUﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺮﺧﯿﺺ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺮﮐـﺖ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ داراي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﻪ درﻣـﺎن اداﻣـﻪ ﻣـﯽ دﻫـﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
 ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد. -ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.

2-3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
-

3-3
1-3-3

ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ اﺧﯿﺮ
ﺟﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ
اﻧﮋﯾﻦ ﻗﻠﺒﯽ
اﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ  -اﺳﺘﻨﺖ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﺠﻪ ﻗﻠﺐ

Recent Heart Attack
Coronary Bypass Surgery
Stable Angina
Angioplasty/Stent
Heart Failure
Heart Transplant
Valve Repair/Replacement

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻤـﺎر در ﺑﺨـﺶ  ICCUو
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

2-3-3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي داراي  6ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ.
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راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.
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Cardiac Rehabilitation Unit

٢٢
1-2-3-3

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﯾﮑﻢ

 ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر روي ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر2-2-3-3

ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم

3-2-3-3

ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎر از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﺗﻤﺮﯾﻦ آرام دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ
راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺗﺎ  2دﻗﯿﻘﻪ دو ﺑﺎر در روز

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺳﻮم

4-2-3-3

ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎر از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﺣﺮﮐﺎت آرام دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ

ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﺎ" ﺣﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽرود.
ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر دو ﺑﺎر در روز ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺗﺎ  3دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ راه ﻣﯽرود.

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭼﻬﺎرم

 دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده راه رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺗﺎ  4دﻗﯿﻘﻪ  ،دو ﺑﺎر در روز -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ.
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Cardiac Rehabilitation Unit

٢٣
5-2-3-3

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﻨﺠﻢ

 دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده راه رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺗﺎ  5دﻗﯿﻖ دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ6-2-3-3

3-3-3

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺷﺸﻢ

-

دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده
راه رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ دو ﺑﺎر در روز
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از دو ﭘﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻟﺒﺎس ﮐﻨﺪن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ در ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﺴﺘﮕﺎن ان ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.

4-3

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ

1-4-3

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸـﯽ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

2-3-3

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﻫﻔﺘﻪاي دوﺑﺎر ﻫﺮ ﺑﺎر  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻣـﺪت
 2ﺗﺎ  12ﻫﻔﺘﻪ دوام دارد) .ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(

3-4-3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗـﻮانﺑﺨﺸـﯽ ﻗﻠـﺐ ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎران ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣـﺪود  4ﺗـﺎ  6ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺮﺧﯿﺺ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
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٢٤
4-4-3

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ،ﺳـﺎﻋﺖ اول ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

1-4-4-3

در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺣﺮﮐﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﺗﻠـﻪﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

2-4-4-3

ﻣﯿﺰان و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر و زﻣﺎن ﺗﻮﻗـﻒ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺻـﻔﺤﻪ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

5-4-3

ﺳﺎﻋﺖ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ،آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﺪ ﻧـﻮع ﺗﻐﺬﯾـﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

1-5-4-3

آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼس ﺟﻤﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.

2-5-4-3

ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ روانﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

3-5-4-3

در دوران آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﯿﻤـﺎر
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
-

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻏﯿﺮه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ و راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻤﻠﻪي دوﺑﺎره ﻗﻠﺒﯽ
و ﻏﯿﺮه
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ
آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر و ﻓﺎﻣﯿﻞ او در ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤـﺎري ﻗﻠﺒـﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ داروﻫـﺎي
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزش در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮك ﺳﯿﮕﺎر و ﻏﯿﺮه
ﻣﺸﺎورهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﯿﻤﺎر
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر
راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزﻣﺮه
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٢٥
ﻗﻠﺐ Cardiac Rehabilitation Team

5-3

ﮔﺮوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ

1-5-3

ﮔﺮوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
داﺋﻢ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
-

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻨﻔﺲ درﻣﺎﻧﯽ
روانﺷﻨﺎس
روانﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ

Physiotherapist
Physiologist
Rehabilitation nurse
Cardiologist
Dietitian
Respiratory Therapist
Psychologist
Psychiatrist
Occupational Therapist

6-3

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎدرزادي ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1-6-3

ﺑﺮﺧــﯽ از ﮐﻮدﮐــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ داراي ﻧﺎرﺳــﺎﯾﯽ ﻣــﺎدرزادي ﻗﻠــﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﺗﺠــﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷــﮏ ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

2-6-3

اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﮐﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻪﻣﺘﺮي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺷـﻮد ﺷـﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ در ﮐﻼسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎورتﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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٢٦

ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ

7-3
1-7-3

Light Therapy

ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻠﯿﻮ ﺗﺮاﭘﯽ  Heliotherapyﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر روز و ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج
ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ،دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ،ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ،ﻻﻣﭗ ﻫﺎي
دﯾﮑﺮو ﻧﯿﮏ و ﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ،ﻧﻮر ﺗﻤﺎم ﻃﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

1-1-7-3

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً داراي ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺗـﻮان
ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ.

2-7-3

آ

ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼـﺎر اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ،ﺑـﯽ ﺧـﻮاﺑﯽ و اﺧـﺘﻼل
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب

ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﺒﻪ ﻧـﻮر  Light Boxﮐـﻪ ﻧـﻮر را ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺪﯾﺪ
 10000 Luxو ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ وﯾﮋه آﺑﯽ ) (460mmو ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج وﯾـﮋه
ﺳﺒﺰ )(550mm
ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻮر  Light Boxﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ،ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده آن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎر ﺗﻌﻠـﯿﻢ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻨﺰل از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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کنترل عفونت

3-4

تعريف

72

در روند پیشرفت بیمارستان سازی مدرن ،در تمام کشورهای جهان پژوهش هاای مادموم
در مورد محیط بیمارستان ها و عفونت بیمارساتان دادا مساتر در مران روناد باج تادرر
تغییرمت عمدا می در فضاها و بخش ها و کنترل بیمارستان منجام گرفتج مستر مرن تغییرمت
در زمینج طرمح معماری ،طرمح تأسیسات مکانیک و سیاست های رمهباری بیمارساتان
دکل گرفتج مستر
3-3-4

در طرمح معماری و تأسیسات مکانیک بارد پیش بین های الزم برمی جلوگیری مز منتقاال
عفونت منجام گیردر

2-4

شناخت انتقال عفونت در بیمارستان
برمی دناخت منتقال عفونت در بیمارساتان باراد مناابن منتقاال عفونات و رما هاای منتقاال
عفونت رم بررس کرد ر

3-2-4

منابع میکروارگانیسم هاي عفوني
برخ مز منابع کج دمرمی میکرومرگانیسم های عفون هستند بج درح زرر مست:
-

بیمارمن
کارکنان بیمارستان
عیادت کنندگان
مفرمدی کج در دورا نهفتج ردد بیماری هستندر
مفرمدی کج حامل میکرومرگانیسم عفون هستند ول هیچ گوناج عئمام بیمااری
ندمرندر
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مفرمدی کج بج طور دممم حامل میکرومرگانیسم های عفون هستند ول خودداان
دچار بیماری نشدا مند ر
تجمن زراد میکرومرگانیسم ها در مجزمی ساختمان و تأسیسات
آلودگ خورمک و ظروف خورمک
آلودگ دمرو و مبزمر و تجهیزمت منتقال دمرو
آلودگ تجهیزمت بیمارستان
آلودگ هوم و تأسیسات هومرسان
آلودگ آب و تأسیسات آب رسان
فاضئب بیمارستان
آلودگ رخت بیمارستان بیمارمن و کارکنان
زبالج بیمارستان
حیومنات و حشرمت

انتقال میکرو ارگانیسم هاي عفوني در بیمارستان
میکرومرگانیسم ها مز رما های مختلف منتقال م رابناد 5 ،طررا ملال منتقاال لابال کار
مستر
 منتقال میکرومرگانیسم های عفون مز طرر تماس (مستقیم و غیر مستقیم) منتقال میکرومرگانیسم های عفون مز طرر رمت ررز مارعات بدن منتقال میکرومرگانیسم های عفون مز طرر غذم ،آب ،دمرو و تجهیزمت پزدک منتقال میکرو مرگانیسم های عفون مز طرر هوم -منتقال میکرومرگانیسم های عفون مز طرر حیومنات و حشرمت

3-2-2-4

انتقال میکرو ارگانیسم هاي عفوني از طريق تماس

رک مز دارن تررن رما های منتقال عفونت ،مز طرر تماس مست کج بج دو لورت منجاام ما
دود:
 منتقال عفونت مز طرر تماس مستقیم منسان -منتقال عفونت مز طرر تماس مبزمر و وسارل
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انتقال عفونت از طريق تماس مستقیم انسان

منتقال عفونت مز طرر تماس مستقیم بج لورت مست کج سطح بدن رک فارد باج لاورت
مستقیم با سطح بدن فرد درگر تماس مستقیم دمدتج باددر
()3

منتقال فیزرک میکرومرگانیسم ها ،بین دخص کج مستعد دررافات مسات باا دخصا کاج
میکرومرگانیسم های عفون در بدن مو جمن ددا مست متفاق م مفتدر

()2

در بخش تومن بخش للب ،منتقال فیزرکا میکرومرگانیسام هاا مز طررا تمااس پزداکان،
تکنسین های پزدک و پرستارمن با بیمارمن متفاق م مفتدر

ب

انتقال عفونت از طريق تماس ابزار و وسايل

تماس مبازمر و وساارل ،تجهیازمت پزداک  ،پارچاج آلاودا و غیارا نیاز ما تومناد عفونات
بیمارستان رم بج بیماری کج مستعد دررافت عفونت مست منتقال دهدر
2-2-2-4

انتقال میکروارگانیسم هاي عفوني از طريق ذرات ريز مايعات بدن

آ

پخش رمت ررز مارعات بدن در هوم ،نوع منتقال عفونت مز طرر تماس محسوب م داودر
ول مکانیسم منتقال عفونت مز بدن حامل عفونت ،کامئً متماارز مز منتقاال مز طررا تمااس
مستقیم و غیر مستقیم مستر

ب

رمت ررز مارعات بدن مز فردی کج منبن منتشار مست ،با سارفج ،عطساج ،لاحبت باج بادن
بیمار منتقل م دودر

پ

منتقال عفونت مز طرر رمت ررز مارعاات بادن ،زماان متفااق ما مفتاد کاج رمت ،حامال
میکرومرگانیسم های عفون مست و مز دخص حامل عفونت در هوم پرمکنادا ما داود و در
فاللج نزدرک مز طرر دهان و تنفس ،بج دخص دررافت کنندا عفونت منتقل م دودر
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ت

1-2-2-4

رمت ررز معارعات بدن فقط م تومند فاللج کوتاه در هوم ط کند و نما تومناد در هاوم
معل بماندر هیچ گونج ملدمم ورژا می ،در تهورج هاوم بارمی جلاوگیری مز منتقاال رمت رراز
مارعات بدن الزم نیست و نبارد آن رم با منتقال عفونت مز طرر هوم مدتباا نمودر
انتقال میکروارگانیسم هاي عفوني از طريق هوا

میکرو مرگانیسم های عفون همرما تبخیر رمت مارعات بدن و را غباار ،ما تومنناد در هاوم
مدت طوالن معل بمانند و مسافت زرادی رم مز منبن منتشار عفونت بوسیلج جرران هوم ط
کنندر

1-4

برنامه ريزي و طراحي معماري و کنترل عفونت

3-1-4

حدود و دامنه

3-3-1-4

آن دستج مز عوممل منتقال عفونت کج در کل بیمارستان مطرح مست ،و کنتارل آن در برناماج
ررزی و طرمح معماری کل بیمارستان مورد توجج لرمر م گیرد مانناد آلاودگ آب ،غاذ،
مبزمر و وسارل پزدک  ،دمرو ،محلول های دیمیار  ،نظافت بیمارستان ،سیستم آورد و برد و
سیستم رختکن و غیرا موضوع بررس مرن بند مز فصل چهارم کتاب نیستر

2-3-1-4

در مرن بند مز فصل چهارم کتاب فقط رمبطج برناماج ررازی و طرمحا معمااری بخاش تاومن
بخش للب با موضوع کنترل عفونت تحت عنومن های زرر مورد بررس لرمر م گیرد:
-

ورودی بخش
دستشوی دست
تفک مبزمر و وسارل تمیز و کثیف
دفن مارعات بدن بیمارمن
نظافت متاق ها و وسالن های بخش تومن بخش للب
نظافت بخش
تفکیک رخت تمیز و کثیف
جمن آوری زبالج
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2-1-4

ورودي بخش

3-2-1-4

برخ مز متاق های پشتیبان بخش در ورودی بخش لرمر م گیرند مانند:
-

03

سالن منتظار بیمارمن و همرمهان
رختکن و دوش بیمارمن
سرورس های بهدمدت بیمارمن
متاق جمن آوری کثیف
رختکن و دوش کارکنان
سرورس های بهدمدت کارکنان
و غیراررر

2-2-1-4

بسیاری مز بیمارمن بج لورت سرپار بج بخش تومن بخش للب مرمجعج م کنندر بیمارمن
للب مغلب با همرما خود ومرد بخش م داوندر همارما بیماار فقاط مجاازا دمرد در ساالن
منتظار کج در ورودی بخش لرمر دمرد منتظر بیمار خود دودر

1-2-1-4

رختکن بیمارمن در ورودی بخش لرمر دمردر بیمار سارپار لبااس هاای بیارون خاود رم در
کمد لباس لرمر دمدا و با لباس ورزد بج لسمت دمخل بخش ومرد م دوندر

4-2-1-4

رختکن کارکنان بج لاورت زناناج و مردمناج در دمخال بخاش لارمر دمردر کارکناان بعاد مز
پودیدن روپوش و کفش بیمارستان ومرد لسمت دمخل بخش م دوندر

5-2-1-4

فشار هومی ورودی بخش نسبت بج فشار هومی رمهروی بیمارستان مثبات مسات و جلاوی
ورود هومی رمهروی بیمارستان بج دمخل بخش گرفتج م دودر

6-2-1-4

زبالج ،رخت کثیف و تجهیزمت آلاودا ،در متااق جمان آوری کثیاف جمان آوری ما داودر
کارکنان مرکز زبالج ،رختشاورخانج و کااد دمری بیمارساتان بادون ورود باج لسامت هاای
دمخل بخش ،ملدمم بج خروج ملئم فوق م کنندر
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1-1-4

شستشوي دست
رک مز مهمتررن عوممل منتقال عفونت بج بیمارمن مز طررا تمااس دسات کارکناان مساتر
پزدکان ،پرستارمن و تکنسین های پزدک  ،لبل مز هرگونج تماس با بیمار ،مبتدم دست هاای
خود رم در دستشور بیمارستان دمخل رختکن م دورند و برمی ورود بج فضاهای مختلف
بخش تومن بخش للب آمادا م دوندر

4-1-4

تفکیک ابزار و وسايل تمیز و کثیف

6-2-1-4

رک مز رما های منتقال عفونت مز طرر تماس مبزمر و وسارل باا بادن بیماار مساتر لسامت
هار مز مبزمر و وسارل پزدک و پرستاری کج با بیمار تماس پیادم ما کناد نباراد لبال مز
ضدعفون ددن برمی بیمار درگر مستفادا گرددر

5-4

نظافت اتاق ها و سالن هاي بخش توان بخشي قلب

3-5-1-4

ئ
بعد مز مستفادا بیمار مز هر رک مز وسارل در کلیج متااق هاا و ساالن هاا ،وساارل باراد کاام ً
نظافت و ضدعفون دودر

2-5-1-4

نظافت گر بخش و گروا کاد دمری بیمارستان باا نظاارت عالیاج گاروا بهدمدات بیمارساتان
مسئولیت نظافت رک فضاهای بخش تومن بخش للب رم بج عهدا دمرندر

6-1-4

جمع آوري و تفکیک زباله

3-6-1-4

جدم سازی منومع زبالج در بخش ،رک مز عوممل کنترل عفونت م باددر سج نوع کیسج و راک
جعبج برمی تفکیک زبالج های بج کار م رودر
-

کیسج زبالج کاغذی
کیسج زبالج مومد فاسد ددن
کیسج مارک دمر زبالج عفون
جعبج زبالج تیز و برندا
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00

2-6-1-4

مستفادا مز جعبج زبالج های تیز و برندا برمی جلوگیری مز منتقال میکرومرگانیسم های عفاون
بج کارکنان بخش و کارکنان جمن آوری زبالج مهمیت مساس دمردر

1-6-1-4

متاق جمن آوری کثیف مکان نگهدمری زبالج ها در ترول های مخصوص مستر کارکنان جمن
آوری زبالج ،ترول های زبالج رم بج مرکز نگهدمری زبالج بیمارستان منتقال م دهندر

4-6-1-4

در متاق جمن آوری کثیف بعد مز تفکیک رخت کثیف و زبالج ،کارکنان دست های خاود رم در
دستشور بیمارستان م دورندر

طراحي بناهاي درماني 31
راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب C.R.U.

فصل پنجم  :ايمني
43

5

ايمني

3-5

حدود و دامنه
در این فصا موارد زیر از دیدگاه طراحی معماری بخش توان بخشی قلب مورد بررسیی قیرار
می گیرد.
 ایمنی در برابر آتش و دود ایمنی در برابر زلزلهسایر موارد ایمنی بیماران که مربوط به سیاسی ایا و مریرر کز ی ی و کرسیااری اسی و ییا
مربوط به طراحی و ساخ سیسام اای تأسیسات م انی ی و برقیی اسی خ خیارز از حیدود و
دامنه مطالب این فصال می با د.

2-5

ايمني در برابر آتش و دود

3-2-5

تعريف

3-3-2-5

در بیمارساان مخصوصاً در م ان اایی که بیماران چه به صورت سیرکایی و چیه بیه صیورت
بساری قرار دارندخ تخلیه سریع بیماران در زمان آتیش سیوزی ام یان کینیر نیسی ولیی
سرع تخلیه بیماران سرکایی بیشار از بیماران بساری اس .

2-3-2-5

در طراحی معماری بیمارساان با ایجاد منطره بندی آتیش و راه ایای فیرار مناسیبخ خطیر
سرای آتش از یک منطره به منطره دیگر را می توان به حداقل رساند.

1-3-2-5

در این فصل موارد زیر درباره ایمنی بیماران و کارکنان بخش توان بخشی قلب مورد بررسیی
قرار می گیرد.
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43
 منطره بندی آتش -راه اای فرار

منطقه بندي آتش

2-2-5
3-2-2-5

بخش توان بخشی قلب یک منطره مسارل آتش محسوب می ود.

2-2-2-5

با فرض این که اس ل ساخامان بیمارساان (ساون ااخ تیرااخ کف ایا و سیرف ایار بیرای
حداقل  06دقیره یا بیشار در برابر آتش محافظ ده اس خ یک منطره مسارل آتش باید
دارای رایط زیر با د.

آ

تمام دیواراای محدوده منطریه آتیشخ از روی کیف سیازه سیاخامان تیا زییر سیرف سیازه
ساخامان اماداد کیدا کرده و  06دقیرهخ مراوم در برابر آتش با د.

ب

فشار اوای بخش توان بخشی قلب به عنوان یک منطره آتیش در حالی عیادی نسیب بیه
رااروی بیمارساان مثب اس  .ولی در زمانی که آتش داخل بخش به وجود آمدخ فشار اوا
منفی خوااد ید .در صیورت وجیود سیسیام  BMSدر سیاخامان ورودی ایوا بیه طیور
اتوماتیک بساه می ود.

پ

منطره آتش دارای دو راه فرار اس .

()3

()2

راه اولخ ورودی بخش اس .
راه دومخ به کله فرار ارتباط دارد .نرشه کله فرار در صفحه  712بند  72-17طراحی بناایای
درمانی (1ر کشیده ده اس .

()1

راه اای اول و دوم باید در دو اناهای بخش قرار گیرند.

ت

دراای ورودی بخش و کله فرار در منطره آتش از نوع مراوم در برابر آتش با ند.
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()3

این دراا باید فاقد ب ه عبور اوا با ند .اناهای در تا کفخ فرط می تواند  0میلیی مایرخ از
کف فاصله دا اه با د.

()2

ابعاد کنجره روی دَرِ مراوم در برابیر آتیش از  111 x 06سیانای مایر تجیاوز ن نید و دارای
یشه س وری یا مسلح با د.

()1

دراای ضدآتش باید دارای م انیسم خود بساه و با ند.

()4

باالی تمام دراایی که راه فرار محسوب می وندخ عالم خروز اضطراری  Fire Exitنصب
ود.

چ

ح

کانال اای تأسیساتی اوارسانی به بخش که از دیوار منطره آتش عبور میی کنیدخ در محیل
عبور از دیوار از دمپر آتش و دود عبور کنند .محل درز دمپر با دیوار با مواد مریاوم در برابیر
آتش کر ود.

()3

دمپر آتش و دود برابر کانال اای اوارسانی به بخشخ از دو طرف دیوار بیا سیسیام آ ی ار
ساز  Detection Systemاینارالک ود.

خ

د

دور تمام باز وااخ در کف و سرف سازه که برای ف اا به وجود می آید بیا دییوار مریاوم
در برابر آتش با مراوم  06دقیره کو یده ود( .از کف سازه ساخامان تا زیر سرف سیازه
ساخامانر

لوله ااخ چه به صورت تک لوله ای و چه به صورت دساه ای و سینی کابل برق که از دییوار
مراوم در برابر آتش عبور می کندخ با جزئیات مخصوص قابل اجرا که در نرشه ایای اجراییی
تأسیسات م انی ی و تأسیسات برقی نشان داده میی یودخ بیا دییوار مریاوم در برابیر آتیش
درزبندی ود و درز برای عبور آتش و دود ندا اه با د.
کلیه دریچه اای دس رسی به ف اای سراسری که در داخل بخش قیرار دارد از جین
مراوم در برابر آتش با د و درز برای عبور دود ندا اه با د.
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ذ

تابلوی برق مخصوص تمام سیسام اای برقی داخلی بخش در داخل بخش (داخیل منطریه
آتشر قرار دا اه با د.

ر

حداقل فاصله دو کنجره روی دیوار خارجی که ار کدام ماعلق به یک منطره آتش اسی و بیا
دیوار مراوم در برابر آتش از ام جدا دهخ یک مار اس .

1-2-5

راه هاي فرار

3-1-2-5

بخش توان بخشی قلب دارای دو خروجی قرار اس که در دو اناهای بخش قرار دارند.
 خروجي اول :درِ ورودی بخش -خروجي دوم :کله فرار

2-1-2-5

در صورتی که درِ خروجی فرا به بام باز ودخ موارد زیر رعای گردد.

آ

فاصله درِ خروجی و مسیر فرار تا دیوار خارجی مجاور و لبه بام از  0مار کم تر نبا د.

ب

فاصله دَرِ خروجی و مسیر فرار تا دساگاه اای م نده اوا از  0مار کم تر نبا د.

1-1-2-5

راارواای داخلی بخیشخ مسییر فیرار محسیوب میی یوند و درایای خروجیی اضیطراری
 Fire Exitباید در راارواای داخلی بخش قرار دا اه با ند .از ایجاد خروجی اضیطراری در
داخل اتاق اا خودداری ود.

4-1-2-5

راارواای داخلی بخش باید مجهز به سیسام رو نایی اضطراری با د.

5-1-2-5

حداکثر مساف از ار نرطه بخش تا ی ی از خروجی اای فرار از  06مار تجاوز ن ند.

6-1-2-5

آ

پله فرار
تمام کله اای ساخامان بیمارساان باید خصوصیات کله فرار را دا اه با ند.
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ب

فاصله از دَرِ ورودی بخش تا ی ی از کله اای اصلی بیمارساان کیه خصوصییات کلیه فیرار را
دارد نباید بیش از  06مار با د.

پ

در بخش توان بخشی قلب عالوه بر بیماران سرکاییخ بیمار بساری روی بران ار و ییا صیندلی
چرخدار نیز وجود دارد .عرض کله فرار و عرض کله فیرار و عیرض کیاگرد آن بایید ماناسیب
برای تخلیه بیمار بساری روی تشک با د  Mattress Evacuationو امزمان افراد کیاده نیز
از کارکنان آن باوانند عبور کنند.

()3

حداقل عرض خالص کله فرارخ از نرده تا نرده  106سانای مار و عمیق خیالص کیاگرد 181
سانای مار با د.

()2

حداقل عرض خالص کاگرد با محاسبه فاصله دو کلهخ از نرده تا نرده  786سانای مار با د.
ده در برابر آتش محسوب می ود.

ت

کله فرار یک ف حفاظ

()3

برای تهویه و کنارل دود می توان از سیسام اای م انی ی اسافاده کردخ ایین سیسیام ایا
به وسیله  BMSکنارل می وند.

()2

در صورتی که برای تهویه و کنارل دود از سیسام طبیعی اسافاده ودخ بایید ییک کنجیره
ف کله کیش بینی ود.
به مساح یک مار مربع در باالترین قسم

ث

کله فرار باید مجهز به سیسام رو نایی اضطراری و رو نایی فرار با د
Emergency and Escape Lighting

ج

خروجی کله فرار باید در طبره ای باز ود که به محوطه بییرون سیاخامان ارتبیاط دا یاه
با د.
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1-5

ايمني در برابر زلزله

3-1-5

تعريف
مراوم بودن ساخامان بیمارساان در برابر زلزله از اامی بسیار زیادی برخوردار اسی تیا در
زمان وقوع زلزله باوانند خدمات کز یخ کرسااری را برای نجات جان آسیب دییدگان زلزلیه
فراام آورد .در طراحی معماری و محاسبات سازه کیل طراحیی سیاخامان بیمارسیاان بایید
مورد توجه قرار گیرد مانند:
-

2-1-5

م ان ساخامان بیمارساان و دس رسی اای سریع هری به آن
اجاناب از اناخاب سای اایی که روی گسل زلزله قرار دارند.
محاسبات زلزله در مورد فونداسیون اا و اس ل اصلی ساخامان بیمارساان
اناخاب نوع طراحی نمای بیمارساان به طوری که جزئیات معماری و محاسیبات
زلزله به راحای انجام کنیر با د.
مراوم سازی تمای اجزای غیر سازه ای در ساخامان بیمارساان با ارائه جزئییات
معماری و سازه ای

سازه ساختمان بیمارستان
در طراحی معماری کروژه بیمارساانخ آر یا طراح کروژهخ یب ه سیاون بنیدی سیازه اصیلی
کروژه را از ابادای طرح خود مشخص می کندخ اناخاب صیحیح یب ه سیاون بنیدی عیالوه بیر
جوابگویی به طراحی معماری در مورد عمل کرد بخش اای مخالف بیمارساان مخصوصاً بخیش
اعمال جراحیخ بخش اعمال زایمانخ بخش اای بساری و بخش اای رادیولوژیخ کز ی اسیاه
ایخ بخش کاتاریزاسیون قلبخ  MIRو سالن اای حرک درمیانی بخیش تیوان بخشیی قلیب و
غیره باید باواند به محاسبات سازه ساخامانخ مخصوصاً محاسبات زلزله کاسخ گو با ید .حیداقل
ارتفاع کف تا کف تمام ده حدود  2/76تا  2/16بساه به رایط کروژه می با د.

3-2-1-5

آر ای طراحی کروژه از ابادای طرحخ درزایای زلزلیه را در یب ه سیازه بیا امیاانگی بیا
مهندس محاسب سازهخ با توجه به فرم کالبدی کروژهخ مشخص می کند.
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3-1-1-5

اجزاي غیر سازه اي Nonstructural Elements

3-1-1-5

تعريف

آ

ساخامان بیمارساان که فرط اس ل اصلی آن در برابر زلزله محاسبه ده با دخ در زمان
وقوع زلزله تمام دیواراای داخلیخ ف اای کاذبخ دیواراای خارجیخ کنجره ااخ دراا و
عناصر تأسیسات م انی ی و برقی و تجهیزات بیمارساان تخ ریب می وند و فرط اس ل
اصلیخ در صورت که درس اجرا ده با دخ باقی می ماند.

ب اجزای غیر سازه ای در ساخامان بیمارساان امل تمام عناصری اس که یا به کفخ سرف و
اس ل ساخامان ماصل اس و یا روی آن قرار گرفاه اس  .تنها مراوم کردن اس ل
ساخامان بیمارساان در برابر زلزله کافی نیس خ اجزای غیر سازه ای نیز باید در مرابل زلزله
مراوم وند و از آسیب کنیری آن اا جلوگیر ود .در غیر این صورت تخریب آن اا می
توند باعث مرگ و میر و خسارت اای زیادی ود.
پ

برخی از مواردی که در اثر تخریب عناصر غیر سازه ای در بیمارساان موجب مرگ و میر
بیماران و کارکنان می ود به رح زیر اس .

()3

واژگون دن مبلمان و تجهیزات بیمارساانی که سنگین اساند و لبه تیز دارند.

()2

یشه کنجره اای داخلی و خارجی

( )1وسایلی که از روی قفسه اای دیواریخ کابین اا و سرف کنده می وند و کرت می گردند.
( )4کنده دن لوله اای گازاای طبی و اناشار گاز در فضا
( )5کنده دن لوله اای گاز سوخ و اناشار آن در فضا
( )6کنده دن دراا و مسدود دن راه اای فرار
( )7واژگون دن دیواراای داخلی
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( )8ایجاد آتش سوزی و از بین رفان سیسام اای تأسیساتی اطفای حریق
2-1-1-5

دسته بندي اجزاي غیر سازه اي

اجزای غیر سازه ای در بخش تشخیص غیر تهاجمی قلب که در این کااب مورد بررسی اس
و باید در برابر زلزله مراوم وند به سه دساه ترسیم می وند.
آ

اجزاي ساختماني داخل بخش

()3

دیواراای داخلی

()2

سرف اای کاذب

( )1دراا و چهارچوب آن اا
( )4کنجره اای داخلی
( )5کنجره اای خارجی

ب

اجزاي تأسیسات مکانیکي و برقي

()3

سیسام لوله کشی

()2

سیسام توزیع اوا

()1

تابلواای برق

پ

تجهیزات ثابت و محرک
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د ر کل بیمارساانخ تجهیزات بیمارساانی دامنه وسیعی دارد .در زیر فرط آن دساه از
تجهیزات بیمارساانی نام برده می ود که در بخش توان بخشی قلب کاربرد دارد.
()3

تجهیزات ثاب که به کف و دیواراای و سرف به طور دائم اتصال می یابدخ مانند کانارااخ
قفسه اای دیواری و زمینیخ سینک ااخ دساشویی ااخ آب خوریخ کنسول گازاای طبیخ
اودخ ساع و غیره

( )2

تجهیزات غیر ثاب بزرگ که در م انی در بخش به طور دائم اساررار می یابد و ارتفاع
آن اا از  186سانای مار بیشار اس  .مانند کمداای لباسخ قفسه اای انباراا و احاماالً
ییحچال دارو و قفسه اای ایسااده و غیره .

()1

تجهیزات ماحرک مانند :دساگاه اای ال اروکاردیوگرافیخ اکوکاردیوگرافیخ تردمیلخ
ترولی اای مخالفخ کامپیوترخ تخ معاینه و غیره که جابه جا می وند ولی در بخشخ
م ان مشخصی برای اساررار دارند.

1-1-1-5

ديوارهاي داخلي

آ

دیواراای داخلی بخشخ امراه با تجهیزاتی که به طور دائم به آن اا اتصال داردخ باید در
زمان طراحی کروژه بیمارساان در مرابل زلزله محاسبه وند.

ب

از به کار بردن دیواراای با مصالح بنایی که وزن سنگینی دارندخ تا جایی که مم ن اس خ
اجاناب ود .در صورت به کار بردن دیوار با مصالح بنایی مانند آجرخ سیمانخ بان و غیرهخ
موارد زیر رعای گردد.

()3

تمام دیواراای با مصالح بنایی باید بعد از محاسبات الزم زلزله مسلح گردند .جزئیات
مسلح دن این دیواراا در نرشه اای سازه مشخص ود.

()2

دیواراای مسلح ده نباید به طور غیر قابل انعطاف به اس ل ساخامان ماصل وندخ بل ه
با به کار بردن جزئیات مخصوص به اس ل ساخامان اتصال یابند و به اتصال اای قابل
انعطاف تبدیل وند .اتصال ثاب دیوار مسلح بنایی فرط با سازه کف با د .جزئیات
اتصال اا در نرشه اای سازه مشخص ود.
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( )1از اتصال غیر قابل انعطاف لوله اای تأسیساتی که از داخل دیوار با مصالح بنایی عبور
می کند اجاناب ود .با جزئیات مخصوصخ این اتصال اا قابل انعطاف ود.
ديوار داخلي با سیستم ”دراي وال” Drywall
پ
بهارین اناخاب برای دیواراای داخلی در بیمارساان سیسام "درای وال" اس  .مزایای
این سیسام به رح زیر اس :
()3

طراحی داخلی بخش در زمان بهره برداری نیاز به تغییراتی کیدا می کند .سیسام دیواراای
داخلی "درای وال" به خوبی این انعطاف در تغییرات را در زمان بهره برداری تأمین می
کند.

()2

دیواراای "درای وال" وزن سب ی دارد و بار کمی به سازه ساخامان تحمیل می کند .و
طراحی سازه اصلی ساخامان و مراوم کردن آن در برابر زلزله راح تر و ارزان تر خوااد
بود.

()1

سیسام "درای وال" به خاطر دا ان اس ل  Stud/Runnerو وزن سبکخ ام ان مراوم
سازی آن در برابر زلزله بسیار راح تر و ارزان تر از دیواراای بنایی خوااد بود.

()4

برای اتصال عناصر سنگینی که روی دیوار نصب می وند مانند قفسه اای دیواری و
ایساادهخ تابلواای برقخ دساشویی و غیره می بایس با محاسبات الزم سازه "درای وال" را
در محل اای اتصال تروی کرد.

()5

دیوار "درای وال" زمانی که از جلوی ساون عبور می کند یا دور ساون را می کو اندخ
اس ل دیوار و تخاه گچی با فاصله  7تا  0سانای مار از ساون قرار گیردخ تا لرزش اای
ساون در زمان زلزله ناواند به دیوار انارال یابد.

()6

"رانر" دیواراای مراوم در برابر آتش که تا سرف اصلی اماداد دارندخ نباید به سرف اتصال
ثاب دا اه با د" .رانر" دیوارخ داخل "رانر" بزرگاری که به سرف اصلی اتصال ثاب داردخ
قرار می گیرد و به ان ماصل نمی ود .د ر زمان زلزله حرک اای سرف به دیوار انارال
نمی یابد.
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4-1-1-5

سقف کاذب

آ

اسافاده از سرف اای کاذب با مصالح سنگین مجاز نیس .

ب

از اتصال غیر قابل انعطاف سرف کاذب (با ار سیسام که کیش بینی دهر به دیواراای
داخلیخ خارجی و ساون ااخ اجاناب گردد با طراحی جزئیات مخصوص اتصال اای
انعطاف کنیری به وجود آید.

پ

سرف کاذب فرط به سرف اصلی با اتصال اای عمودی و مایل اتصال دا اه

ت

()3

ث

5-1-1-5

آ

ب ه اس ل
با د.

چراغ اای سنگین توکار یا روکار (مانند چراغ اای فلورسن و غیرهر به صورت مسارل به
سر ف اصلی ماصل وند و اتصال آن اا با سرف کاذب از نوع قابل انعطاف با د.
در صورتی که الزم اس چراغ فلورسن روی سرف کاذب نصب ودخ ترکیب مجموعه
چراغ اای سرف کاذب و حرک آن اا در برابر زلزله توسط مهندس محاسب سازه کنارل
گردد.
فن کویل اای سرفی چه به صورت روکار یا توکار باید مساریماً به سرف اصلی اتصال یابندخ
اجزای اتصال برای زلزله محاسبه وند .اتصال سرف کاذب با فن کویل اا با جزییات قابل
انعطاف طراحی ود.
درها و چهارچوب آن ها

در دیواراای بنایی چهارچوب دراا به اس ل مسلح کننده دیوار برای زلزله اتصال یابد.
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ب

در دیواراای "درای وال" چهارچوب دراا با "اسااداای  Studاضافی تروی
سیسام "اسااد/رانر"اا  Stud/Runnerاتصال یابند.

پ

چهارچوب دراای مراوم در برابر آتش (به عل سنگینی آن اار با محاسبات سازه تروی
وند و سیسام تروی به سازه "درای وال" اتصال یابد.

()3

در صورتی که الزم اس برای تروی چهارچوب دَرخ از کروفیل اای سنگین اسافاده ود
و تا سرف اصلی اماداد یابدخ این کروفیل اا با اتصال قابل انعطاف به سرف اصلی وصل
ود.

ت

محل اتصال لوالاای دراای مراوم در برابر آتش (که بسیار سنگین اساندر به چهارچوب
درااخ تروی وند تا در زمان وقوع زلزلهخ دَرخ از محل لوال کنده نشود.

ث

تعداد لوالاا ماناسب با وزن دَر و نیروی نا ی از زلزله با د.

6-1-1-5

پنجره هاي داخلي

آ

دیواراای درای وال چهارچوب کنجره اا به اس ل "درای وال" اتصال یابد.

ب

دیواراای بناییخ چهارچوب کنجره اا به اس ل مسلح کننده دیوار برای زلزله اتصال یابد.

پ

کلیه یشه اای کنجره اای داخلی از نوع س وری یا مسلح اناخاب ود.

7-1-1-5

پنجره هاي خارجي

چهارچوب کنجره اای خارجی به سیسام سازه نمای خارجی اتصال یابند.
8-1-1-5

آ

سیستم لوله کشي Piping System

لوله اا در طبرات فرط به یک سیسام سازه (مانند سرفر اتصال دا اه با ند.

ود و به

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ 13

راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :اﯾﻤﻨﯽ

٤٦
ب

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻘﻒ ﺑﻪ دﯾﻮار( در ﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ از اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

پ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﯾﺰان Suspended Piping System

ت

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آزادي ﺣﺮﮐﺖ دارد ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺼﺮف از اﺗﺼﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدMovable Joints .

ث

از ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن درزﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ،در
ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از درز زﻟﺰﻟﻪ ،از اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

)(1

ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از درزﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ .آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻃﺮاح
ﭘﺮوژه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ را ﺑﺎ درزﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ،درزﻫﺎي اﻧﺒﺴﺎط و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺗﺶ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

9-3-3-5

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،آزادي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮا Air Distribution System

آ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎزه ،از
ﺳﻘﻒ آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب

ﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي روي ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﯾﺎ دﯾﻮار و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ( ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

پ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻔﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﺷﻔﺖ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﭼﺮﺧﺶ
آن ﻫﺎ و اﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ت

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ دﻣﭙﺮ آﺗﺶ از
دو ﻃﺮف داراي اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ 13

راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﺐ C.R.U.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :اﯾﻤﻨﯽ

٤٧
10-3-3-5

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

آ

در دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق دﯾﻮاري ﺑﻪ اﺳﮑﻠﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻮار ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ
اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

ب

در دﯾﻮارﻫﺎي "دراي وال" ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق دﯾﻮاري ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻠﺖ دراي وال اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

پ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺮق ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه ﻣﻬﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از واژﮔﻮﻧﯽ
آن ﻫﺎ در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

11-3-3-5

آ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﮐﻒ و دﯾﻮار اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺗﺼﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﻧﺠﻪ درون آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ب

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ روي دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي
دﯾﻮاري ،ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺎزﻫﺎي ﻃﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وزن آن ﻫﺎ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون آن
ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوي زﻟﺰﻟﻪ وراده ﺑﻪ ﺳﺎزه دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺎزه ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺪه دﯾﻮارﻫﺎي دراي وال اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
ارﺗﻔﺎع آن ﻫﺎ از  180ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺪﻫﺎي ﻟﺒﺎس ،ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎده ،اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﻗﺮار دراﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ "ب" رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و اﮔﺮ
در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه اي ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزه ﮐﻒ اﺗﺼﺎل
ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻬﺎر ﺷﻮد.

)(1

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه اي ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻃﺮاح ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

طراحي بناهاي درماني 31
راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب C.R.U.

فصل پنجم  :ايمني
33
ت

تجهیزات بیمارساانی ماحرک مانند دساگاه اای سالن حرک درمانی (دوچرخهخ تردمیلخ
ترولی ااخ و غیرهر امواره م انی برای اساررار دارند .یا این تجهیزات در اتاق اای مخالف
بخش کارک ده اند و باید دارای چرخ اای ترمزدار با ند و یا به نوعی به دیوار اتصال
موق دا اه با ند .تا در زمان وقوع زلزله واژگون یا روی چرخ اای خود جابجا نشوند.

()3

بهارین روش برای نوع اتصالخ سفارش به کارخانه اای سازنده تجهیزات اس .

()2

وند و در زیبایی محیط تأثیر
اتصال اا باید از مصالحی با ند که به راحای نظاف
نامطلوب ن دا اه با ند .با سفارش به کارخانه سازندهخ این اتصاالت از نوع مصالح تجهیزات
خوااد د.

()1

تمام تجهیزات چرخ دار باید دارای ترمز چرخ با ند .در موقع اساررار این تجهیزاتخ
چرخ اا ترمز ده با ند( .حداقل دو چرخ باید دارای ترمز با ندر

()4

تمام تجهیزات  UPSکه تغنیه کننده دساگاه اا در انگام قطع برق می با ند با
تمهیدات الزم مهار گردند.

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل ششم  :عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي سرپايي قلب

6

عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي سرپايي قلب

3-6

معرفي

3-3-6

94

در اين فصل عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي قلب به صورت اتاا باه اتاا باه ع اوان
راه ماي طراحي معماري تشريح ميشود.

2-3-6

براي مشاهده نقشه اتا هاي بخش توانبخشي قلب به فصل هفتم مراجعه شود.

1-3-6

برنامه فيزيکي بخش در فصل هشتم ارائه شده است.

4-3-6

براي اطالع از مشخصات درهاي اتا ها به فصل نهم مراجعه شود.

5-3-6

براي اطالع از مشخصات نازککاري اتا ها به فصل دهم مراجعه شود.

6-3-6

ليست فضاهاي بخش توان بخشي قلب به شرح زير است.

3-6-3-6

سالن انتظار بيماران و همراهان

2-6-3-6

سرويسهاي بهداشتي (زنانه و مردانه)

1-6-3-6

اطالعات ،پذيرش و ص دو

4-6-3-6

کافه تريا

5-6-3-6

رختکن و دوش بيماران (زنانه و مردانه)

6-6-3-6

رختکن و دوش کارک ان (زنانه و مردانه)

طراحي بناهاي درماني 31
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05
7-6-3-6

توالت و دستشويي کارک ان (زنانه و مردانه)

8-6-3-6

اتا معاي ه بيمار

9-6-3-6

سالن حرکت درماني

31-6-3-6

اتا مشاوره

33-6-3-6

کالس آموزش بيماران

32-6-3-6

دفتر تراپيستها

31-6-3-6

دفتر پرستاران

34-6-3-6

دفتر مسئول بخش

35-6-3-6

دفتر م شي

36-6-3-6

اتا استراحت و آبدارخانه کارک ان

37-6-3-6

انبار وسايل و تجهيزات

38-6-3-6

اتا نظافت

39-6-3-6

اتا جمع آوري کثيف

2-6

سالن انتظار بيماران و همراهان

3-2-6

بيماران سرپايي و همراهان آن هاا قبال از پاذيرش و ورود باه بخاش در ايان فضاا انتظاار
ميکش د.

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل ششم  :عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي سرپايي قلب

2-2-6

05

در طراحي فضاي انتظار به چيدمان ص دليهاي انتظار ،مساير عباور و مارور ،رنان و ناور
م اسب توجه شود.

1-2-6

در فضاي انتظار مکان م اسبي براي تلويزيون پيشبي ي شاود .ارجاح اسات تلويزياون باه
ديوار نصب شود يا از سقف آْويزان باشد.

4-2-6

وجود پ جره و نور طبيعي در فضاي انتظار ضروري است.

5-2-6

مکان م اسبي براي تلفن عمومي پيشبي ي شود.

6-2-6

مکان م اسبي براي ساعت ديواري يا آويزان از سقف پيشبي ي شود.

7-2-6

مکان م اسبي براي آبخوري پيشبي ي شود.

3-7-2-6

آبخوري نبايد در مسير رفت و آمد باشد.

2-7-2-6

براي هر  51ص دلي انتظار يک آبخوري پيشبي ي شود.

1-7-2-6

آبخوري مخصوص براي معلوالن پيشبي ي شود.

1-6

سرويسهاي بهداشتي

3-1-4

در نزديکي سالن انتظار يک توالت و دستشويي براي آقايان و يک توالت و دستشويي باراي
خانمها و يک توالت و دستشويي براي معلوالن با حداقل سطح  4متر مربع پيشبي ي شود.

3-3-1-6

بازشوي دَر توالت و دستشوييها به بيرون باشد.

2-3-1-6

در داخل توالت و دستشوييها زنن احضار پرستار نصب شود.

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
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05

1-3-1-6

4-6

قفل اين توالت و دستشوييها از نوع ايم ي باشد.

اطالعات ،پذيرش و صندوق

3-4-6

اطالعات و پذيرش شعبهاي از پذيرش اصلي بيمارستان است.

2-4-6

کابين ص دو شعبهاي از حسابداري بيمارستان ميباشدکه با ديوار و شيشه محصاور شاده
باشد.

1-4-6

کانتر اطالعات ،پذيرش و ص دو در مکاني انتخاب شودکه مشرف به سالن انتظار بيمااران
باشد.

4-4-6

در بيمارستانهايي که پرداختها در شعبه بانک انجام ميشود ،در صورتيکاه سااعات کاار
بانک با ساعات پذيرش بيماران م طبق باشد ص دو ميتواند حذف شود.

5-4-6

کانتر اطالعات ،پذيرش و ص دو داراي کامپيوتر هست د که باه شابکه بيمارساتان اتصاال
دارد.

5-6

کافه تريا

3-5-6

کافه تريايي کوچکي در ک ار سالن انتظار بيماران پيشبي ي شود.

2-5-6

در اين کافه تريا چاي ،قهوه ،آب ميوه و خوراکهاي سبک رژيمي براي بيماران سارپايي و
همراهان آنها سرو ميشود.
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6-6
3-6-6

05

رختکن و دوش بيماران
بيماران قبل از ورود به سالن حرکت درماني بايد لبااس م اساب ورزشاي پوشايده باشا د.
براي اين م ظور دو رختکن با دوش (زنانه ومردانه) پيشبي ي شود.

3-3-6-6

ورودي رختکن به گونهاي طراحي شود که داخل رختکن از بيرون ديده نشود.

7-6

رختکن و دوش کارکنان

3-7-6

در صورتي که سيستم رختکن کارک ان بيمارستان به صورت متمرکز طراحاي شاده باشاد،
دو رختکن کوچک زنانه و مردانه با دوش پيشبي ي شود.

2-7-6

در صورتي که سيستم رختکن کارک ان بيمارستان به صورت غيار متمرکاز طراحاي شاده
باشد ،دو رختکن بزرگتر به صورت زنانه و مردانه پيشبي ي شود.

3-2-7-6

داخل هر رختکن يک دوش پيشبي ي شود.

2-2-7-6

ورودي هر رختکن به گونهاي طراحي شود که داخل رختکن از بيرون ديده نشود.

8-6

توالت و دستشويي کارکنان

3-8-6

تعداد  2توالت و دستشويي (زنانه و مردانه) براي کارکان بخش پيشبي ي شود.

9-6

اتاق معاينه بيمار

3-9-6

بيماران قبل از شروع به حرکت درماني در اتا معاي ه توسط پزشک معاي ه ميشوند.

2-9-6

يک اتا معاي اه باا مياز پزشاک ،تخات معاي اه ،وساايل معاي اه پزشاک و وساايلي باراي
اندازهگيري وزن و قد و غيره پيشبي ي شود.
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1-9-6

در اين اتا خروجي گازهاي طبي زير پيشبي ي شود.
 خروجي اکسيژن -خروجي خالء

4-9-6

در اتا فضاي م اسب براي تجديد حيات قلبي و ت فسي احتمالي پيشبي ي شود.

3-4-9-6

ترولي اورژانس از انبار تجهيزات به داخل اتا آورده ميشود.

31-6

سالن حرکت درماني

3-31-6

سالن حرکت درماني داراي دو قسمت مجزا است .اين دو قسمت با هم متصل است.

2-31-6

هر يک از قسمتهاي سالن حرکت درماني داراي ايستگاه ک ترل مجزا است.

2-31-6

در قسمت اول تمري ات زير انجام ميگيرد.

3-2-31-6

تمري ات ايستاده ،که توسط تجهيزاتي مان د چرخ شانه ،نردبان  wall barانجام ميشود.

2-2-31-6

تمري ات نشسته که توسط تجهيزاتي مان د قايق و تخات مخصاوص حرکات درمااني انجاام
ميشود.

1-2-31-6

تمري ات خوابيده که با استفاده از تشک مخصوص روي زمين انجام ميشود.

4-2-31-6

تمري ات راه رفتن با استفاده از تجهيزاتي مان د پله و پارالل انجام ميشود.
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00

تمام بيماران هار دو قسامت ساالن حرکات درمااني باه دساتگاه مانيتوري ان تلاهمتاري
 Telemetry Monitoringکااه ب اهصااورت باايساايم عماال ماايک ااد متصاال ماايباشااد و
الکتروکارديوگرافي قلب آنها در حال انجام حرکات تمري ي روي مانيتور مرکزي نشان داده
ميشود.

3-1-31-6

مانيتور مرکزي روي کانتر ايستگاه هاي ک ترل قرار دارد.

2-1-31-6

ايستگاه هاي ک ترل در مکاني قرار گيرد که اشراف کامل روي بيماران داشته باشد.

4-31-6

در هر دو قسمت فضايي با ابعاد  2×2/1متار باراي انجاام عملياات تجدياد حياات قلباي و
ت فسي پيشبي ي شود.

3-4-31-6

در اين مکان تجهيزات زير پارک شده است.

آ

ترولي اورژانس مجهز به دستگاه مانيتور قلب ،ديفيبريالتور و داروهاي تجديد حيات

ب

تخت تجديد حيات قلبي وت فسي

پ

ماشين ت فس Respiratory Machine

2-4-31-6

آ

در اين مکان خروجيهاي گازهاي طبي زير پيشبي ي مي شود.
خروجي گاز اکسيژن Oxygen Outlet

ب

خروجي هواي فشرده Compressed Air Outlet

پ

خروجي خالء Vacuum Outlet

5-31-6

در قسمت دوم سالن حرکت درماني تمري اات باه صاورت پااي دوچرخاه و راه رفاتن روي
تردميل انجام ميشود.
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3-5-31-6

تعداد حداقل  6دوچرخه و  3تردميل در اين قسمت قرار دارد.

2-5-31-6

در اين قسمت از سالن حرکت درماني آرايش قرارگيري دوچرخهها و تردميلها روي قوساي
از دايره به سمت ايستگاه ک ترل است.

1-5-31-6

تمام بيماران به دساتگاه مانيتوري ان تلاهمتاري  Telemetry Monitoringکاه باه صاورت
بيسيم عمل ميک د متصل هست د و الکتروکارديوگرافي قلب آنها در حال انجاام حرکاات
تمري ي روي مانيتور مرکزي که در ايستگاه ک ترل قرار دارد نشان داده ميشود

4-5-31-6

فيزيولوژيست با توجه به نمودار الکتروکارديوگرام هر بيمار به کمک پرستار سرعت هر ياک
از بيماران را در حرکات تمري ي آنها روي دوچرخه و تردميل مشخص ميک د.

6-31-6

دو دستگاه آبخوري در مکان م اسبي نصب شود که مورد اساتفاده بيمااران هار دو قسامت
حرکت درماني قرار گيرد.

7-31-6

هر دو قسمت سالن حرکت درماني بايد داراي پ جره به فضاي بيرون ساختمان باشد.

8-31-6

نور مص وعي سالن حرکت درماني مخلوطي از نور سفيد و زرد باشد.

33-6
3-33-6

اتاق مشاوره
بيماران و خانواده آنها اغلب براي م ظورهاي مختلف ،نياز به مشاوره دارند .اتاقي براي ايان
م ظور پيشبي ي شود.

3-3-33-6

در اين اتا عالوه بر ميز و ص دلي مشاور مبلهااي راحتاي باراي بيماار و برخاي از اعضااي
خانواده آنها پيشبي ي شود.
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32-6

کالس آموزش بيماران

3-32-6

کالسي با گ جايش  33نفر براي آموزش بيماران و برخي از افراد خاانواده آنهاا پايشبي اي
شود.

3-3-32-6

در اين کالس اطالعات گونااگوني باراي بيمااران و برخاي از اعضااي خاانواده آنهاا ،باراي
جلوگيري از بازگشت بيماري قلب داده ميشود.

2-3-32-6

در اين کالس امکانات نوشتن روي تخته سفيد ،پرده و دستگاه ويدئو پيشبي ي شود.

31-6

دفتر تراپيستها

3-31-6

دفتر کاري با گ جايش  4ميز و ص دلي و قفسه کتاب براي  4تراپيسات بخاش پايشبي اي
شود.

34-6

دفتر پرستاران

3-34-6

دفتر کاري با گ جايش  3ميز تحرير و ص دلي و قفسه کتاب براي  3پرستار پيشبي ي شود.

35-6

دفتر مسئول بخش

3-35-6

دفتر مسئول بخش داراي ميز تحرير ،ص دلي و قفسه کتاب است.

2-35-6

در ک ار ميز تحرير ميز کامپيوتر قرار دارد و کامپيوتر به شبکه بيمارستان اتصال دارد.

1-35-6

اتا مسئول بخش داراي ميز ک فرانس  8نفره است.

4-35-6

اتا مسئول بخش در ک ار اتا م شي قرار دارد و با يک دَر به اتا م شي ارتباط دارد.

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل ششم  :عملکرد فضاهاي بخش توانبخشي سرپايي قلب
05

36-6

اتاق منشي

3-36-6

اتا م شي داراي ص دلي و ميز تحرير و ميز کامپيوتر و چ د ص دلي است.

2-36-6

اتا م شي به اتا مسئول بخش مرتبط است.

37-6

اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان

3-37-6

اتا با مبلمان راحت براي استراحت کارک ان پيشبي ي شود.

2-37-6

اين اتا مجهز به تلويزيون و راديو باشد.

1-37-6

آبدارخانه به داخل اتا راه داشته باشد.

4-37-6

در آبدارخانه غذاي سبک ،چاي  ،قهوه و ساير نوشيدنيها تهيه ميشود.

5-37-6

شستشوي ظروف در آبدارخانه به صورت دستي انجام ميشود .ارجح است از ظاروف ياک
بار مصرف استفاده شود.

38-6

انبار وسايل و تجهيزات
در اين انبار ترولي اورژانس و برخي وسايل حرکت درماني و مبلمان و مواد و وسايل مصرفي
نگهداري ميشود.

39-6

اتاق نظافت

3-39-6

اتا نظافت داراي سه قسمت است.
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3-3-39-4

قسمت نگهداري مواد شوي ده و ضدعفوني ک ده

2-3-39-6

قسمت نگهداري وسايل نظافت

1-3-39-6

قسمت تيشوي

21-6

اتاق جمع آوري کثيف

3-21-6

در اين اتا  ،ترولي هاي زباله ،ترولي هاي رخات کثياف و سااير وساايلي کاه آلاوده شاده و
نظافت آن ها به عهده کاخ داري بيمارستان است.
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 3-3-7اتاق معاينه بيمار
1

تخت معاينه:

-

2

دو شکن
اسکلت از پروفيل فلزي با رنگ کورهاي
داراي چهار چرخ الستيکي گردان با ترمز چرخ
داراي متعلقاتي مانند حفاظ دو طرف قابل نصب به تخت
داراي دستگيره با پوشش الستيکي از دو طرف
تشک آنتياستاتيک  Anti-Staticبا ضخامت  05ميليمتر
ابعاد  :طول  055سانتيمتر  ،عرض  05سانتيمتر
قابل تنظيم در ارتفاع و زواياي مختلف،بوسيله فشار پا روي پدال
پمپهيدروليکي

صندلي معاينه :

 گردان ،با اسکلت فلزي و رنگ کورهاي داراي چهار چرخ الستيکي گردان رويه چرمي با اليه اسفنجي3

ترولي حمل ابزار پزشکي و دارو:

4

دو طبقه
اسکلت از لوله فوالدي زنگناپذير
رويه از ورق فوالدي زنگناپذير
 4عدد چرخ الستيکيگردان با  0چرخ ترمزدار
ابعاد  :طول  05سانتيمتر ،عرض  45سانتيمتر ،ارتفاع  00سانتيمتر

خروجيهاي گازهاي طبي

 يک خروجي گاز اکسيژن يک خروجي خالء5

مکان ترولي اورژانس :ترولي اورژانس در صورت نياز به اين مکان انتقال مييابد.
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6

فضاي تجديد حيات قلبي/تنفسي

7

نمايشگر فيلم راديولوژي (چهارخانه)

8

ميزگزارشنويسي:

 اسکلت فلزي ،رنگ کورهاي رويه چوبي با روکش فرميکا مکان ترمينال کامپيوتر باالي ميز روي ديوار9

صندلي:

 گردان با اسکلت فلزي و رنگ کورهاي داراي چهار چرخ الستيکيگردان رويه و پشتي چرمي با اليه اسفنجي10

دستشويي بيمارستاني:

11

جنس از چيني بهداشتي سفيد بدون پايه
داراي آينه نصب شده روي ديوار
داراي آب سرد و گرم با سيستم الکترونيک(بدون دخالت دست)
حوله کاغذي ،نصب شده روي ديوار
سطل زباله دردار زير دستشويي
ظرف صابون مايع نصب شدده روي ديدوار ،بدا سيسدتم الکترونيدک (بددون
دخالت دست)
ابعاد  :طول  05سانتيمتر ،عرض  45سانتيمتر ،عمق  00سانتيمتر از تدراز
دهانه تخليه فاضالب تا لبه دستشويي
روي دهانه خروجي آب از شير ،قطعه کاهنده نصب شود.
دهانه خروجي فاضالب درپوش نداشته باشد.

سطل رخت کثيف
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سطل زباله

13

ترازو و اندازهگير قد
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 3-1-7قسمت اول سالن حرکت درماني
1

پله:

2

قايق :

3

پارالل بار :Parallel Bar

-

فلزي
کف غير قابل ليز خوردن
عرض پله  09سانتيمتر
پاگرد  09×09سانتيمتر
ارتفاع پله در يک سمت  8سانتيمتر
ارتفاع پله در سمت ديگر  21سانتيمتر
داراي نرده در دو طرف پله

 چوبي با پارو طول  219سانتيمتر -عرض  89سانتيمتر

 فلزي با رنگ گرومه طول  099سانتيمتر ارتفاع و عرض قابل تنظيم4

ميز کنترل Cardiac Telemetry Monitoring

 چوبي با روکش فرميکا مانيتور مرکزي قلب با تکنيک تلهمتري ديجيتالي5

صندلي:

6

تشک تمرين:

 -گردان با اسکلت فلزي و رنگ کورهاي

 -ابعاد  289×289سانتيمتر
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وال بار : Wall bar
 چوبي عرض يکمتر -ارتفاع دو متر

8

چرخ شانه:

 ارتفاع و درجه گردش قابل تنظيم قطر دايره  09سانتيمتر داراي قفل چرخ9

تخت تمرين:

10

مناسب براي انواع تمرينها
طول  149سانتيمتر
عرض  89سانتيمتر
ارتفاع  88سانتيمتر

دستشويي بيمارستاني:

 به شماره  10بند  2-2-7مراجعه شود.11

آبخوري

12

دستگاه تنفس Respiratory Machine

13

تخت معاينه :

 به شماره 3بند  2-2-8مراجعه شود.14

ترولي اورژانس Crash Cart

 -داراي ديفيبريالتور ،مانيتور قلب و داروهاي تجديد حيات قلبي و تنفسي
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 3-4-7قسمت دوم سالن حرکت درماني
1

تردميل :Treadmill

2

داراي نوار الستيکي پهن عاجدار براي راه رفتن
سرعت حرکت نوار قابل کنترل
امکان تغيير درجه شيب
داراي درجه سرعت
داراي دو ميله دستگيره که ارتفاع و فاصله دو ميله در عرض قابل تغيير
است

دوچرخه ثابت :

 زين و دسته قابل تنظيم سرعت قابل کنترل3

ميز کنترل : Cardiac Telemetry Monitoring

 چوبي با روکش فرميکا مانيتور مرکزي قلب با تکنيک تلهمتري ديجيتالي4

صندلي:

 گردان با اسکلت فلزي و رنگ کورهاي5
6

دستگاه تنفس Respiratory Machine

تخت معاينه :

 به شماره  1بند  1-1-5مراجعه شود.7

ترولي اورژانس Crash Cart

 داراي ديفيبريالتور ،مانيتور قلب و داروهاي تجديد حيات قلبي و تنفسي8

آبخوري

9

دستشويي بيمارستاني:

 -به شماره  10بند  1-1-7مراجعه شود.
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 3-5-7اتاق مشاوره
1

ميز تحرير:

 اسکلت فلزي با رنگ کورهاي رويه و پشت چوبي با روکش چوب يا فرميکا ابعاد ميز  01×061سانتيمتر2

صندلي :

 اسکلت داخلي چوبي با روکش پارچه3

قفسه کتاب :

 چوبي بدون دَر  5طبقه قابل تنظيم ابعاد  :پهنا  55سانتيمتر ،عمق  01سانتيمتر ،ارتفاع  001سانتيمتر4

ميز کامپيوتر:

 اسکلت فلزي با رنگ کورهاي رويه چوبي با روکش چوب يا فرميکا ابعاد طول  011سانتيمتر عرض  61سانتيمتر5

مبل راحتي يک نفره  :اسکلت چوبي با پوشش پارچه مبلي

6

ميز  :چوبي با روکش فرميکا

7

مبل راحتي سه نفره  :اسکلت چوبي با پوشش پارچه مبلي

8

ميز پايه کوتاه :

 -چهار گوش ،چوبي با روکش فرميکا

71
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 3-6-7کالس آموزش بيماران
1

صندلي:

 مخصوص کالس آموزشي ،اسکلت فلزي با رنگ کورهاي ،نشيمن و پشتي ازچرم با اليه اسفنجي ،دسته چوبي با روکش فرميکا يا مشابه متصل به
صندلي براي مواقع تحرير
2

پرده نمايش فيلم :

 اتصال به سقف ،باز و بسته شدن به صورت اتوماتيک با کنترل از راه دور3

تخته سفيد نوشتار

4

ميز کنفرانس:

 چوبي با روکش ملچ و رنگ پلياستر5

ويدئو پروژکتور :

 -آويز سقفي ،قابل دسترسي ،با کنترل از راه دور
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 1-7-7دفتر مسئول بخش و اتاق منشي
1

ميز تحرير:

 اسکلت فلزي با رنگ کورهاي رويه و پشت چوبي با روکش فرميکا يا مشابه ابعاد ميز تحرير 01×061 ،سانتيمتر2

صندلي :

 اسکلت داخلي چوبي با روکش پارچهاي3

قفسه کتاب :

 چوبي بدون دَر  5طبقه قابل تنظيم ابعاد  :پهنا  55سانتيمتر ،عمق  01سانتيمتر و ارتفاع  001سانتيمتر4

ميز کامپيوتر:

 اسکلت فلزي با رنگ کورهاي رويه چوبي با روکش فرميکا ابعاد  :طول  011سانتيمتر ،عرض  61سانتيمتر5

ميز کنفرانس :

6

صندلي :

7

اسکلت فلزي با رنگ کورهاي
رويه چوبي با روکش فرميکا يا مشابه

اسکلت فلزي با رنگ کورهاي
رويه و پشتي پارچهاي

ميز پايه کوتاه :
-

چهارگوش  ،چوبي با روکش فرميکا يا مشابه
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3-8-7

77

اتاق استراحت کارکنان و آبدارخانه

1

مبل راحتي يک نفره  :اسکلت چوبي دستهدار با پوشش پارچه مخصوص مبلي

2

مبل راحتي سه نفره  :اسکلت چوبي دستهدار با پوشش پارچه مخصوص مبلي

3

ميز پايه کوتاه :چهارگوش ،چوبي با روکش فرميکا یا مشابه

4

ميز :چوبي با روکش فرميکا یا مشابه

5

تلويزيون رنگي

6

دستشويي  :چيني بهداشتي سفيد با آینه

7

يخچال :

8

قفسه زميني  :از ورق فوودد زگو گاپويیر بوا دريواو يوودیي  ،اب واد 099×09×09
ساگتيمتر

9

ترموس چاي  :با گرم کن برقي

10

اجاق روميزي  :گوع برقي با دو صفحه چدگي ،با يوازم حفاظت ايکتریکي

11

سينک و قفسه زميني  :سينک و قفسه زميني از ورق فودد زگ گاپيیر ،بوا دريواو
يودیي ،اب اد  099×09×09ساگتيمتر

12

قفسه ديواري  :بدگه و دريا از ورق فودد زگ گاپيیر اب اد  099×09×70ساگتيمتر

با ظرفيت  7فوت
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3-8

برنامه فيزيکي بخش توانبخشي قلب (براي ظرفيت بيمارستان عمومي  066تختخوابي)

نام فضا

سطح
خالص واحد

سالن انتظار بيماران و همراهان
تعداد نشيمن

تعداد

خالص كل
3

3/5

اطالعات پذيرش و صندوق

سطح
88

13
3

30

0

38/86

3

35

8

3

30

3/06

3

1/36

8

3

30

3/0

3

1/36

3/36

3

8/86

اتاق معاينه بيمار

3

38/86

سالن حركت درماني (قسمت اول و دوم)

3

313/0

اتاق مشاوره

3

35/68

توالت و دستشويي (زنانه و مردانه)

3/86

كافهتريا
رختکن بيماران
دوش
رختکن كاركنان (زنانه و مردانه)
دوش
توالت و دستشويي كاركنان (زنانه و مردانه)
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برنامه فيزيکي بخش توانبخشي قلب

نام فضا

سطح
خالص واحد

كالس آموزش بيماران
تعداد نشيمن

3/06

36

86

8
3

0

85/06

38
3

دفتر پرستاران
تعداد پرستار

خالص كل
3

دفتر تراپيستها
تعداد تراپيست

تعداد

سطح

32

1

دفتر مسئول بخش

3

30/85

اتاق منشي

3

33

اتاق استراحت و آبدارخانه كاركنان (زنانه و مردانه)

3

13/36

اتاق استراحت
آبدارخانه

0/06

3

0

3

انبار وسايل و تجهيزات

3

38

اتاق نظافت

3

8/56

اتاق جمع آوري كثيف

3

33
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3-8

برنامه فيزيکي بخش توانبخشي قلب

نام فضا

سطح
خالص واحد

تعداد

سطح
خالص كل

جمع سطوح خالص

560/00

سطح رفت آمد %16

353/00

سطح خالص زيربنا

003/08

سطح اسکلت و ديوارها %33

20/55

سطح ناخالص زيربنا

283
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فصل نهم  :مشخصات درها

18

مشخصات درها

9
3-9

تعريف ،حدود و دامنه

3-3-9

مشخصات درهاي اتاقها ،فضاها و بخشهاي بيمارستان از اهميت زياادي بخوادردار اسات
مشخصات درهاي داولي بيمارستان را ميتدان به دو مدضدع متفاوت تقسيم نمدد
مشخصات ساوت دَر و يخاقآالت
مشخصات عملکخد دَر ،در رابطه با عملکخد هخ فضا در بيمارستان

-

مشخصات ساخت دَر و يراقآالت

3-3-3-9

آ

درهاي داولي بيمارستان را به  5دسته ميتدان تقسيم کخد:
-

ب

پ

درهاي با کارکخد سبک
درهاي با کارکخد متدسط
درهاي با کارکخد سنگين
درهاي مقاوم در بخابخ آتش
درهاي مقاوم در بخابخ اشعهايکس

Light Duty
Medium Duty
Heavy Duty
Fire Resisting
X-Ray Resisting

ساوت دَر ،در ايخان به صدرت صنعتي انجام نميشادد نانس دَر ،ارااراد و ياخاقآالت
آنها ،از کدها و استانداردهاي کشدرهاي صنعتي پيخوي نميکند ساوت درهاا باه صادرت
سنتي انجام مي شدد مقاومت اين گدنه دَرهاا باخاي سااوتماني مانناد بيمارساتان مناسا
نيست و مشکالت عمدهاي در مدرد دَرهاي واص نيز وندد دارد
-

درهاي مقاوم در بخابخ آتش

-

درهاي مقاوم در بخابخ اشعهايکس

Fire Resisting Doors
X-Ray Resisting Doors

مشخصات ساوت دَر و ندع يخاقآالت آنها وارج از محدودهي مدضدع اين فصل است
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18
2-3-3-9

مشخصات عملکرد دَر ،در رابطه با عملکرد هر فضا در بيمارستان

مشخصات عملکخد دَرها ،که در طخح معماري بايد رعايت گاخدد را مايتادان باه دو دساته
تقسيم کخد
-

مشخصات عمدمي دَر ،که در طخاحي دَر و مکان آن بايد رعايت شدد
مشخصات وصدصي دَر که مخبدط به عملکخد دَر و فضاي مخبدط به آن اسات
اين مشخصات در نداولي به صدرت اتاق به اتاق ذکخ وداهد شد

2-9

مشخصات عمومي طراحي دَرها

3-2-9

دَرهايي که به طخف راهخوهاي عمدمي باز ميشدد ،مانند دَرهاي بادبزني ،فضاي بازشادي دَر
بايد در طخاحي راهخو و ورودي بخشها منظدر گخدد در اين مدرد احتمال انتظاار لحظاهاي
صندلي اخودار ،بخانکار يا تخت در نلدي دَر وندد دارد
بخاي دَرهايي که در گدشه اتاق باز ميشدند ،حداقل  01سانتيمتاخ از نااز کااري اتااق تاا

2-2-9

لبهي بازشدي در پيشبيني شدد تا لنگه دَر ،بتداند به صدرت عمدد قخار گيخد
3-2-2-9
آ

بازشدي دَر به سمت فضاي اتاق باشد
در صدرتي که با باز شدن درها داول اتاق نبايد ديده شدد در به سمت ديدار بااز شادد ولاي
فضا کافي بخاي عبدر پيش بيني شدد

2-2-2-9

از ايجاد پنجخه در باالي اراراد دَر وددداري شدد

1-2-9

بازشدي تمام دَرهاي کابين تدالتها ،تدالات دستشاديي هاا ،تدالات دستشاديي معلادالن و
دوشهايي که مدرد استفاده بيماران قخار ميگيخد ،به طخف بيخون باشد

3-1-2-9

فضاي کافي نلدي اين دَرها بخاي عبدر و مخور پيشبيني شدد
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2-1-2-9

اين دَرها بايد مجرز به قفل ايمني باشند ،تا از بيخون بتدان در را در مدقع لزوم باز کخد

4-2-9

در کل بيمارستان از ايجاد آستانه يا اوتالف سطح نلدي دَرها وددداري شدد

3-4-2-9

در فضاهاي تخ امکان شي بندي به طخف کفشدي پيشبيني شدد

2-4-2-9

حداقل اوتالف سطح در فضاهاي تخ از نلدي دَر تا کفشدي  01ميليمتخ باشد

5-2-9
3-5-2-9

6-2-9

18

دو لنگهي درهاي بادبزني حتما" مساوي باشد
دَرهاي بادبزني نبايد بعد از باز شدن به شدت بسته شدد با رگالژ لدالي اين دَرها باز و بسته
شدن آنها به آرامي صدرت گيخد
دَرهاي فنخدار بايد بتدانند به طدر کامل باز شدند و به مدت  6ثانيه باز باشاند و باه آراماي
بسته شدند

7-2-9

دَرهاي ورودي بخشها ،اکثخا" داراي مشخصات زيخ هستند:
 مقاوم در بخابخ آتش داراي قفل الکتخونيک که از ايستگاه پخستاري يا منشي کنتخل ميشدند و ياا درصدرت وندد سيستم  BMSبه صدرت وددکار عمل مي نمايد
 -يکي از راههاي فخار از آتش محسد ميشدند

3-7-2-9

قفل الکتخونيک اين دَرها با سنسدر آتش ،اينتخال شدد تاا در زماان آتاشسادزي باهطادر
وددکار باز شدند سيستم  BMSاين عمل را به صدرت اتدماتيک انجام مي دهد

8-2-9

باالي تمام دَرهايي که راه فخار محسد ميشدند ،عالمت وخوج فخار نص شدد

9-2-9

درهاي فخار آتش ) (Fire Escape Doorsنبايد قفل شدند
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18

3-9-2-9

اکثخ سياست هاي راهبخي بيمارستان در ايخان قفل بددن اين دَرها را الزامي ميکند در ايان
صدرت دو روش بخاي باز شدن اين درها ميتدان بهکار بخد

آ

روش يکم  :کليد دَر ،در نعبهاي با رويه شيشهاي ،در داول ديدار کنار دَر ناسازي شادد تاا
در زمان وقدع حخيق شيشه نعبه شکسته شدد و کليد در دسترس قخار گيخد

ب

روش دوم  :دَرهاي فخار داراي قفل الکتخونيک باشند و با سنسدر آتش اينتخال
زمان آتشسدزي بهطدر وددکار باز شدند

شادند تاا در

پ

در صدرت وندد سيستم  BMSدر بيمارستان باز شدن درهاي فخار به صدرت وددکار تدساط
اين سيستم عمل مي کند

()3

در صدرت بهکار بخدن قفل الکتخونيک ،کليد بازکخدن قفل در ايستگاه پخستاري باشد

31-2-9

دستگيخه دَرِ اتاقها و فضاهايي که رفات و آماد مکاخر بيمااران و کارکناان در آنهاا انجاام
ميگيخد ،به صدرت لدله وم پيشبيني شدد ،که ميتداند به صدرت افقي يا عمددي باشد

3-31-2-9

دستگيخه لدله وم عمددي بخاي دَرهاي يک لنگه و دستگيخه لدله وم افقي باخاي دَرهااي دو
لنگه مساوي مناس تخ است

2-31-2-9

از کاربخد دستگيخههايي که داراي قفل تکمهاي روي آن است در کال بيمارساتان واددداري
شدد

1-31-2-9

ارتفاع مخکز دستگيخه تا کف تمام شده  55سانتيمتخ باشد

4-31-2-9

در هيچ قسمت از دستگيخه ،لبه تيز وندد نداشته باشد

33-2-9

به علت ننس دَرهايي که در ايخان ساوته ميشدند ،اکثخ دَرها نيااز باه ضاخبهگياخ و پااودر
دارند ننس ضخبهگيخ ميتداند از ورق فدالد زنگناپذيخ يا آلدمينيدم باشد

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

3-33-2-9

ارتفاع باالي ضخبهگيخ تا کف  51سانتيمتخ ،عخض ضخبهگيخ  55سانتيمتخ باشد

2-33-2-9

ارتفاع باالي پاودر تا کف  51سانتيمتخ باشد عخض پاودر تا زيخ دَر است

18

32-2-9

پنجخه دَرها از ننس شيشه سکدريت يا مسلح با ضخامت  6ميليمتخ باشد

31-2-9

رنگ اراراد دَرها تا حدودي متضاد رنگ دَر و ديدار اطخاف باشد

34-2-9

ارتفاع زيخ اراراد دَر تا کف  001سانتيمتخ باشد

35-2-9

فاصله باالي اراراد تا زيخ سقف کاذ از  01سانتيمتخ کمتخ نباشد

36-2-9

پنجخههاي روي دَر به صدرت عمددي باا عاخض  05ساانتيمتاخ و ارتفااع  55ساانتيمتاخ،
مناس تخ است زيخ اين پنجخهها تا کف  011سانتيمتخ باشد

3-36-2-9

1-9

در دَرهاي مقاوم در بخابخ آتش ،پنجخه روي دَر فقط با ابعاد عخض  05سانتيمتخ و ارتفااع 51
سانتيمتخ مجاز است زيخ اين پنجخهها تا کف  051سانتيمتخ باشد
سيستم اتوماسيون ساختمان BMS

در بيمارستان هايي که سيستم  Building Management System BMSپيش بيني شده
است ،بخش تدان بخشي قل نيز از عمل کخد اين سيستم برخه گيخي مي کند
3-1-9

خالصه اي از برخي از عمل کرد سيستم BMS

3-3-1-9

سيستم کنتخل دستگاه ها ،لدله کشي و شيخآالت تأسيسات مکاانيکي ممانناد هدارساان هاا،
مدتدروانه ،اگزاست ها

2-3-1-9

سيستم کنتخل روشنايي هدشمند

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
18

1-3-1-9

سيستم اعالم حخيق و اطفاي آن و بستن دريچه هاي هدا به منطقه حخيق

4-3-1-9

سيستم روشنايي اضطخاري

5-3-1-9

سيستم کنتخل هدشمند عبدر و مخور در ساوتمان بيمارستان

6-3-1-9

ايجاد محدوديت در استفاده از تلفن ،گاز ،آ  ،بخق و غيخه

7-3-1-9

حفاظت از ساوتمان در بخابخ سخقت

8-3-1-9

سيستم کنتخل نشت گاز در کليه بخش هاي ساوتمان

9-3-1-9

هشدار در صدرت باز بددن پنجخه ها

31-3-1-9

کنتخل هدشمند آبياري در محدطه بيمارستان

طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

78

4-9

جدول مشخصات درها

3-4-9

سالن انتظار بيماران و همراهان (دَرِ ورودي بخش)






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



الکترونيک



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
77

4-9
5-4-9

جدول مشخصات درها
سالن انتظار بيماران و همراهان (دَرِ سرويسهاي بهداشتي)






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

78

4-9

جدول مشخصات درها

1-4-9

رختکن بيماران و کارکنان (دَرِ ورود به رختکن)






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
89

4-9

جدول مشخصات درها

4-4-9

رختکن بيماران و کارکنان (دَرِ دوش)






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

4-9

جدول مشخصات درها

2-4-9

اتاق معاينه بيمار

89






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
89

4-9

جدول مشخصات درها

6-4-9

سالن حرکت درماني






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

4-9

جدول مشخصات درها

7-4-9

اتاق مشاوره

89






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
89

4-9
0-4-9

جدول مشخصات درها
کالس آموزش بيماران






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

4-9

جدول مشخصات درها

9-4-9

دفتر تراپيستها

89






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
89

4-9

جدول مشخصات درها

39-4-9

دفتر پرستاران






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

4-9

جدول مشخصات درها

33-4-9

دفتر مسئول بخش

88






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
87

4-9

جدول مشخصات درها

35-4-9

اتاق منشي (هر دو دَر)






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

88

4-9

جدول مشخصات درها

31-4-9

اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
999

4-9

جدول مشخصات درها

34-4-9

انبار وسايل و تجهيزات






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها

4-9

جدول مشخصات درها

32-4-9

اتاق نظافت

999






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است















طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل نهم  :مشخصات درها
999

4-9

جدول مشخصات درها

36-4-9

اتاق جمع آوري کثيف






آلومينيومي

مقاوم در برابر آتش



شيشهاي  +آلومينيومي



مقاوم در برابر اشعهايکس



فلزي



شيشهاي سکوريت



لواليي



کشويي









پنجره دارد









يک لنگه
دو لنگه غير مساوي
بازشو به داخل اتاق
چوبي

کشويي الکترونيک
پنجره ندارد
ضربهگير دو طرف
پاخور دو طرف
زير دَر تا کف 52 Mm
عرض خالص 09 Cm
عرض خالص 399 Cm
عرض خالص 329 Cm
عرض خالص 09+49 Cm
عرض خالص 309 Cm
فنر روي دَر ،ندارد
دستگيره ،معمولي
قفل  ،الکترونيک
قفل ايمني










دو لنگه مساوي
بادبزني
بازشو به خارج اتاق

ضربهگير طرف بيرون
پاخور طرف بيرون
زير دَر تا کف 6 Mm
عرض خالص 99 Cm
عرض خالص 359Cm
عرض خالص 399+29 Cm
عرض خالص 369 Cm
فنر روي دَر ،دارد
دستگيره  ،لوله خم عمودي
دستگيره  ،لوله خم افقي
قفل  ،سويچي
زبانه قفل  ،غلطکي
گريل روي دَر ،مجاز نيست
گريل روي دَر ،مجاز است
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طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
801
3-31

سالن انتظار بيماران و همراهان
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
2-31

801

سرويسهاي بهداشتي
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي ندارد



سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl
کفشوي دارد (در صورت توالت




فرنگي)
سراميک ضد اسيد



نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
880
1-31

اطالعات ،پذيرش و صندوق
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
4-31

888

رختکن کارکنان و بيماران
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
881
3-31

رختکن کارکنان و بيماران (دوش)

نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
6-31

881

اتاق معاينه بيمار
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
881
7-31

سالن حرکت درماني
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري

8-31

881

اتاق مشاوره
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
881

0-31

کالس آموزش بيماران
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري

31-31

881

دفتر تراپيستها
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
881

33-31

دفتر پرستاران
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري

32-31

881

دفتر مسئول بخش و منشي
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
810

31-31

اتاق استراحت کارکنان (قسمت نشيمن)

نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري

34-31

818

اتاق استراحت کارکنان (قسمت آبدارخانه)

نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
811

33-31

انبار وسايل و تجهيزات
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري

36-31

811

اتاق نظافت
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)




طراحي بناهاي درماني 31

راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري بخش توانبخشي قلب
فصل دهم  :مشخصات نازککاري
811
37-31

جمع آوري کثيف
نازککاري  :کف

سراميک غير لغزنده




کفشوي دارد

کفشوي ندارد



سراميک ضد اسيد

سنگ

کفپوش ونيل )(Vinyl





نازککاري  :ديوارها
رنگ روغني نيممات
سنگ يا سراميک ديواري
ضربهگير با عرض 7 Cm
باالي ضربهگير ،تا کف 73 Cm
جنس ضربهگير  ،آکروين







کاشي تا زير سقف
ضربهگير با عرض 13 Cm
باالي ضربهگير تا کف 01 Cm

جنس ضربهگير ،چوبي
کاشي تا ارتفاع 381 Cm







نازککاري  :قرنيز
سنگ  ،لبهگرد




عرض قرنيز 33 Cm



آکروين

چوب  ،لبهپخ
عرض قرنيز 31 Cm




نازککاري  :سقف
رنگ روغني نيممات
پانل آکوستيک قابل برداشت




پانل قابل برداشت
رنگ پالستيک

(فلزي/آلومينيومي)
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ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺷﺸﺼـﺪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﺎﺑﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ -ﻓﻨـﯽ ،در ﻗﺎﻟـﺐ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ،ﻣﻌﯿـﺎر ،ﺿـﺎﺑﻄﻪ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺣﺎﺿﺮ
در راﺳﺘﺎي ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم در ﮐﺸـﻮر و ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ در ﺳـﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ nezamfanni.ir
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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كتاب حاضر ،با عنوان كلي "طراحي بناهاي درماني

13

"

پژوهشي مربوط به طراحي بخش توان بخشي قلب است كه در
سه جلد در رشتههاي معماري ،تاسيسات مکانيکي و تاسيسات
برقي تاليف شده است و سيزدهمين كتاب از سري اول ميباشد.

جلد يکم كتاب با عنوان "راهنماي برنامهريزي و طراحي معماري
بخش توان بخشي قلب " شامل مطالعات زير است:
 آشنايي با بخشها و فضاهاي خدمات قلب در سطوح مختلفبيمارستانهاي عمومي با تاكيد بر تخصص قلب و بررسي نوع پذيرش
بيمار قلبي در بيمارستان و معرفي فصل هاي كتاب.
 تعريف عمل كرد بخش توان بخشي قلب ( 6مرحله درمان بيماران دربيمارستان .
 توان بخشي قلب بيماران بعد از ترخيص از بيمارستان به صورت سر پايي معرفي فضاهاي بخش با تجهيزات ان ها در  11فضاي مختلف . شناخت انتقال عفونت در بيمارستان و تاثير كنترل عفونت در برنامهريزيو طراحي معماري بخش توان بخشي قلب .
-

بررسي ايمني بيمارستان در برابر اتش و دود و عناصر غير سازه اي در
برابر زلزله .

-

ارائهي نقشههاي اتاق ها و فضاهاي بخش توان بخشي قلب با معرفي
تجهيزات و مبلمان ان ها .

-

ارائهي برنامه فيزيکي بخش توان بخشي قلب (.بيمارستان  666تختخوابي )

-

بررسي مشخصات در ها در جدول هاي اتاق به اتاق .

