جدول راهنماي طراحي معماري حداقل فضاهاي مورد نياز در مراکز جراحي محدود

رديف

سطح يا ابعاد تقريبي

نام فضا

1

سالن انتظار و پذيرش

52-52

5

مدارک پزشکي و بايگاني

11-52

3

اتاق مديريت و مسئول فني

12-15

4

اتاق معاينه

15-12

2

اتاق عمل

(متر مربع)

مکانيابي و طراحي فضا

نازک کاري کف

اين فضا در قسمت ورودي مرکز جراحي با يک

سنگ پالک چيني

نازک کاري ديوارها

توضيحات

سقف

در مراکز چند تخصصي،عالوه بر طراحیي سیالن
انتظار در قسمت ورودي اصلي مرکز جراحي اين

کابين پذيرش پيش بيني شود .

بضخامت  5/2سانتيمتر

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر بدنه
سنگ به ارتفاع  122سانتيمتر  +اندود

فضا ،در بخشهاي تخصصي و آزمايشگاه نيز پيش
رنگ روغني نيم مات

بيني شود .
٭حداقل ارتفاع مفيد  5/02 :متر

گچ و خاک و دو گچه پرداختي  +رنگ

٭منظور از حداقل ارتفاع مفيد ،فاصله کف تمیام
شده تا زير سقف کاذب مي باشد.
سنگ پالک چيني
بضخامت  5/2سانتيمتر
سنگ پالک چيني
بضخامت  5/2سانتيمتر

ارحج است اين اتاق همجوار اتیاق کیار تميیز
طراحي شود .

سنگ پالک چيني به
ضخامت  5/2سانتيمتر يا
سراميک و يا کفپوش

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر
مابقي اندود گچ و خاک و دو گچه

رنگ پالستيک

٭حداقل ارتفاع مفيد  5/02 :متر

پرداختي  +رنگ
قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر
مابقي اندود گچ و خاک و دو گچه

رنگ پالستيک

٭حداقل ارتفاع مفيد  5/02 :متر

پرداختي  +رنگ
قرنيز سنگي به ارتفاع  12سا نتيمتر
مابقي سنگ يا کاشي تا ارتفاع 182
سانتيمتر+اندود گچ وخاک و دو گچه

٭حداقل ارتفاع مفيد  5/02 :متر
رنگ روغني مات

دراين اتاق دستشويي بيمارستاني پیيش بينیي
شود .

پرداختي  +رنگ روغني نيم مات

از ايجاد گوشه هاي تيز در اتاق عمل جلیوگيري
شود.در صورتيکه امکان ايجیاد گوشیه هاللیي
نباشد از زاويه باز استفاده شود.
اتاق عمل کوچک2.4×2.4 :
اتاق عمل متوسط1.1 × 1.1 :
اتاق عمل بزرگ0.5 ×1.1 :

٭حداقل ارتفاع مفيد در اتاق عمیل کوچیک 3 :
کفپوش

کاشي تا زير سقف

آنتي استاتيک

(ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)

رنگ روغني مات

متر
٭حداقل ارتفاع مفيد در اتیاق عمیل متوسیط :
3/52متر
٭حداقل ارتفاع مفيد در اتاق عمل بزرگ 3/52 :
متر

رديف

سطح يا ابعاد تقريبي

نام فضا

1

اتاق استريل فرعي

1

0

اسکراب و گانينگ

3.2

8

ريکاوري

(متر مربع)

به ازاي هر تخت  2/82متر
مربع بدون احتساب ايستگاه
پرستاري ،انبار تجهيزات و
اتاق کار کثيف در نظر گرفته
شود .
اتاق هاي بستري

مکانيابي و طراحي فضا
در مجاورت ودر ارتباط مسیتقيم اتیاق عمیل
طراحي مي شود .
در مجاورت ودر ارتباط مسیتقيم اتیاق عمیل
طراحي مي شود .

برانکارد از داخل اتاق عمل به اين فضا بايستي

ضخامت  5/2سانتيمتر

(ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)

رنگ روغني مات

رنگ روغني مات

فراهم گردد .

اتاق تريتمنت
12

کفپوش وينيل

(ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)

تسهيالت الزم به منظور ارسال بيمیار توسیط

5.42×5.82

(اتاق کار پرستار)

سراميک غير لغزنده يا

کاشي تا زير سقف

سنگ پالک چيني به

بستري در زير زمين قرار نگيرد .

8-12

(ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)

کاشي تا زير سقف

که تخت درمحور آن قرار مي در صورت طبقاتي بودن مرکز جراحي،اتاقهیاي

9

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني مات

ايین اتییاق در داخییل بخیش جراحیي اسییت .

ابعاد فضاي اطراف هر تخت
گيرد :

نازک کاري کف

نازک کاري ديوارها

سقف

در نزديکي ايستگاه پرستاري باشد .

سنگ پالک چيني به

ديوار تا ارتفاع 182سانتيمتر کاشي يا

ضخامت  5/2سانتيمتر يا

سنگ مابقي اندود گچ و خاک و دو گچه

کفپوش وينيل

پرداختي  +رنگ

سنگ پالک چيني به

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر

ضخامت  5/2سانتيمتر يا

مابقي اندود گچ و خاک و دو گچه

کفپوش وينيل

پرداختي  +رنگ

رنگ روغني مات

رنگ روغني مات

پرستاران مستقر در ايستگاه پرستاري بايستي
ديد کافي به تخت هاي بستري داشیته باشیند
11

ايستگاه پرستاري

1

همچنين فاصله نزديکي با اتاق ايزولیه داشیته
باشد .

اتاق ايزوله
15

( داراي پيش ورودي و سرويس
بهداشتي)

1×3.5

پرستاران اشراف کامل داشته باشند.

سنگ پالک چيني به

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر

ضخامت  5/2سانتيمتر يا

مابقي اندود گچ و خاک و دو گچه

کفپوش وينيل

پرداختي  +رنگ

سراميک غير لغزنده يا
کفپوش وينيل

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

رنگ روغني نيم مات

توضيحات
٭حداقل ارتفاع مفيد  5/12 :متر

٭حداقل ارتفاع مفيد  5/12 :متر

رديف

نام فضا

13

اتاق ( CPRاتاق احياء قلبي)

سطح يا ابعاد تقريبي

مکانيابي و طراحي فضا

(متر مربع)

اين فضا کمترين فاصله تا درب ورودي بيمیار
52

بدحال به مرکز را داشته باشد.
در اين اتاق فضايي جهت نگهداري راديولیويي
سيار پيش بيني گردد.

نازک کاري کف

سنگ پالک چيني به
ضخامت  5/2سانتيمتر يا
کفپوش وينيل

نازک کاري ديوارها

کاشي تا زير سقف
(ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)

سقف

رنگ روغني نيم مات

توضيحات

تمام امکانات و تجهيزات جهت انجیام عمليیات
احياء بايد در اتاق موجود باشد .

وسايل و ابزار کثيف از اتاقهیاي عمیل و بخیش

14

استريل مرکزي ( )CSR

12

 -فضاي دريافت و تفکيک

بستري و ساير قسمتها به قسمت پذيرش مرکیز

-فضاي شستشو (ماشیين

استريل که قسمت کثيف نیام دارد  ،حمیل میي

هاي شستشو و )...

شود  .حمل وسايل در ترالي در بسته يا آسانسور

رختشويخانه

-بسته بندي

استريليزاسيون مرکزي داراي فضاهاي آلوده ،

-اتوکالو (دستگاه استريل)

تميز و استريل به شرح زير است .

انبار استريل  +گانينگ-محل تحويل (بصورت اتاق

حداقل سطح42:متر مربع

يا دريچه)

 - 1جمع آوري آلوده (کثيف)
 - 5شستشو و ضد عفوني (تميز)
-3منطقه نگهیداري ابیزار اسیتريل (انبیار

 -رخییتکن و سییرويس -

مخصوص لوازم کثيف به اين قسمت میي رسید .
پس از انجیام عمیل تخليیه لیوازم  ،ترالیي هیا

سنگ پالک چيني
بضخامت  5/2سانتيمتر يا

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

سراميک غير لغزنده

بالفاصله بايد شستشو و ضد عفوني شیوند و در
پارک و توقفگاه مخصوص قرار گيرنید  .پیس از
تحويییل  ،وسییايل و ابییزار مسییتقيماا در داخییل
دستگاههاي شستشتو و ضد عفوني(اتیو کیالو)

استريل)

پارک ترولي و انبیار میواد

قرار مي گيرند .

شوينده

در قسمت اتوکالو فضاي کافي جهت ايسیتادن و

-اتاق نظافت

تردد پرسنل در نظر گرفته شود .

رختشییییويخانه شییییامل
فضاهاي زير است:

سیالن شستشیو شیامل فضیاهاي شستشییو ،

-دريافت و تفکيک البسه

خشکن کن  ،اتوکشیي  ،فضیاي بیازبيني و تیا

 -شستشوي رخت عفیوني

کردن و دسته بندي است .

(شامل رختکن و دوش)
 سالن شستشو محل تحويل البسه تميز سیییرويس بهداشیییتيپرسنل
انبار مواد شوينده
پارک ترولي

حداقل سطح32:متر مربع

رختشییويخانه نباي ید درمعییرر رفییت و آمیید

سنگ پالک چيني به

بيماران و کارکنان و عيادت کننیدگان باشید .

ضخامت  5/2سانتيمتر

چنانچه محدوديت فضا باشد  ،از قفسه جهیت
نگهداري وسايل و مواد شوينده اسیتفاده میي
شود .

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

البسه عفوني ابتدا ضد عفوني و سپس به سیالن
شستشو تحويل داده شود .

رديف

سطح يا ابعاد تقريبي

نام فضا

11

آزمايشگاه

42

10

محل استقرار همراهان بيمار

15

18

محل سرو غذا

15

19

اتاق استراحت پزشک

12

52

اتاق استراحت پرسنل

9-15

51

آبدارخانه

9-12

55

رختکن زنان و مردان

مکانيابي و طراحي فضا

(متر مربع)

نازک کاري کف

نازک کاري ديوارها

سقف

توضيحات

واحد آزمايشیگاه شیامل فضیاهاي پیذيرش و
خونگيري

مسیئول آزمايشیگاه

شستشیو

ابزار -فضاي جمیع آوري نمونیه -انبیار میواد
شوينده و سرويس بهداشیتي اسیت  .فضیاي

سراميک ضد اسيد

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

خونگيري و سرويس بهداشیتي بیراي زنیان و
مردان در نظر گرفته شود .
سنگ پالک چيني به
ضخامت  5/2سانتيمتر
سنگ پالک چيني به
ضخامت  5/2سانتيمتر

قرنيز سنگي به ارتفاع  12الي 12
سانتيمتر مابقي گچ و خاک  +دو گچه
پرداختي  +رنگ

رنگ پالستيک يا
روغني نيم مات

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر بدنه
سنگ به ارتفاع  122سانتيمتر مابقي گچ
و خاک  +دو گچه پرداختي  +رنگ

اين اتاق داراي دوش  ،توالت و دستشويي است

سنگ پالک چيني به

قرنيز سنگي به ارتفاع  12الي 12

که در آن به داخل اتاق باز مي شود  .اين اتیاق

ضخامت  5.2سانتيمتر

سانتيمتر مابقي گچ و خاک  +دو گچه

يا کفپوش وينيل

پرداختي  +رنگ

سنگ پالک چيني به

قرنيز سنگي به ارتفاع  12الي 12

ضخامت  5.2سانتيمتر

سانتيمتر مابقي گچ و خاک  +دو گچه

يا کفپوش وينيل

پرداختي  +رنگ روغني نيم مات

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

مي تواند پنجره به بيرون داشته باشد .
اين اتاق در نزديکي آبدارخانه طراحي شیود و
پنجره به فضاي خارج داشته باشد .
مکان آبدارخانه نزديک اتاق استراحت کارکنان
پيش بيني شود .

رنگ

رنگ

سرويس هاي بهداشتي براي بيماران و پرسینل
53

به تفکيک زنان و مردان پيش بيني شیود  .در

سرويس بهداشتي زنان و مردان

شرايط محدوديت فضا سرويس بهداشتي بيمار

جهت بيماران و پرسنل

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

با حداقل سطح  4متر مربیع جهیت اسیتفاده
معلولين پيش بيني گردد .

54

انبار تميز

1

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

اين فضا نياز به پنجره ندارد .

رديف

نام فضا

سطح يا ابعاد تقريبي

مکانيابي و طراحي فضا

(متر مربع)

نازک کاري کف

نازک کاري ديوارها

سقف

52

انبار کثيف

8

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

51

انبار دارو

1-9

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

سراميک غير لغزنده

کاشي تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

50

اتاق نظافت

58

پارکينگ آمبوالنس

59

اتاق راننده

32

اتاقک نگهداري موقت و دفع زباله

3

8.2×2

9

3×5

در صورت طبقاتي بودن مرکز  ،محل تي شويي
مجزا در هر طبقه پيش بيني گردد .
پارکينگ مناسب جهت پارک آمبوالنس پیيش
بيني شود .
محلي مناسب جهت استقرار راننده پيش بيني
شود .
در محلي مناسب و خارج از فضیاهاي درمیاني
طراحي گردد .

کف بتني (بتن درجا)

قرنيز  :سنگ پالک دو تيشه به ارتفاع
 22سانتيمتر مابقي سنگ تا زير سقف

اندود ماسه سيمان

قرنيز سنگي به ارتفاع  12سانتيمتر
موزائيک يا سنگ

مابقي اندود گچ و خاک +دو گچه

رنگ

پرداختي  +رنگ
سنگ

کاشي کاري تا زير سقف

رنگ روغني نيم مات

توضيحات

توضيحات کلي در مراکز جراحي محدود :

- 1در مراکز جراحي محدود ،بيمار پس از انجام جراحي  ،حداکثر در طول چند ساعت (کمتر از  54ساعت) قادر به ترک مرکز مي باشد .
- 5تعداد تخت هاي بستري مرکز  ،حداکثر  12تخت مي باشد .
- 3زمان فعاليت مرکز بصورت شبانه روزي است .
- 4ساختمان مرکز بايد مستقل و مطابق نقشه هاي پيشنهادي بر مبناي متراي حداقل  222متر مربع در شهرهاي پر جمعيت بيش از  1/222/222نفر و  422متر مربع در ساير شهرها و شهرستانها باشد.
- 2در صورتي که ساختمان مرکز بيش از يک طبقه باشد بايد مجهز به آسانسور بيمار بر بوده و موقعيت درب ورودي مرکز جهت انتقال بي مار  ،تردد آمبوالنس و در مواقع اضطراري جهت تردد ماشين هیاي
آتش نشاني  ،از طريق يکي از خيابانهاي اصلي يا فرعي تا محل استقرار آسانسور مناسب باشد .
- 1در مراکز چند تخصصي  ،هر کدام از بخشهاي تخصصي بر اساس فضاهاي مورد نياز آنها طراحي مي شود .
- 0براي مراکز تک تخصصي اتاق عمل استاندارد و براي مراکز چند تخصصي حداقل دو اتاق عمل متناسب با تخصص هاي موجود سه اتاق جهت حداکثر ده تخت بستري الزامي است .
- 8تعداد تخت هاي واحد مراقبت هاي بعد از عمل (خاص اتاق عمل) يک تخت بيشتر از تخت هاي اتاق عمل خواهد بود .
 - 9ضوابط مربوط به طراحي پله فرار در مراکز جراحي محدود بر اساس ضوابط و قوانين شهرداري ميباشد.
01

موارد ذکر شده در ستونهاي مربوط به نازک کاري کف  ،ديوار و سقف در جدول بصورت پيشنهادي است  .بطور کلي بر اساس آيين نامه تاسيس مراکز جراحي محدود کف ساختمان بايد سالم ،بادوام و قابل شستشو،غير قابل نفوذ نسبت به آب  ،بدون ترک باشد

منابع وماخذ:
-آيين نامه تاسيس مراکز جراحي محدودو سرپائي

