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  تعریف، عملکرد و الزامات معماري به تفکیک فضاهاي بخش -2-3

  

  ریزي عملکردي بخش زایمان برنامه -2-3-1

  

که از بیمارستان ترخیص کند تا زمانی  از زمانی که مادر براي تولد نوزاد خود به بیمارستان مراجعه می رافرآیند زایمان

ي  ، مرحله2ي زایمان مرحله ،1ي آمادگی پیش از زایمان مرحله شاملاین مراحل . تقسیم کرد توان به چهار مرحله شود، می می

مادر در هر یک از این مراحل نیازمند تسهیالت . است 4ي بستري پس از زایمان و مرحله 3پس از زایمان ي بهبودي مرحله

پس از پذیرش در بخش  اي بود که مادر گونه ریزي بخش زایمان در گذشته به برنامه. متناسب با شرایط خواهد بودخاصی

  . باشد کرد که به دالیلی که در ادامه خواهد آمد، این روش مناسب نمی مراحل فوق را در فضاهاي مجزا سپري می

شود شرایطی ایجاد شود که با سپري شدن تمامی مراحل در  در روش نوین با ترکیب این فضاهاي عملکردي تالش می

 .به کمترین حد ممکن برسد... ها و انتقال و تر بوده و خطرات ناشی از نقل اي آسودهیک فضا، روند زایمان براي مادر تجربه

ریزي بخش زایمان استفاده  که روش ترکیبی در کشور متداول نشده است و همچنان از روش سنتی براي برنامه جایی از آن

ان به دو روش ترکیبی و سنتی پرداخته شده ریزي و طراحی بخش زایم شود، در این کتاب به بررسی استانداردهاي برنامه می

سعی شده است مالحظاتی در جهت افزایش کارایی بخش زایمان و تسهیل فرآیندهاي بخش زایمان در در این راستا . است

در ادامه هر یک . ریزي بخش به روش ترکیبی است این در حالی است که رویکرد اصلی کتاب برنامه. روش سنتی ارائه شود

  :اي گفته شده به تفصیل بررسی شده استه از روش

  

  : سنتیروشمبنايبرطراحی-1-1- 2-3

زایماندردفعالي دورهلباستعویضوبخشدرپذیرشازپسمادرعملکردي،ریزي برنامهروشایندر

اتاقبهزایمانی،فازبهورودوفازاینشدنسپريباونماید میسپري) درد(آمادگی اتاقبهموسوماتاقیدرراخود

اتاقدرکوتاهیمدتسالمت،ازکاملاطمینانبرايزایمان،اتاقدرزایمانانجامازپس. گردد میمنتقلزایمان

  . گیرد میقرارنظرتحتپس از زایمان )ریکاوري(پس از زایمان بهبودي 

  . شود میبستريمانزایوزنانبستريبخشدروشدهترخیصبخشاینازمادرمرحله،اینازپس

                                                          

1.Labour Stage

2.Birthing Stage

3.Recovery Stage

4.Post Partum Stage
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شمار بیشتري از گوي پاسخها، روشردر مقایسه با سای،مرحلهسهبهزایمانیندفرآتقسیمدلیلبهروشاین

روشاینازاستفادهاست،زیادبسیارسالیانهزایمانشماروجمعیترشدکهمناطقیدر. استکنندهمراجعهمادران

تجهیزاتکمترتعدادوزیربنامساحتبه دلیل کمتر بودن سنتیروشبهزایمانبخشطراحی.باشد بیشتر می

وضعیتبودننامساعدبهتوجهباولی. استدیگرهاي روشازتر صرفهبهاقتصادينظرازبخش،درپزشکی

بهیزيربرنامه. نیستمطلوبمادرانبرايریزي برنامهروشاینها، آنجایی جابهو نامناسب بودنمادرانعمومی

آسایشبراي در این زمینه، جدید هاي  گذاري با توجه به سیاست .استبوده کشوردرمتداولروشسنتیي شیوه

  .1سنتی صورت نگیردشکلبهریزي برنامهشود که میاکیداً توصیهنوزادانومادرانجسمیوروانی

  

  ):LDRPوLDR(ترکیبی روشمبنايبرطراحی-1-2- 2-3

. تر می شود بسیار آسانطور که گفته شد با ترکیب فضاهاي عملکردي مرتبط، فرآیند زایمان  وش هماندر این ر

  :پذیر است ترکیب فضاهاي عملکردي به سه حالت امکان

LD(2(و زایمان  درداحلترکیب فضاهاي مربوط به مر.1

LDR(3(زایمان و بهبودي پس از زایمان  درد،احلترکیب فضاهاي مربوط به مر.2

  LDRP(4(زایمان، بهبودي پس از زایمان و بستري پس از زایمان  درد،احلکیب فضاهاي مربوط به مرتر.3

، اما امروزه هاي دنیا به کار گرفته شده است بیمارستان برخیتر است در  که از روش سنتی مناسبLDروش 

است  تر ها مناسب روش سایراز روشی که بیشترین کارایی را داشته و در سطح جهان گسترش روزافزونی دارد و 

  .باشد میLDRروش 

بعد از تعویض وشدهLDRاتاقبهموسوماتاقیوارد،زایمانبخشدرپذیرشازپسمادر،LDRروشرد

سپرياتاقهمیندررا)ریکاوري(زایمانازپسبهبوديوزایمان،)درد(آمادگی پیش از زایمانمراحللباس، 

تري مناسبشکلبهنیزاوشخصیحریم،رسد جایی مادر به حداقل می جابهکهاینبروهعالروشایندر. کند می

بهبودياتاقبهجا آنازوزایمانبهآمادگی اتاقازبخشراهروهايدرحرکتاستممکنچرا که شود؛ میحفظ

بامحیطیکهشوندتجهیزواحیطراي گونهبهتوانند میLDRهاي اتاقاین،برعالوه. باشدناخوشایندمادربراي

امنیتاحساسفضا،بامناسبي رابطهبرقراريبامادرکهطوريبهبیاورندوجودبهمادربرايروانیآسایش

طوربهواستزنانزندگیطبیعیروندازبخشیزایمانکهاستضرورينکتهاینبهتوجه. باشدداشتهبیشتري

شود میتوصیهجهتهمینبهنمایند، میمراجعهبخشبهکاملسالمتبانزایماانجامبرايمعمول مادران

درخللیونکردهالقامادربهرابیماريي روحیهکهباشداي گونهبهمجموعدرزایمانبخشفضاهايطراحی

یطیمحایجاددرمسکونیفضاهايباهمگونیفضاهایطراحیراستاهمیندر. ننمایدایجاداوروانیآسایش

                                                          

دار مادر مکانی است که در آن هر مادري در  بیمارستان دوست. نددارمادردار دوستهاي بیمارستانهاي طرحبابیشتريامکان انطباقریزي و طراحی ترکیبی برنامههاي  روش.1

به صورتی که سالمت  ،کند می هر زمانی از بارداري، زایمان و تا شش هفته پس از زایمان با هر وضعیتی از سالمتی به آن مراجعه کند، خدمات اثر بخش و کارآمدي دریافت

.گذارد اي خوشایند از فرایند بارداري و زایمان باقی می و این حضور براي او خاطرهجنین و نوزاد او نیز در این مکان تامین گردیده 

2.Labour and Delivery
3.Labor, Delivery, Recovery
4.Labor, Delivery, Recovery, Post partum
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وLDR(ترکیبی هاي روش.شود پاس داشته میوينفسعزتوبودخواهدمفیدبسیارمادربرايبخشآرامش

LDRP(نسبت مساحت زیربناي مورد نیاز  .دارندمحیطیچنینایجادبرايبیشتريقابلیتسنتیروشبهنسبت

برابر زیربناي  25/1روش ترکیبیبراي طراحی مناسب به روش ترکیبی و سنتی، پنج به چهار است؛ یعنی در 

  .بیشتري مورد نیاز است

در.آورد ها، امکان حضور همسر را در کنار مادر فراهم می الزم به ذکر است ترکیب فضاي عملکردي این فعالیت

. کند میسپرياتاقهماندرنیزرازایمانازپسبسترييمرحلهمادرشده،ذکرمواردبرعالوهLDRPروش

درینعمراجتعدادبنابراین با توجه به . رسد میهمکاملروزدوبهمتوسططوربهLDRPاتاقاشغالانزممدت

به دلیل کهداشتخواهدوجود) LDRP(اتاقزیاديتعدادگرفتننظردربهنیازکشور،هاي بیمارستانازبسیاري

نبوده صرفهبهمقرون  LDRروشوسنتیشروبهنسبتروشاینکشوري،سالیانهموالیدمیزانوجمعیتیرشد

  .باشد و تا حد زیادي قابل اجرا نمی

  

  ریزي فیزیکی بخش زایمان برنامه -2-3-2

  

  ریزي فیزیکی بر اساس عملکرد فضاها تفکیک جدول برنامه -2-1- 2-3

ل فضاهاي بخش اعما. برنامه فیزیکی بخش بر اساس دو دسته عمده فضاهاي عملکردي ارائه شده است

  :شوند زایمان به دو گروه کلی تقسیم می

طور  ي مادران و فضاهایی که به اي از فضاهاي مورد استفاده مجموعه: درمانی/فضاهاي تشخیصی.1

  .شود ي اصلی بخش تلقی می این مجموعه به عنوان هسته. مستقیم در فرایند زایمان نقش دارند

طور غیر مستقیم در امر زایمان ایفاي نقش  به شود که ي فضاهایی گفته می به کلیه: فضاهاي پشتیبانی.2

  .درمانی را بر عهده دارند/هاي تشخیصی کنند و پشتیبانی قسمت می

. گردد درمانی و پشتیبانی ارائه می/بخش زایمان به تفکیک فضاهاي تشخیصی فیزیکی ي در ادامه، جدول برنامه

هاي سنتی و  درمانی به تفکیک روش/خیصیریزي فیزیکی براي فضاهاي تش الزم به ذکر است جداول برنامه

  .ترکیبی و براي فضاهاي پشتیبانی در ادامه آورده شده است

  

  درمانی/و برآورد تعداد فضاهاي تشخیصی ریزيبرنامه-2-2- 2-3

بینی و ریزي براي تشکیل فضاهاي عملکردي مورد نیاز یک بخش زایمان در قدم اول وابسته به پیشبرنامه

اي که  گونه به .ي درمانی کشور استي تحت پوشش و همچنین ارتباط با شبکههاي حوزهنديمي نیازمحاسبه

باشد، در بخش  هاي کل بیمارستان می هاي آن ضریبی از تخت تعداد تخت در حالت هاي بستري که برخالف بخش

ي تحت پوشش  ههاي آن بر اساس تعداد زایمان سالیانه در حوز هاي تشخیصی و درمانی و تخت زایمان اتاق

شمار  بنابرریزي فیزیکی که در ادامه آمده است ول برنامهاجد در این راستا. گردد بیمارستان نیازسنجی و محاسبه می

  .است تعریف شدهي خدمات تخصصی و غیرتخصصی در سه سطح کلی براي ارائهي  هاي سالیانهزایمان
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ریزي و طراحی فضاهاي  ي اول بر برنامه درجه درستانبیمارپوشش ي تحت  هاي سالیانه در حوزه شمار زایمان

باید توجه داشت که فرآیندهاي . گذارد داخلی بخش زایمان که در جدول زیر آمده است، تاثیري تعیین کننده می

شود که تعداد  هاي بخش سبب می موجود در بخش زایمان و مدت زمان متوسط اقامت مادران در هر یک از اتاق

گویی بدون مناسب به  هاي عملکردي با دیگر فضاها و براي پاسخ نیاز در هر یک به فراخور ارتباطهاي مورد  تخت

زایمان بخش  و طراحی یک ریزي برنامه برايجدول  الزم به ذکر است اعداد ارائه شده در. نیاز مراجعین تعیین گردد

در ادامه . امه فیزیکی مراجعه نمایدتر به توضیحات جدول برن محاسبه دقیقباشد و طراح باید جهت  کافی نمی

  : ریزي بخش، بر اساس شمار زایمان سالیانه ارائه شده است هاي اصلی و موثر در برنامه ي محاسبه تعداد تخت نحوه

  سرانهاتاق/ فضا    

زایمان سالیانه 400تخت براي هر  LDR1اتاق 

سالیانه زایمان 3000تخت براي هر  1اتاق معاینه

زایمان سالیانه 1500تخت براي هر  1هاي ماماییاتاق مراقبت

  اتاق آمادگی پیش از زایمان

)اتاق درد(
زایمان سالیانه 500تخت براي هر  1

زایمان سالیانه 1500تخت براي هر  1اتاق زایمان

  اتاق بهبودي پس از زایمان

)ریکاوري پس از زایمان(
زایمان سالیانه 1000تخت براي هر 1

  

  
  )بر اساس تعداد زایمان سالیانه(ریزي بخش بستري زایمان برنامه-2-3- 2-3

کالن بیمارستان تعیین  بندي هاي مورد نیاز براي بستري زنان و زایمان، با توجه به سطح مجموع تعداد تخت

که براي بستري  موارديع این تعداد تخت، از مجمو. هاي بیمارستان خواهد بود شود و نسبتی از تعداد کل تخت می

  .بیمارستان خواهند داشت هاي زایمانِ تعداد تخت و مستقیم به شمار زایمان سالیانه رابطهشوند  زایمان استفاده می

با توجه  به این که در روش سنتی یک اتاق زایمان به طور معمول براي حداکثر پنج تا شش زایمان در روز 

با توجه به . مورد نیاز خواهد بودپس از زایمان تخت بستري  6حدود  زایمانود، به ازاي هر تخت ش ریزي می برنامه

     هاي بستري پس از زایمان حدوداً هاي مورد نیاز براي بستري پیش از زایمان به تخت که نسبت تعداد تخت این

خت بستري، شمار زایمان سالیانه باید ت 25بنابراین براي تشکیل یک بخش مستقل بستري زایمان با است،  4به  1

 توصیهبا توجه به نیازها و خدمات متفاوت قابل ارائه براي بستري زایمان، الزم به ذکر است . باشد 4500کم  دست

  . شود زنان طراحی بستري مستقل از بخش زایمان شود بخش بستري  می

سالیانه هاي بر اساس شمار زایمانهاي مورد نیاز  تختتعداد  –1-2ي  جدول شماره
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  )ي سالیانهها به تفکیک شمار زایمان(جدول برنامه فیزیکی بخش  -2-3-3

  

  برنامه فیزیکیاز جدولروش استفاده  -3-1- 2-3

ریزي فیزیکی جهت استفاده از این جدول بهتر است ابتدا نکات زیر  با توجه به متغیرهاي متعدد جدول برنامه

  .طور کامل و جامع صورت پذیرد ریزي بخش زایمان به مورد مطالعه قرار بگیرند تا برنامه

اند ناخواسته و به دالیل متعددي از جمله  که براي انجام زایمان طبیعی مراجعه کرده در موارد زیادي مادرانی.1

به همین . شوند کنند مجبور به انجام جراحی سزارین می عوارض و مشکالتی که در حین زایمان بروز می

از  باید توجه داشت که این دسته) به روش طبیعی(دلیل در اختصاص تخت مورد نیاز براي بخش زایمان 

و  LDRهاي  ، اتاق زایمان و یا اتاق)درد(هاي مخصوص آمادگی زایمان  مادران براي مدت زمانی تخت

LDRP هاي طبیعی بدون در نظر  ریزي این بخش براي زایمان را در اختیار خواهند داشت، بنابراین برنامه

.رو خواهد شد هاي اضطراري با خطا روبه گرفتن تعداد سزارین

ه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تنظیم شده است که در آن درصد نامطلوب شد جدول ارائه.2

.درصد اعالم شده است 15هاي سزارین بیشتر از  زایمان

ي تحت پوشش بیمارستان، باید  ریزي بخش زایمان، با توجه به آمارهاي محلی در حوزه طراح براي برنامه.3

ي مورد نظر را استخراج  شده، برنامه و با توجه به جداول ارائه بینی نموده هاي سالیانه را پیش شمار زایمان

رسانی  تولد، نرخ رشد منطقه، سطح خدمات دبینی تعداد زایمان سالیانه، تعدا الزم به ذکر است در پیش. نماید

به  رسان باشد تواند کمک در این راستا روش الگوبرداري نیز می. باید مورد توجه قرار بگیرد... بیمارستان و

مراکز درمانی دیگري با شرایط  هاي آماري براي بینی پیش هاي سالیانه را بر اساسگونه که تعداد زایماناین

.بینی شودپیش... ریزي، جمعیت تحت پوشش، شرایط اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی ومشابه از نظر برنامه

ن سال به طول انجامد، بنابراین برداري ممکن است چندی ي بهره از شروع طراحی بیمارستان تا مرحله.4

  .   برداري صورت پذیرد هاي آینده و زمان بهره سالهاي آماري براي  بینی پیشریزي آن باید بر اساس  برنامه

بنابراین در موارد معدودي . اند تقسیم شدههاي زایمان به سه سطح شده، بخش ریزي فیزیکی ارائه در برنامه.5

شود، طراح باید بر اساس  زایمان سالیانه در نظر گرفته می 9000از ریزي بخش براي بیش  که برنامه

هاي مورد  تعداد تخت )3-3-2از بند  4-2و  3-2،2-2ي  جداول شماره(برنامه فیزیکی ول اجدتوضیحات 

.نماید محاسبهنیاز را 

  طراح با توجه شده است، الزم است  اي از اعداد داده صورت بازه هاي آن به تخت دبراي فضاهایی که تعدا.6

توضیحات ي تحت پوشش بیمارستان و با رجوع به  بینی شده در حوزه پیش ي هاي سالیانه زایمانبه تعداد 

.تعداد تخت مورد نیاز را محاسبه نمایدبرنامه فیزیکیول اجد
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مشخص شده است طراح باید با رجوع به توضیحات جدول، تصمیمات و *در مواردي که با عالمت .7

.زم را اتخاذ نمایدمحاسبات ال

ارائه شده است و باید توجه نمود که جهت به دست آوردن مساحت هر فضا در این جدول تنها مساحت واحد .8

.تعداد فضاها در مساحت واحد منظور شود مربوط به هر نوع از فضا، کل

.زایمان سالیانه تنظیم شده است 4000هاي ارائه شده در این کتاب بر اساس  نقشه.9

هاي نمونه در این کتاب  درمانی براي هر فضا، بر اساس نقشه-شده در جدول فضاهاي تشخیصی رائهابعاد ا.10

.شده در جدول تطابق دهد هاي ارائه مساحت فضاي طراحی شده را با مساحتباید است؛ بنابراین طراح 

.گرد شود هاي مورد نیاز عدد اعشاري به دست آید، باید رو به باال ي تعداد تخت هر جا در محاسبه.11
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  :روش ترکیبیدرمانی در /جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهاي تشخیصی -3-2- 2-3

  

جدول شماره
 

ي 
2-

2-
ی

ص
خی

ي تش
ضاها

ک ف
ش به تفکی

خ
ی ب

جدول برنامه فیزیک
/

ی
ش ترکیب

ی در رو
درمان
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: در روش سنتیدرمانی /فضاهاي تشخیصیجدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک  -3-3- 2-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

جدول شماره
 

ي 
2-

3-
ي 

ضاها
ک ف

ش به تفکی
خ

ی ب
جدول برنامه فیزیک

ی
ص

خی
تش

/
ی

ش سنت
ی در رو

درمان
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  :سنتی ی وترکیب در روش جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهاي پشتیبانی -3-4- 2-3

  

  

جدول شماره
 

ي 
2-

4-
ی

ی و سنت
ش ترکیب

ی در رو
ي پشتیبان

ضاها
ک ف

ش به تفکی
خ

ی ب
جدول برنامه فیزیک
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  :جدول مساحت کل بخش در روش ترکیبی و سنتی-3-5- 2-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي خدمات به مراجعین بخش زایمان روند ارائه -2-3-4

  

ي فیزیکی  ها در جدول برنامه باشد که فهرست آن می پشتیبانیدرمانی و /زایمان داراي فضاهاي متعدد تشخیصیبخش 

این بخش در در به مراجعینخدمات  ي کلی ارائهروند بخش ابتداعملکرد فضاها و روابط داخلیجهت درك بهتر.ارائه شد

  .سپس به بررسی خصوصیات فیزیکی هر یک از فضاهاي بخش پرداخته شده است. نمودار زیر نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدول مساحت کل بخش در روش ترکیبی و سنتی-5-2ي  جدول شماره

ي خدمات به مراجعین بخش زایمان دیاگرام روند ارائه-4- 2ي   شکل شماره
ترخیص و یا ارجاع به 

اعمال هاي  بخش
جراحی زنان و /جراحی

  سزارین، بستري زایمان

ایزولهاتاق 

، ICUهاي  بخش

ICCU ،NICU ،

  ...جراحی و 

اتاق معاینه
ایستگاه کنترل 

و پذیرش

اتاق 
  آمادگی

)درد(

اتاق 
زایمان

انتقال به بخش 

بستري زایمان

اتاق 

هاي  مراقبت

مامایی

  بیمارستان هاي تشخیصی بخش

  اتاق ویژه
  )پرکلمپسی(

5

6

7

3

4

2

1

ورود به 

بخش

خروج از  

بخش

LDR

اتاق 
  بهبودي

)ریکاوري(

6
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  :نکات مربوط به دیاگرام

ها فرستاده و  تشخیصی وجود دارد، مادران را به این بخش اقداماتدر مواردي که نیاز به انجام برخی .1

  .گردانند بازمی

و یا انجام برخی  هاي مامایی وجود دارد و یا تعیین وضعیت مادر نیازمند مراقبت مواردي که نیاز به مراقبت.2

. درمانی دارد-عملیات تشخیصی

جهت انجام مراحل زایمان ارجاع داده  هاي مربوطه دي که به دلیل وضعیت خاص مادر یا نوزاد به اتاقرموا.3

هاي عفونی و اتاق ویژه براي مادران دچار فشارخون  اتاق ایزوله براي مادران با بیماري. شوند می

.شود تعبیه می) پرکلمپسی(بارداري

پس از تعویض لباس در رختکن، ،ختم بارداري توسط پزشک و یا ماماي مربوطه نیاز به شخیصدر صورت ت.4

انجام انواع عملیات تشخیصی، شاملسازي آماده. شود منتقل می )درد(به اتاق آمادگیسازي  آمادهبه منظور 

، نظافت )درد(آمادگیهاي اتاقدربهداشتیسرویسي تعبیهبهتوجههمچنین با. باشد می درمانی و مراقبتی

نیز در این اتاق ماانعملیاتپزشکتشخیصصورتدروزایمانموضعاطرافدرزایدموهايو زدودن

  . 1گیرد صورت می

زایمان  بستري هاي چند ساعته به بخش ي بهبودي در این اتاق مادر را جهت مراقبت پس از گذراندن مرحله.5

.کنند منتقل می

زایمان به روش سزارین به بخش  شود جهت ادامه که در روند زایمان طبیعی مادر دچار عارضه می در مواردي.6

همچنین پس از زایمان چنانچه مادر و یا نوزاد نیاز به مراقبت هاي ویژه داشته باشد . ندکن جراحی منتقل می

.شوند به بخش هاي مربوطه منتقل می

ریزي  کنند ممکن است برنامه منتقل میو اتاق ایزوله در روش سنتی در مواردي که مادر را به اتاق ویژه .7

ي آمادگی و بیهودي در اتاق ویژه  صورت پذیرد و مرحله اي باشد که انجام زایمان در اتاق زایمان گونه به

.انجام شود

  

اشارهرایجهاي روشبراينیازموردالزاماتبهبخش،فضاهايازیکهرفیزیکیخصوصیاتمعرفیدرادامه،در

  .استشده

  

  

  

                                                          

.نداردوجود...سازي، انما و  آمادهعملیاتانجامبرايمجزااتاقیي تعبیهبهنیازي،کتابایندرشدهذکراستاندارهايرعایتباکلی،طوربه.1
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  1تعریف، عملکرد و استانداردهاي طراحی فضاهاي داخلی بخش -2-3-5

  

  :می شودارائهزیرشرحبهسنتیروشدرمانی/تشخیصیفضاهاياابتدقسمتایندر

  

  فضاي انتظار-5-1- 2-3

طور به.گیرد می و همراهان قرار  ي مالقات کنندگان هاي مختلف بیمارستان مورد استفاده فضاي انتظار در بخش

  :این فضا به عوامل زیر وابسته استریزي و طراحی  ي برنامه کلی نحوه

  وآمد ریت و کنترل رفتروش مدی) الف

حجـم   ،ي بیمـاران  با توجه به اهمیت عیادت از بیماران در فرهنگ کشور و تأثیر مثبت این امـر بـر روحیـه   

این امـر مسـائلی از    .شوند وارد بیمارستان می شده براي مالقاتدر ساعات تعیینکنندگانسنگینی از عیادت

از طریـق  هـاي بیمارسـتانی   انتقـال آلـودگی  ارسـتان، ي اطـراف بیم قبیل افزایش بار ترافیکی در محـدوده 

راهروهـا و   ،آمـد در ورودي، البـی  وافـزایش میـزان رفـت    کنندگان به خارج از بیمارستان و بالعکس، عیادت

خـوردن   ، اسـتهالك در بنـاي فیزیکـی و تجهیـزات، بـرهم     افزایش آلودگی صوتی ،آسانسورهاي بیمارستان

منظـور بـه   بنـابراین، بـه   .را بـه دنبـال دارد   ...هاي کارکنان بیمارستانی و تآرامش بیماران، اختالل در فعالی

در ایـن   هاي مدیریتی و فیزیکی بیمارستانریزياین عوامل، برنامه و مخاطرات حداقل رساندن اثرات منفی

اده اسـتف ، کننـدگان  آمـد عیـادت  ودر این راستا، از دو روش براي مدیریت و کنترل رفـت .الزامی است رابطه

  :گردد می

هـاي بسـتري   این روش بـراي کنتـرل مالقـات بیمـاران در بخـش     : اي سیستم یک مرحله  -روش اول 

.گیردها از حساسیت کمتري برخوردار است، مورد استفاده قرار میبحث کنترل عفونت در آنمکه  غیرویژه

کننـدگان بـه   و عیـادت شـود بینی می کنندگان در ورودي بیمارستان پیشدر این حالت محل انتظار عیادت

هاي بستري رفته و پس از مالقات بیمار، برگه  نوبت با دریافت برگه مخصوص از کانتر اطالعات به بخش

  .گردانند باز می اطالعات) کانتر(پیشخوان به را

هاي ویژه مورد استفاده براي مالقات بیماران بخشاین روش :اي سیستم مالقات دو مرحله  -روش دوم 

عفونـت و حفـظ   منظـور کنتـرل بهتـر    بـه  ،ها با توجه به شرایط خاص بیماران در این بخش.گیردمی قرار

هـاي  جلوگیري از ایجاد اختالل در فعالیتبراي و کارکنان بخش و  بخش جهت آرامش بیمارانسکوت در 

ندارند و فضاي  ي ورود به داخل بخش را اجازه به جز موارد محدود، عموماً کادر پزشکی، همراهان بیماران

                                                          

ها با دقـت   و  نقشه کتابشود که جداول انتهاي  ي هر چه بهتر و بیشتر از اطالعات و محتواي این بخش پیشنهاد می ، جهت استفادهي مطالب به صورت چکیده ئهبا توجه به ارا.1

ریـزي و طراحـی بخـش     تر طراح هستند که بر مبنـاي برنامـه   بیشن یک نمونه و الگو جهت راهنمایی و درك اند، به عنوا هایی که در این بخش آورده شده نقشه. بررسی شوند

زایمـان در   4000گـویی بـه    هاي ارائه شده بر اساس فضاهاي بخش زایمان، براي پاسـخ  ي نقشه چنین کلیه هم. اند زایمان در بیمارستان عمومی، دولتی و غیرآموزشی ارائه شده

فصـل  3-3بنـد    بـه   بخـش زایمـان  فضـاهاي تجهیـزات ازاطـالع جهت . هاي سالیانه، ممکن است ابعاد فضاها متفاوت باشد در صورت تغییر در تعداد زایمان سال هستند و

.شودمراجعهبیمارستانیتجهیزات
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گیرد که همراهان در انتظار رسیدن زمان مالقـات بیمـاران خـود از     انتظار در مواقعی مورد استفاده قرار می

  . طریق راهروي مالقات هستند

عالوه بر فضاي انتظار اصلی در ورودي اصلی بیمارستان، در فضاي مشترك بین هـر دو  در این حالت 

شود کـه کنتـرل   بینی می خوان اطالعات پیشانتظار فرعی با پیش ، یک فضايویژه یا چند بخش بستري

 راهروي مالقـات هاي فضایی  این امر به دلیل محدودیت.گیرد صورت میدر آن کنندگان  آمد عیادت ورفت

  . توانند در راهروي مالقات حضور یابند یک بیمار میکنندگان نفر از عیادت دودر هر نوبت تنها است که 

کنندگان یـک   کنندگان، چند نفر از عیادت ت به دلیل محدودیت زمان مالقات و تعدد عیادتدر این حال

شـوند و در   زمان از فضاي انتظار اصلی به فضاي انتظار فرعی فرستاده می هم) طور مثال چهار نفر به(بیمار 

 پـس از اتمـامِ  . شوند هاي دو نفره به داخل راهروي مالقات فرستاده جا به نوبت منتظر مانده تا در گروه آن

. شـوند  مالقات یک گروه و بازگشت به البی بیمارستان، دو نفر دیگر به فضاي انتظار فرعی فرسـتاده مـی  

کننـدگان   نفر در حال مالقات بیمار خود بوده و زمانی که عیـادت  2شود که در هر لحظه  این امر سبب می

شود کـه   این امر در نهایت سبب می. به حداقل برسدآمد و انتظار براي آسانسور سپري کنند،  و باید در رفت

  .در زمان محدود، افراد بیشتري فرصت مالقات را پیدا کنند

  رسانی مدت زمان خدمات) ب

رسـانی متفـاوت    فضاهاي انتظار با توجه به نوع و سطح خدمات بخش مربوطه، از نظر مدت زمـان خـدمات  

  :شوند هستند و به دو گروه تقسیم می

هایی کاربري دارد که دیدار بیمار توسط آشنایان تنهـا در   ن نوع از فضاهاي انتظار براي بخشای:روزانه

تـوان بـه    ها می از جمله این بخش. گیرد اي در طول روز صورت می زمان مشخص و از قبل تعیین شده

... هاي تشخیصی با زمان کـار محـدود و    هاي ویژه یا غیر ویژه، بخش هاي بستري شامل بخش بخش

  .اشاره کرد

شود که امکان حضور همراهان بیمار در هر  هایی تعریف می این فضاي انتظار براي بخش:شبانه روزي

. اشـاره نمـود  ... زایمـان، اورژانـس و    يها توان به بخش از آن جمله می. روز وجود دارد ساعت از شبانه

هاي  ها با بخش و امکانات آن ریزي و تامین تسهیالت شود تا روش برنامه ها سبب می شرایط این بخش

توان به ضرورت حفظ امنیت محیط و افراد در تمام طـول   از آن جمله می. ي پیشین متفاوت باشد دسته

روز، اهمیت حفظ سکوت و آرامش در سایر فضاهاي عمـومی بیمارسـتان بـه خصـوص در طـول      شبانه

  .اشاره کرد... ، جلوگیري از اتالف انرژي وشب

  رسانی شش خدماتي تحت پو حوزه) ج

تـوان از لحـاظ    ریزي فضاهاي انتظار در بیمارستان با توجه به شرایط هر بخش مـی  به طور کلی در برنامه

  :ریزي کرد رسانی فضاي انتظار، به دو روش زیر برنامهخدماتسطح 

مشتركفضاي انتظار غیر  

ایـن  . نماید رسانی می اتکنندگان و همراهان یک بخش خدم در این روش فضاي انتظار تنها به مالقات

  :شود هایی با خصوصیات زیر انتخاب می روش طراحی براي بخش
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هایی که نیازمند تامین شرایطی همچون ایجاد سکوت و آرامـش در نزدیـک بخـش بـراي      بخش-

  .کارکنان هستند و بیماران

هیز ها نیاز به جلوگیري از تجمع جمعیت در نزدیکی ورودي بخش جهت  پر هایی که در آن بخش-

  .هاي بیمارستان وجود دارد از ایجاد اخالل در فعالیت

ها همراهان به دلیل نوع عملکـرد بخـش داراي شـرایط متفـاوت روانـی بـا        هایی که در آن بخش-

گـر بـودن    هاي دیگر هستند؛ براي مثال ممکن است به دلیل مشـوش و پرخـاش   همراهان بخش

ل و نظارت بیشتر و جلوگیري از تاثیرات منفـی  برخی همراهان به سبب شرایط بیمار، نیاز به کنتر

و یا مانند بخش زایمان، تولد نوزاد سبب  براي دیگر فضاهاي عمومی بیمارستان وجود داشته باشد

  .شادي همراهان شود

کنندگان که تعداد مالقاتهایی  بخش-

.ها زیاد است در آن

  

  

  

  

  

فضاي انتظار مشترك  

طح، نـوع و حجـم خـدمات مشـابه یکـدیگر هسـتند، در       هایی کـه از نظـر سـ    در این روش، بخش

توانند با فضـاي انتظـار مشـترك     که داراي شرایط خاص یاد شده در قسمت پیشین نباشند، می صورتی

توان از کاهش مساحت با ارزش بیمارستانی، کم شدن تعـداد   از مزایاي این روش می. ریزي شوند برنامه

  .اشاره کرد... اهش تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز و فضاهاي تحت کنترل، ادغام و در نتیجه ک

  

  

  پالن فضاي انتظار چند بخشی  2-2ي  ي شماره نقشه

1:150مقیاس -با چینش خطی

  پالن فضاي انتظار تک بخشی  1-2ي  شماره ي نقشه

1:150مقیاس -با چینش خطی
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و فضـاي انتظـار بـراي     1گیرد هاي بستري، مالقات با مادر و نوزاد صورت نمی در بخش زایمان، برخالف بخش

سـایر آشـنایان مـادر و نـوزاد او را پـس از      . برنـد  که در انتظار تولد نوزاد به سر می استزن باردار نزدیکهمراهان 

بنابراین فضاي انتظار این بخش بر اساس . از این بخش و انتقال به بخش بستري زایمان دیدار خواهند کرد ترخیص

  . ریزي آن موثر نیست گردد و این مسئله در برنامه کنندگان بررسی نمی روش مدیریت و کنترل مالقات

ضاي انتظار بخش زایمان با فضاي روز ممکن است صورت بگیرد ف جا که امرِ زایمان در هر ساعت از شبانه از آن

بـا توجـه بـه    . هاي ویژه که تنها ساعات خاصی براي مالقات دارند، متفاوت است هاي بستري و بخش انتظار بخش

باشـد و الزم اسـت تمهیـدات الزم     روزي مـی شرایط خاص این بخش، فضاي انتظار آن از نظر زمانی از نوع شـبانه 

.ساعت در نظر گرفته شود 24رسانی براي آن در تمام  جهت خدمات

شود، بـه طـور    که در بخش زایمان، تولد نوزادان باعث نشاط و خوشحالی همراهان و بستگان میبا توجه به این

اعمـال   ،ICU ،CCUکلی شرایط فضاي انتظار و راهروهاي بخش زایمان متفـاوت از بخـش هـاي ویـژه از جملـه      

شـود؛ بنـابراین فضـاي مربـوط بـه       ا شرایط اورژانسی وارد بخش مـی همچنین در مواردي مادر ب. است... جراحی و 

ي  شود که حـوزه  ي اکید می با توجه به مطالب یاد شده توصیه. ورودي بخش باید به دور از شلوغی و آمد و شد باشد

. گرددریزي رسانی فضاي انتظار بخش زایمان از نوع غیرمشترك برنامه تحت پوشش خدمات
  

  :ی استانداردهاي طراحی فضاي انتظار پرداخته شده استدر ادامه به بررس

روز است، الزم است جهت حفظ  زمان خدمات رسانی این بخش در تمام طول شبانه جا که مدت  از آن.1

بخشی محدودتري هستند، مسیر ارتباطی  وآمدهاي بین هاي بیمارستان که داراي رفت آرامش سایر بخش

تداخل نداشته  ها رفت و آمدممکن کوتاه و مستقیم باشد و با سایر بخش اورژانس با بخش زایمان تا حد 

.این موضوع در طول شب بسیار داراي اهمیت است. باشد

رجوع به . ریزي شود برنامه... هاي مختلف مانند بزرگساالن، معلولین و  ي گروه این فضا باید براي استفاده.2

.»طراحی بیمارستان ایمناستاندارد و الزامات عمومی در «کتاب مرجع مجموعه 

؛ اما باید توجه شود که در نظر گرفتن گیرد میورود به این فضا از طریق راهروهاي اصلی بیمارستان صورت .3

بنابراین این فضا باید طوري در نظر . مناسب نیست عنوان فضاي انتظاربخشی از راهروهاي بیمارستان به 

ي رفت و آمد  راحتی در دسترس بوده اما به دور از حوزه گرفته شود که از راهروي اصلی منتهی به بخش به

. محل استقرار این فضا باید خارج از فضاي بخش و نزدیک به ورودي آن باشد. باشد

و پذیرش در این فضا همراهان جهت آگاهی از وضعیت مادر در بخش زایمان، از طریق ایستگاه کنترل .4

ارتباط این فضا با ایستگاه کنترل و . ارتباط هستندمستقر در نزدیکی ورودي بخش با داخل بخش در 

. پذیرد پذیرش از طریق پیشخوان و یا پنجره صورت می

شود به جهت  پیشنهاد می. این فضا ممکن است به صورت یک اتاق و یا فرورفتگی در راهرو طراحی شود.5

.در نظر گرفته شودوآمد و دسترسی به بخش به صورت یک فضاي نیمه باز متصل به راهرو  سهولت رفت

                                                          

  .ریزي متفاوتی باید در نظر گرفته شود برنامه LDRPقابل استفاده است و براي روش LDRمطالب این قسمت، تنها در مورد روش طراحی سنتی و همچنین روش .1
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باید حداقل یک ) زایمان سالیانه 350به ازاي هر حدوداً (هاي روزانه  در فضاي انتظار به تعداد متوسط زایمان.6

جا که مدت زمان انتظار همراهان در این فضا طوالنی است و در بعضی  از آن. صندلی در نظر گرفته شود

شود که از مبلمان راحت و مطلوب  ي اکید می د، توصیهانجام ساعت به طول می 16تا  12موارد به بیش از 

. استفاده شود

ي عمومی از این فضا، جهت به حداقل رساندن امکان آلودگی و رعایت بهداشت از مبلمانی  به دلیل استفاده.7

.به سهولت انجام پذیرد وشو و نظافت آن استفاده شود که امکان شست

ها در ادامه آورده  پذیر است که برخی از آن هاي مختلف امکان روشنحوه چینش مبلمان در فضاي انتظار به .8

شود جهت ایجاد محیط صمیمی و فراهم کردن بستر مناسب براي  در این بخش پیشنهاد می. شده است

هاي چند نفره در نظر گرفته شود  هي چینش مبلمان به صورت گرو معاشرت بیشتر افراد حاضر، نحوه

شکل (.جلوگیري شود غیرگروهیهاي  و تا حد ممکن از چینش )5-2و  4-2، 3-2ي  هاي شماره شکل(

)6-2ي  شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چینش مبلمان به روش گروهی 3-2ي  ي شماره نقشه

1:150مقیاس  

  نش مبلمان به روش گروهیچی 4- 2ي شماره  نقشه

1:150مقیاس 

  غیرگروهیچینش مبلمان به روش  6-2ي  ي شماره نقشه

1:150مقیاس  

  گروهیچینش مبلمان به روش  5-2ي  ي شماره نقشه

1:150مقیاس  
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گیرد متناسب باشد و با توجه به ظرفیت بخش زایمان و  هایی که در آن صورت می ابعاد فضا باید با فعالیت.9

ی و آسایشی آن، مساحت نباید در نتیجه جهت حفظ معیارهاي کیف. کنندگان آن محاسبه شود میزان مراجعه

مساحتبر اساس چینش مبلمان به روش گروهی،. ي فیزیکی کمتر باشد از اعداد ارائه شده در جدول برنامه

زاي هر مبل راحتی حداقل مورد نیاز در این فضا جهت رفت و آمد و قرارگیري تجهیزات مربوطه، به ا

.متر مربع در نظر گرفته شود 8ل مساحت این فضا الزم به ذکر است حداق. متر در نظر گرفته شود2/2

زیادي با فضاي  ي خوري عمومی فاصله بیمارستان، توالت، دستشویی و آب یکه در طرح کل در صورتی.10

حداقل یک سرویس بهداشتی براي . (انتظار داشته باشد، تعبیه آن در نزدیکی فضاي انتظار الزم است

).یان و یک سرویس بهداشتی براي معلولینها، یک سرویس بهداشتی براي آقا خانم

ها، در اتاق انتظار از  شود جهت کاهش اضطراب همراهان مادر و گذران ساعاتی مطلوب براي آن توصیه می.11

کتاب و ي  همچنین فراهم کردن امکان مطالعه. هاي صوتی و تصویري مانند تلویزیون استفاده شود دستگاه

.تواند مفید باشد می بوطهمر ي نشریات با در نظر گرفتن قفسه

 1کن، دستگاه فروش خودکار گرم/شود براي رفاه افراد در این فضا از تسهیالتی نظیر آب سرد پیشنهاد می.12

.استفاده شود... ، تلفن عمومی و مواد غذایی

.هاي تزئینی در این فضا استفاده شود شود جهت ایجاد محیطی مطبوع از آثار هنري و یا قفسه پیشنهاد می.13

.شود هاي عمومی، بهداشتی و درمانی در این فضا پیشنهاد می ي تابلوي اعالنات، جهت اطالع رسانی تعبیه.14

مناسب است این فضا داراي پنجره با امکان بازشوي محدود جهت استفاده از نور طبیعی و دید مناسب به .15

.بیرون باشد

.شودهاي راحتی در نظر گرفته مجاورت مبلالزم است فضایی براي قرار گرفتن ویلچیر معلول یا ناتوان در .16

.متر باشد 7/2ارتفاع مناسب فضا باید حداقل .17

و همچنین خصوصیات در و پنجره ) کف، دیوار، سقف(جهت اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك کاري .18

.مراجعه شود فصلدر این فضا به جداول انتهاي 

                                                          

1.Vending Machine
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1:50مقیاس  –1نماي -8-2ي نقشه

پنجره39

ساعت1

)فضاي انتظار(راهنماي نقشه 

میز18

راحتی مبل31

پرده41

)کوچک(سطل دردار زباله غیر عفونی 43

تابلوي اعالنات130

گیري ویلچیرل قرارمح47

تلویزیون90

کن گرم/دستگاه آب سرد 177

موارد پیشنهادي

تابلو تزیینی191

  دستگاه تلفن عمومی داخل بخش  250

روزنامهکتاب و  ي کوچک قفسه251

1:50مقیاس  –) زایمان سالیانه 4000براي (فضاي انتظار ي پالن نمونه-7-2ي نقشه

1 23
4
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1:50مقیاس  –2نماي -9-2ي نقشه

1:50مقیاس  –3نماي -10-2ي نقشه

1:50مقیاس  –4نماي -11-2ي نقشه
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  کنترل و پذیرش ایستگاه-5-2- 2-3

کنترل، ورود و خروج افراد به داخل بخش، برقراري ارتباط همراهان که در فضاي انتظار هستند با داخل  ایستگاه

پذیرد  هایی که در این قسمت صورت می دیگر فعالیت. کنندگان را بر عهده دارد بخش و همچنین راهنمایی مراجعه

هاي درمانی و  کیل پرونده، گردآوري فرمي امور اداري مادران و نوزادان، مانند پذیرش، تش انجام کلیه شامل

این . شود می بخشیهاي اداري بین ها و هماهنگی تشخیصی مادر و نوزاد و درج در پرونده و همچنین ترخیص آن

انجام مراحل پذیرش مادران پس از . پردازدوظایف بر عهده منشی بخش است که در این قسمت به فعالیت می

  . گیرد به این فضا صورت می 1ي همراه مادر معاینه توسط ماما یا پزشک، با مراجعهگیري در اتاق  تشخیص و تصمیم

:در ادامه به بررسی استانداردهاي طراحی این فضا پرداخته شده است

  .با داخل بخش در ارتباط باشددر نظر گرفته شود و تواند به صورت یک پیشخوان ایستگاه کنترل می.1

اي  گونه هاي زایمان، موقعیت فضاي استقرار منشی بخش باید به در بخش با توجه به تعداد زیاد مراجعین.2

هاي اداري، بتواند پاسخگوي مراجعان  طراحی شود که عالوه بر فراهم بودن امکان تمرکز بر روي فعالیت

محل قرارگیري ایستگاه کنترل، در جوار ورودي بخش است، لذا . ها را راهنمایی بنماید نیز بوده و آن

شود که این فضا به اتاق معاینه نیز دید و  پیشنهاد می. ي که به آسانی با فضاي انتظار در ارتباط استطوربه

.دسترسی آسان داشته باشد

شده، باید در قسمت درونی براي استفاده افراد گروه  ارتفاع پیشخوان ایستگاه کنترل و پذیرش از کف تمام.3

. از ساختن پیشخوان با مصالح بنایی خودداري شود. باشدمتر  1/1متر و قسمت بیرونی آن  7/0مامایی 

.متر در نظر گرفته شود 75/0وآمد حداقل  ي جانبی پیشخوان، تا دیوار جهت رفت ي لبه حداقل فاصله.4

تواند  این کمد می. باشد هاي پزشکی الزم می ها، مدارك و فرم ي کمد ایستاده جهت نگهداري پرونده تعبیه.5

دار، کمدهاي  هاي مختلفی از جمله کمدهاي دردار، کمدهاي دردار قفل داراي قسمتمتناسب با کارایی، 

.هاي اداري در این فضا تمهید شود همچنین قفسه نگهداري فرم.  باشد... جلوباز و

گیرند، از  صورت متداول مورد استفاده قرار می هاي کتاب و مدارك که به ي قفسه مناسب است باالترین طبقه.6

. متر تجاوز نکند تا افراد بدون برخاستن از روي صندلی بتوانند به طبقات دسترسی پیدا کنند6/1ارتفاع 

 در نظر گرفتن رایانه و ملحقات مربوط به آن جهت انجام امور اداري توسط منشی بخش در ایستگاه کنترل.7

.و پذیرش باید در نظر گرفته شود

.ا اتاق معاینه و ایستگاه پرستاري ضروري استاین فضا ب...) تلفن، اینترکام، (ارتباط شنیداري .8

، )آیفون(ارتباط این ایستگاه با همراهان و افراد حاضر در فضاي انتظار یا از طریق سیستم الکترونیکی .9

.گیرد پیشخوان و یا یک پنجره صورت می

.متر باشد 4/2ارتفاع مناسب سقف باید حداقل .10

                                                          

شود و در صورتی که شرایط الزم جهت پذیرش مادر  به طور کلی بعد از ورود مادر به بخش، ابتدا جهت معاینه و بررسی اولیه توسط پزشک یا ماما به اتاق معاینه فرستاده می. 1

  ..گیرد به ایستگاه کنترل مراحل پذیرش صورت می) در صورت نبود همراه(یکی از کارکنان بخش و یا در تشخیص داده شود، با مراجعه همراه ما
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و همچنین خصوصیات در و پنجره ) کف، دیوار، سقف(کاري  جهت اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك.11

. در این فضا به جداول انتهاي کتاب مراجعه شود

  

  

  

)چرخدار(صندلی اداري 10

کمد چند کشو زیر میز29

پنجره39

)کوچک(دار زباله غیر عفونی سطل در43

با ملحقات رایانهسیستم 95

)کانتر(پیشخوان106

قفسه نگهداري فرم هاي اداري123

تابلوي اعالنات130

دستگاه تلفن147

موارد پیشنهادي

ساعت1

)ایستگاه کنترل(راهنماي نقشه 

چاپگر50

)قفل دار(قفسه ایستاده دردار 142

)کابینت(نی دردار قفسه زمی144

)ارتباط دو طرفه صوتی(اینترکام 197

میزکار منشی بخش200

  ایسـتگاه ي پالن نمونه-12-2ي نقشه

  ن سالیانهزایما 4000- کنترل و پذیرش

1:50مقیاس 

1:50مقیاس  –1نماي -13-2ي نقشه

1:50مقیاس  –2نماي - 15- 2نقشه 1:50مقیاس  –3نماي - 14- 2نقشه

1
2

3
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  معاینهاتاق-5-3- 2-3

ات یجهت انجام عملها آنشود، مشخص کردن وضعیت  جام میاولین اقدامی که در مورد مادران در بیمارستان ان

در بخش اورژانس ، بیمارستانبهي مراجعهازپسمادران. استتشخیصی، درمانی و یا مراقبتی در بخش مربوطه 

براي معاینه و تعیین سپس ،پذیرد صورت می ها آنجهت تثبیت وضعیت اقدامات اولیه ،در صورت نیازو شده تریاژ 

  .کنند در حالت کلی مادران به طور مستقیم به بخش زایمان مراجعه می(.شوند تکلیف به بخش زایمان فرستاده می

صورتدریاواتاقایندرمستقرمامايتوسطشده،معاینهاتاقواردزایمانبخشبهمراجعهابتدايدرمادران

این . صورت پذیردالزم تصمیم،ها آنوضعیتبررسیازپستاشوند میمعاینهمتخصصپزشکتوسطلزوم

به ها  آنو یا ارجاع  داخل بخش زایمانها در  ، پذیرش آنها درمان سرپایی آن تصمیمات شامل مواردي همچون

 .است... زایمان و زنان و بستري بخش بخش جراحی زنان و سزارین، ،عمومی جراحیبخش ها از جمله  سایر بخش

.شودهمچنین ممکن است با نظر پزشک و پس از انجام اقدامات ابتدائی، فرد مورد نظر از بیمارستان ترخیص

  )4-2اره شکل شمرجوع به (

درمانی همراه -مواردي که تعیین تکلیف وضعیت مادر با انجام برخی عملیات تشخیصی و یا اقدامات مراقبتیدر 

این موارد نیازمند تجهیزات و تسهیالت خاص و زمان چراکه . در نظر گرفته شود اي جداگانهاست، باید تسهیالت 

براي پذیرش و بررسی اولیه عاینه باید هاي اتاق م تختد؛ این در حالی است که نباش تري می رسیدگی طوالنی

این امر با اضافه ) زایمان سالیانه 3000کمتر از (لذا در سطوح پایین . دنآماده باشخالی و همواره کنندگان  مراجعه

فضایی در مجاورت این اتاق گردد ولی در سطوح باال به دلیل تعدد مراجعین باید  مهیا میکردن تخت در اتاق معاینه 

  )4-5-3-2مامایی هاي  مراقبترجوع به اتاق (. شودهاي مامایی در نظر گرفته  مراقبتاتاق با عنوان

در واقع بخش زایمان . در بعضی از مراکز با نام اورژانس زایمان شناخته شده است بر این اساس، بخش زایمان

 باشند، نقش هاي زنان می اريزنانی که داراي مشکالت مربوط به بیمدر مواقعی محدود براي براي زنان باردار و 

مختص  هاي مامایی ارائه شده در اتاق معاینه و مراقبتالزم به ذکر است که بسیاري از خدمات . اورژانس را دارد

و  ي خدمات زایمان هستند هاي ارائه دهنده باشد و در حقیقت این فضاها پشتیبان تمامی بخش بخش زایمان نمی

. و تجهیزات زایمانی استانسانی متخصص به جهت دسترسی آسان به نیروي  ندر بخش زایما ها قرار گرفتن آن

توان با اختصاص نیروي انسانی و تجهیزات الزم، این فضا را  که امکان آن وجود داشته باشد، می بنابراین در صورتی

  .در بخش اورژانس در نظر گرفتحتی در خارج از بخش زایمان و 
  

:اي طراحی اتاق معاینه پرداخته شده استدر ادامه به بررسی استاندارده

و معاینه در ابتداي بخش ورودي اتاق و کاهش ترافیک داخل بخشی،  براي سهولت دسترسی تمام مراجعین.1

،بدین ترتیب مراجعینی که به تشخیص پزشک و یا ماماي مستقر. در نظر گرفته شودورودي  ي حوزهدر 

.شوند مرخص میبخش،داخلبهورودبدوننیازي به پذیرش بخش زایمان ندارند، 

در این راستا هاي مامایی ارتباط بسیار نزدیک و سریع داشته باشد،  الزم است با اتاق مراقبتاتاق معاینه .2

الزم است در ارتباط همچنین . هاي مامایی وجود داشته باشد شود ارتباط داخلی با اتاق مراقبت پیشنهاد می
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و یا LDRهاي  یستگاه کنترل و پذیرش، پارك تجهیزات پزشکی و اتاقنزدیک و آسان با ورودي بخش، ا

دسترسی نزدیک و آسان از این اتاق به سرویس بهداشتی . باشددر روش سنتی  )درد(هاي آمادگی اتاق

. عمومی در داخل بخش نیز الزامی است

. سیار حائز اهمیت استها ب ن با توجه به فرآیند خاص زایمان و شرایط پوشش مادران، حفظ حریم شخصی آ.3

همچنین پیشنهاد . باید نسبت به محور مسیر ورود به اتاق عمود باشد تختطولی لذا در این اتاق، محور 

اي باشد که مراجعین از درگاه اتاق به فضاهاي حضور مادر دید مستقیم نداشته  گونه شود طراحی اتاق به می

که جهت بازشوي  ی این شرایط را فراهم نمود، از جمله اینتوان با راهکارهاي مختلف بدین منظور می. باشند

در یک فرورفتگی  همچنین قرارگرفتن تخت. نباشد درِ ورودي اتاق به طرف فضاي اصلی اتاق و تخت

در این صورت باید توجه داشت . کند نسبت به ورود اتاق شرایط مناسبی براي حفظ حریم شخصی ایجاد می

.د که نقل و انتقال تجهیزات به سهولت انجام پذیرداي باش ابعاد فضا به گونه

مختلفو اعمال تشخیصی معایناتانجامجهتبالینیي معاینهتختو  1زناني معاینهتختیکدادنقرار.4

بالینی در نظر ي یک تخت معاینهسالیانه زایمان  3000در این راستا به ازاي هر .استضرورياتاقاین در

  .باشد کافی می زناني معاینهتختیکذکر است در تمامی سطوح  بهالزم . گرفته شود

.گیردقرارمادر سرپشتدیواربرعمودوطولیمحوردربایدتخت،طراحیدر.5

ي  در این راستا فاصله. استنیازموردها تختاطرافدرکافیفضايمعاینات،انجامسهولتمنظوربه.6

  متر در نظر 7/0حداقل ...) پرده، دیوار،(ترین مانع زنان از نزدیک بالینی و معاینه ي جانبی تخت معاینه

افرادي دور تخت براي حرکت ي معمولی از پرده ي پایینی تخت معاینه ي لبه فاصلههمچنین .گرفته شود

متر  9/0حداقل پزشک،  ماما یا ي زنان جهت استقرار متر و براي تخت مخصوص معاینه 5/0تخت دوربه

متر  1/2ها  محور تا محور آن ي ها در کنار یکدیگر، فاصله است در صورت قرارگیري تخت گفتنی.باشد می

  .در نظر گرفته شود

حداقلاتاقانتهايتاوروديازحرکتیمسیردرمانعبدونوخالصعرضدر اتاق معاینه ضروري است .7

.پذیردصورتسهولتهباز جمله برانکار متحركتجهیزاتووسایلانتقالتاباشدمتر4/1

سنج دیواري فشار خونبرق،پریزهايدیواري،ساکشناکسیژن،وخألهاي خروجیمعاینهتختبااليدر.8

.شودتعبیه...و

معایناتانجامزماندرمادرانشخصیریمححفظجهتمعاینههاي تختازیکهردورپردهي تعبیه.9

ریلینوعازشوندهجمعسبکهاي جداکنندهیاومعمولیي پردهنوعازتواند این پرده می. استالزامی

.باشدیا دیواري سقفی

هاي مورد استفاده در فضاهاي تشخیصی و درمانی در بخش، جهت کنترل بهتر عفونت باید از  ي پرده کلیه.10

  .پذیر باشد ها به راحتی امکان وشوي آن را جذب کنند و شست جنسی انتخاب شوند که حداقل آلودگی

                                                          

1.Gynecology Examination Bed
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به همراه ترولی  هاي استریل، وسایل مصرفی پزشکی و دارویی ست داري نگهبه منظوري کمد ایستاده  تعبیه.11

هاي مامایی  زایمان که اتاق مراقبت 3000هاي زایمان با بیش از  بخشدر  .استسازي الزم  جهت آماده

  .گردد ي مامایی منتقل میها مشترك به اتاق مراقبت ي شود، موارد مذکور جهت استفاده ریزي می برنامه

ي  براي قرارگیري مبلمان اداري در نزدیکی ورودي اتاق جهت مصاحبه و مشاوره فضایی گرفتننظردر.12

این مبلمان شامل میز کار و صندلی براي نشستن مادر و . پزشک یا ماما با مادر و همراه او ضروري است

هاي راحتی به دلیل نوع  و برخاست روي مبل جا که نشست الزم به ذکر است از آن. باشد همراه او می

هاي معمولی اداري  ها براي مادر دشوار است، بهتر است از صندلی گاه آن طراحی و ارتفاع کم نشیمن

  .استفاده شود

فضاایندردستکردنضدعفونیووشو شستطریقازعفونتکنترلجهتروشوییعددیکي تعبیه.13

استفاده  تا عالوه بر سهولت بگیردقرارها تختدر نزدیکییدرس بوده و در دبایدروشویی. استالزامی

به .1قابل استفاده باشدتشخیصی-عملیات درمانیقبل و بعد از  نیز دربراي مادران، براي پزشک و یا ماما 

دلیل پاشیدن قطرات آب و وجود رطوبت در اطراف فضاي روشویی، بر روي دیوار در قسمت نصب روشویی 

. تمهیدات الزم صورت گیردباید 

ي روشویی تا  ي جانبی کاسه ي لبه متر و حداقل فاصله 9/0شده  ي باالي روشویی از کف تمام  ارتفاع لبه.14

  .متر باشد 2/0دیوار یا هر مانع دیگر 

پزشکیاومامانشستنجهتاتاقایندرجکدارايودار چرخدار، پشتیي تابورهیکگرفتننظردر.15

.استالزامیمعاینهاتاقهاي تختازیکهرکناردرمتخصص

آسایشدرتواند  میروانیلحاظازمناسبدیدوطبیعینورازاستفادهجهتاتاق،ایندرپنجرهي تعبیه.16

نیزکارکنانرسانی خدماتکیفیسطحافزایشوبازدهیدرامراین. باشدموثراضطرابکاهشوافراد

ي  ه ذکر است با توجه به لزوم حفظ حریم شخصی مادر در زمان معاینه، به نحوهالزم ب.استتاثیر گذار

ي معاینه قرار  گیري پنجره در داخل اتاق، باید دقت شود و بهتر است که خارج از محدوده قرارگیري موقعیت

مناسب جهت حفظ حریم شخصی 2کارهاي ي معاینه، باید راه ي پنجره در محدوده در صورت تعبیه.گیرد

  .مادر در طراحی در نظر گرفته شود

سکوریتیامسلحهاي شیشهباهایی پنجرهازبایددارند،حضورها آندرمادرانکههایی اتاقي کلیهدر.17

خطربحران،زماندرتاشودخودداريمادرسرپشتپنجرهي تعبیهازکه  شودتوجهبایدالبته. شوداستفاده

صورت ایجاد خیرگی و ضد نور شدناین امر از . برسدحداقلبهشیشهنشکستاثردرافراددیدنآسیب

نیز جلوگیري  شود خواندن پارامترهاي دستگاه مینظارت و ها که باعث کم شدن دقت در  مادر و دستگاه

                                                          

دست مادر ه تماس با هاي پزشکی باید قبل از هر گون و تکنسین ماماهابنابراین پزشکان، . ترین عوامل انتقال عفونت به بیماران از طریق تماس دست کارکنان است یکی از مهم.1

 فرداین اعمال براي . بیندازندي کنار تخت بیمار کش مستعمل را در سطل زباله سپس دست. کش، اعمال الزم را انجام دهند دست بعد از پوشیدنخود را در روشویی شسته و 

  .شود بعدي مجدداً تکرار می

هاي ترکیبی مات  هاي مات، شیشه توان به استفاده از شیشه ور طبیعی در عین حفظ حریم شخصی فراهم باشد، میگیري از ن کارهاي متداول براي این که امکان بهره راه از جمله.2

  .با رعایت مباحث کنترل عفونت، اشاره کرد... هاي مختلف و  ي شیشه، صفحات مشبک تزئینی با جنس ي ثابت بین دو جداره و شفاف، کرکره
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معاینه،هاي تختکناريي لبهازمتر5/0حداقلي فاصلهباوکناردرتواند میپنجرهبنابراین.خواهد کرد

. تعبیه شودندارند،قرارها تختکهاتاقازقسمتیدریاو

ممکـن اسـت بـراي سـایر      شوند این اتـاق  که دردهاي شدیدي را متحمل می به دلیل امکان حضور افرادي.18

از انتقـال   جهـت جلـوگیري  تمهیدات الزم هاي صوتی باشد؛ به همین جهت  داراي مزاحمت فضاهاي بخش

در این راستا طـراح بایـد بـا     .ضاهاي بخش تا حد ممکن در نظر گرفته شودف سر و صداي این اتاق به سایر

.فضا انتخاب نمایدرا براي جداکنندهمصالح مناسب محاسبات الزم را انجام داده و  )7-2(توجه به جدول 

در ارتفاع  کمدهامناسب است این  ،سهولت در نظافت فضاو ها  جهت جلوگیري از تجمع آلودگی در زیر کمد.19

شدن قسمت پایینی  زدگی و خراب ؛ این فاصله از زنگشده بر روي دیوار نصب شود متر از کف تمام 2/0

متر با رعایت مباحث  2/0هایی به ارتفاع حداقل  صورت قفسه با پایه در غیراین. کند کمد نیز جلوگیري می

. تمهید گردد کمدایستایی 

4/0و9/0هاي اندازهبابودنلنگهدوصورتدرومتر2/1حداقلبودنلنگه یکصورتدراتاقوروديدرِ.20

متر4/0و9/0هاي اندازهبادولنگهدرهايي تعبیه. شودگرفتهنظردرمتر1/2خالصارتفاعباومتر

  .شود رجوع 3مورد  1-4-4-2به بند براي اطالعات بیشتر . اولویت دارد

  .شودتهگرفنظردرمتر7/2حداقلفضااینمفیدارتفاع.21

پنجرهودرخصوصیاتهمچنینو) سقفدیوار،کف،(کاري نازكخصوصیاتومشخصاتازاطالعبراي.22

. شودمراجعهکتابانتهايجداولبهقسمتایندر
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  هاي مامایی اتاق مراقبت-5-4- 2-3

کنند، ابتدا جهت تعیین  یافرادي که به بخش زایمان مراجعه مطور که در توضیحات اتاق معاینه گفته شد،  همان

تر به تجهیزات  دقیق تشخیصدر بعضی از موارد براي اما . کنند وضعیت و اقدامات اولیه به اتاق معاینه مراجعه می

جا  همچنین از آن. دهد تصاص میخبه خود ااتاق معاینه  نسبت به اقداماترا تري  زمان طوالنینیاز است که خاص 

بارداري که هاي مختلف  نماید، تمامی زنان باردار در دوره ژانس زایمان نیز عمل میبخش زایمان به عنوان اورکه 

عملیات  ممکن است ،یصی مذکورخعالوه بر اقدامات تشکهبه این بخش ارجاع داده شده  اند اي شده دچار عارضه

ساعت به طول  8رحداکث تا 2ممکن است بین نیز اقداماتاین .ها صورت پذیرد درمانی نیز براي آن-مراقبتی

کنندگان  مراجعه ي باید براي پذیرش و بررسی اولیه معاینه هاي اتاق تختکه این به دلیلدر این حالت .بیانجامد

ي فضایی در بخش  تعبیهلذا . امکان انجام اقدامات ذکر شده در اتاق معاینه وجود ندارد، همواره خالی و آماده باشد

  .هاي مربوطه ضروري است قبتزایمان جهت انجام معاینات و مرا

در بخش  فضایینین به دلیل نبود چ ي کشورها در حال حاضر در بسیاري از بیمارستانالزم به ذکر است

شوند که این امر به دالیل  می بستري) درد(آمادگیهاي اتاقر بگیرند دتحت نظارت قرارباید که  يزایمان، افراد

  :باشد زیر مناسب نمی

در فاز فعال زایمان هستند و داراي درد شدیدي هستند که موجب  آمادگیهاي  ر اتاقمادران بستري د

که مادرانی که الزم است چند ساعت تحت نظر قرار گیرند ممکن است در  در حالی. شود ها می تابی آن بی

.این شرایط نبوده و دچار اضطراب شوند

این امر . شود فتن محاسبه نمیه تحت نظر قرار گر، موارد نیاز بآمادگیهاي  هاي اتاق ریزي تخت در برنامه

.شود رسانی و تقاضا میمیزان خدماتمیان تطابق عدم هاي این اتاق و  ازدحام و ترافیک در فعالیتسبب 

ساعت است؛ در حالی که زنانی که  8)درد(آمادگی هاي  به طور معمول مدت زمان اقامت مادران در اتاق

هاي چند  در اتاقطور متوسط دو ساعت اقامت دارند؛ بنابراین قرار دادن این افراد  گیرند به تحت نظر قرار می

.آسایش مادران مناسب نیست و سلبآمد و نار یکدیگر به دلیل افزایش رفتدر کتختی درد 

بینی  شود، مشخص، محدود و قابل پیش نوع خدمات مراقبتی و درمانی که به مادران در فاز فعال ارائه می

بنابراین . باشد تر می که خدمات ارائه شده به زنانی که تحت نظر قرار دارند متنوع و پیچیده ر حالیاست؛ د

.شود تر شدن کار گروه مامایی می جداکردن این دو گروه باعث آسان

که به  هاي زایمان قرار گیرند هاي درد باید در نزدیکی اتاق اي است که اتاق طراحی بخش زایمان به گونه

و آمد و  رفت) درد(آمادگی در صورت بستري این افراد در اتاق ی از ورودي بخش فاصله دارند؛طور کل

و سلب آسایش شود  میهاي گروه پزشکی  شلوغی در داخل بخش زیاد شده و باعث ایجاد اختالل در فعالیت

انجام شود و اق معاینه در تعامل با اتباید هاي مامایی راقبتها را به دنبال دارد؛ این در حالی است که م آن

در  د معاینه از بخش زایمان،وآمد زیاد و امکان ترخیص بسیاري از زنان مور بهتر است به دلیل رفتهمچنین 

.نزدیکی ورودي بخش قرار گیرد
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هاي طراحی ترکیبی   در روش)LDR وLDRP ( آمادگی که در حال رواج است، اتاق)به صورت مجزا  )درد

.هاي ترکیبی مناسب نیست اتاقدر بگیرندقرار هاي مامایی  مراقبتتحت  بایدنانی که وجود ندارد و بستري ز

در نظر به این منظور، ) درد(هاي معاینه و آمادگی و عدم امکان استفاده از اتاقبه مطالب ذکر شده  با توجه

. باشد اق معاینه الزم میهاي مامایی در نزدیکی ورودي بخش و در مجاورت ات مراقبتاتاق گرفتن اتاقی به عنوان 

  :استاین اتاق دارند، شامل موارد زیر مواردي که نیاز به تحت نظر قرار گرفتن در

 در احساس کاهش حرکت جنین را داردمابررسی وضعیت حیاتی جنین در مواردي که.

ي آب کنترل و بررسی پارگی زودرسِ کیسه.

از انجام معاینات درد از نوع زایمانی تشخیص داده که پس  در صورتی:1تشخیص درد کاذب از درد زایمانی

.کنند میمنتقل2)درد(آمادگی اتاقبهو اقدامات اولیه سازي آمادهبرايشود، مادر را 

براي تشخیص مواردي چون دیابت بارداري، ادواري کنترلانجام آزمایشات ادرار و خون وگیري براي  نمونه

...وعفونت ادراري،ال در بارداري قبلیفشار خون بارداري، یا فشار خون با

 بررسی ضربان ،3یاب به وسیله دستگاه جنین سنجش ضربان قلب جنینانجام عملیات تشخیصی همچون

تعیین محل جفت، بررسی ،4جنین مانیتورینگدستگاه  به وسیلهقلب، حرکات جنین و انقباضات رحمی

گیري در مورد  تخمین وزن نوزاد براي تصمیم ،در رحموضعیت قرارگیري نوزاد بررسی ، 5وضعیت حیات نوزاد

...سونوگرافی اورژانسی و  به وسیله دستگاه روش زایمان

رم درمانیو غیره جهت انجام انواع عملیات تشخیصی و درمانی ها ، تزریق مسکن، دارو درمانیس.

که به  ن نشده است، در صورتیدر مواردي که زمان زایمان نزدیک بوده ولی هنوز مادر وارد فاز فعال زایما

بودن محل سکونت مادر و یا احتمال وجود ترافیک شهري، امکان ترخیص مادر وجود نداشته  دوردلیل 

.گردد باشد، تا زمان رسیدن به فاز فعال در این اتاق بستري می
  

ه یکی از بدر داخل بخش پذیرش شده و یا ، با توجه به نتایج این اقدامات و تشخیص دقیق مشکل مادر

. ارجاع داده خواهد شدبخش جراحی عمومییا سزارینزنان و جراحی بخش زایمان،  زنان و هاي بستري بخش

  .ترخیص خواهد شد از بیمارستان همچنین در صورتی که مشکل او در طی این مدت رفع شود،

  

                                                          

.شود شود و در صورت عدم تسکین درد، و پیشرفت در دیالتاسیون و افاسمان، درد واقعی تشخیص داده می به مادر تزریق می کنبراي تشخیص درد واقعی از درد کاذب، مس.1

باقیجام ان وگیرد میصورترختکندرلباستعویض. استانماعملیاتپزشک،تشخیصصورتدروزایمان،موضعاطرافدرزایدموهايزدودنلباس،تعویضشاملسازي آماده.2

انجامبرايمجزااتاقیي تعبیهبهنیازيکتاب،ایندرشدهذکراستاندارهايرعایتباکلی،طوربه. استممکن)درد(آمادگیهاي اتاقدربهداشتیسرویسي تعبیهبهتوجهباموارد

.نداردوجود...سازي، انما و  آمادهعملیات

3.)Fetal Heart Detector( شود کید آورده می به اشتباه با نام سونیدر برخی منابع.  
4.Fetal Monitoring

.کنند از دستگاه سونوگرافی بدین منظور استفاده می در صورت عدم تشخیص با دستگاه مانیتورینگ جنین.5
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  : ر ممکن استهاي زی به حالتهاي مامایی  مراقبتریزي مراکز زایمانی طراحی اتاق  در برنامه

 در این مراکز با توجه به تعداد کم مراجعین روزانه به بخش : زایمان در سال 1500با کمتر از مراکز زایمانی

پذیرد و اشغال تخت معاینه مشکلی در روند کار بخش به وجود  زایمان، اقامت مادر در اتاق معاینه صورت می

.آورد نمی

 اي است که تخت  تعداد مراجعین در این مراکز به گونه: در سال زایمان 6000تا  1500مراکز زایمانی با

زایمان، یک تخت مراقبتی اختصاصی در نظر  1500گوي نیاز مراجعین نیست و باید به ازاي هر  پاسخ معاینه

در این حالت تخت معاینه همواره باید براي معاینات بالینی خالی و قابل استفاده باشد و از . گرفته شود

زایمان  3000تا  1500الزم به ذکر است در مراکزي که بین . موقت بیمار بر روي آن خودداري شودبستري 

هاي مامایی نیست و این تخت در  طبیعی در سال دارند نیازي به در نظر گرفتن فضایی مجزا براي مراقبت

.گیرد اتاق معاینه قرار می

  :پرداخته شده استاي مامایی ه مراقبتدر ادامه به بررسی استانداردهاي طراحی اتاق 

.و با فاصله از فضاهاي درمانی اصـلی قـرار بگیـرد    )ي ورودي حوزه(در نزدیکی ورودي بخشاین اتاق باید .1

الزم است در ارتباط نزدیک و آسان با ایستگاه کنترل و پذیرش، اتـاق معاینـه و پـارك تجهیـزات     همچنین 

و آمـد   سـهولت در رفـت   ي مشـترك از تجهیـزات،   ستفادهجهت اشود  پیشنهاد می. پزشکی قرار داشته باشد

ارتبـاط داخلـی بـا اتـاق     هاي خـاص   رسانی نیروهاي متخصص در زمان کارکنان و مادران و همچنین کمک

. معاینه وجود داشته باشد

.دسترسی از این اتاق به سرویس بهداشتی عمومی در داخل بخش الزم است.2

  در این فضا نیز )3-5-3-2(از اتاق معاینه 19و 17، 16، 13،14، 10، 9، 5، 3بندهاي  نکاترعایت .3

.الزامی است 

ممکـن اسـت بـراي سـایر      شوند این اتـاق  که دردهاي شدیدي را متحمل می به دلیل امکان حضور افرادي.4

هاي صوتی باشد؛ به همین جهت طراحی این اتاق نباید به صورت فضاي باز  داراي مزاحمت فضاهاي بخش

ضاهاي بخش تا حـد  از انتقال سر و صداي این اتاق به سایر ف جهت جلوگیريتمهیدات الزم  .دصورت بگیر

محاسـبات الزم را انجـام داده و    )7-2(جدول توجه به در این راستا طراح باید با .ممکن در نظر گرفته شود

اي داخلی در اتـاق،  ه ي پنجره همچنین در صورت تعبیه .انتخاب نماید فضارا براي جداکنندهمصالح مناسب 

.باید تمهیدات الزم براي کم کردن انتقال صدا در نظر گرفته شود

شود که ممکن است با توجه به تعداد مراجعین، تـا   تخت در نظر گرفته می 3ریزي این اتاق حداقل  در برنامه.5

.تخت افزایش یابد 6

هـاي   ورودي مجـزا بـراي اتـاق مراقبـت    به منظور جلوگیري از ایجاد شلوغی در اتاق معاینه، در نظر گرفتن .6

.مامایی عالوه بر ارتباط داخلی، الزامی است

ي پایین تخت تا پرده  ي لبه متر و فاصله 9/0ي جانبی تخت تا هر مانعی مانند پرده یا دیوارها، حداقل  فاصله.7

.متر در نظر گرفته شود 5/0
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.متر در نظر گرفته شود 7/2ها  حور آنها در کنار یکدیگر، فاصله محور تا م در صورت قرارگیري تخت.8

متر در نظر  7/1دو تخت از هم نباید کمتر از  جلويي  روي هم باشند، فاصله در صورتی که دو تخت روبه.9

.گرفته شود

جـام عملیـاتی همچـون تعـویض     هـاي ان  در زمـان ي دور تخـت،   پرده تا ي جلوي تخت ي لبه حداقل فاصله.10

 5/0و یا حرکت افراد به دور تخت، بایـد حـداقل   ت انجام عملیات خاص هجایی تخت ج جابهامکان ملحفه،

جهـت انجـام معاینـه و     ي کناري تخت تا اولـین مـانع   حداقل فاصله از لبههمچنین  .متر درنظر گرفته شود

. متر باشد 9/0قرارگیري تجهیزات

تـا انتقـال وسـایل و     متـر باشـد   4/1بایـد حـداقل   عرض خالص و بدون مانع در مسیر حرکتی در این اتاق.11

. تجهیزات متحرك به سهولت صورت پذیرد

جهت استقرار ماما و نظارت  1به همراه صندلی به تعداد مورد نیاز ماماییقرارگیري میز و یا پیشخوان کوچک .12

.ها در این اتاق ضروري است نظارت بر تخت

دیواري، پریزهـاي بـرق،   هاي خأل و اکسیژن، ساکشن  خروجیهاي مامایی  هاي اتاق مراقبت در باالي تخت.13

.الزم است... و سنج دیواري فشارخون

پزشـکی مـورد    ي دردار جهت قرارگیري دارو، وسایل مصرفی و تجهیزات ي ایستاده ي یک عدد  قفسه تعبیه.14

. رسـان اسـت   سازي دارو و اقالم مصرفی کمک قرارگیري یک ترولی در کنار این کمد جهت آماده. نیاز است

و اتـاق   فضـا ي ایـن   براي استفاده را ، نقش یک اتاق دارو و کار تمیز محدودروشوییر این تجهیزات در کنا

زایمان در سـال را   3000هاي زایمانی که کمتر از  ریزي بخش در برنامهشایان ذکر است . کند ایفا میمعاینه 

انـد، ایـن تجهیـزات و کمـد      هاي مامـایی بـا یکـدیگر ادغـام شـده      دهند و اتاق معاینه و مراقبت پوشش می

.گیرند ي دارو و تجهیزات، در اتاق معاینه قرار می ایستاده

4/0و9/0هاي اندازهبابودنلنگهدوصورتدرومتر2/1حداقلبودنلنگه یکصورتدراتاقوروديدرِ.15

متـر 4/0و9/0هـاي  انـدازه بـا دولنگـه درهايي تعبیه. شودگرفتهنظردرمتر1/2خالصارتفاعباومتر

.اولویت دارد

.متر در نظر گرفته شود 7/2ارتفاع مفید این فضا حداقل .16

و همچنین خصوصـیات در و پنجـره   ) ف، دیوار، سقفک(کاري  براي اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك.17

  . مراجعه شود فصلدر این قسمت به جداول انتهاي 

                                                          

.تخت یک کمک بهیار باید در نظر گرفته شود 6تخت یک ماما و براي هر  3طور کلی براي هر به .1
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1:50مقیاس  –1نماي -22-2ي نقشه

1:50مقیاس  –2نماي -23-2ي نقشه

1:50مقیاس  –3نماي - 24- 2نقشه
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  )در روش سنتی(و همراه مادررختکن-5-5- 2-3

وارد  پذیرش در بخش، براي متخصص،پزشکیاو ماماوضعیت مادر در اتاق معاینه توسطپس از بررسی 

این اتاق فقط در روش طراحی سنتی بخش  .نماید می تعویضفضاایندرراخودو کفش لباسشود و رختکن می

جهت آسایش ) LDRPو LDRهاي  اتاق(ها  هاي طراحی ترکیبی اتاق در روششود؛ چرا که زایمان در نظر گرفته می

نیزمادرهمراهکه صورتیدر. گیرد در داخل اتاق قرار میلوازم شخصیرختکن و کمدهاي مادر و همراهان، فضاي 

از روپوش مخصوص داخل بخش اتاقنایدر،آلودگیانتقالازجلوگیريبراياستمناسبشود،بخشواردويبا

  .استفاده نماید

این . دهند دهند و به همراه وي تحویل می قرار می یک کیسهدر هاي مادر را  لباس ،ها در برخی از بیمارستان

روش مناسبی ... وها، ایجاد زحمت براي همراهان  م ریختن شکل لباسبه هاري نامناسب، روش به دلیل نگهد

امکاناتی مانند کمدهاي اختصاصی براي هر یک از مراجعین در نظر گرفته  ،باشد و بهتر است در روش سنتی نمی

     1.هدتواند دیگر وسایل شخصی خود مانند کیف را نیز در این کمدها قرار بد مادر می ،عالوه بر لباس و کفش. شود
  

  :پرداخته شده است و همراه در ادامه به بررسی استانداردهاي طراحی فضاي رختکن مادر

.اتاق معاینه و در نزدیکی ورودي بخش است مجاورتمحل رختکن در .1

.باشد این اتاق داراي دو قسمت محل تعویض لباس و محل قرارگیري کمدها می.2

.متر باشد 2/1×2/1باس مورد نیاز براي فضاي تعویض ل ابعادحداقل .3

.براي قرار گرفتن لباس مادر و همراه او در نظر گرفته شودزایمان سالیانه حداقل یک کمد  350به ازاي هر .4

. متر است 8/0همچنین فضاي مورد نیاز جهت رفت و آمد و قرارگیري تجهیزات مربوطه، به ازاي هر کمد 

.ع برنامه ریزي شودمتر مرب 5گفتنی است حداقل مساحت این فضا حداقل 

دادن کمدها در  از قرارهاي بخش  حفظ زیبایی بصري و جلوگیري از تداخل در فعالیت برايشود  توصیه می.5

.قرارگیري کمدهاي مادران طراحی شود راهرو اجتناب شود و فضایی مخصوصِ

پهناي هر .باشند ) ها، کفش، وسایل شخصی لباس(کمدهاي اختصاصی باید داراي سه قسمت تفکیک شده .6

ها جهت حفظ امنیت و آرامش روانی  همچنین امکان قفل شدن آن.شود در نظر گرفته می متر  4/0کمد 

.بیمار ضروري است

جهت ... داري وسایل و هاي نگه دمپایی بخش، کیسهروپوش و گان تمیز، قرارگیري برايدردار کمدي .7

.تعبیه شوداستفاده مادر و همراه 

ي پایینی آن در ارتفاع  جهت سهولت دسترسی مادر، لبه براي زن باردار دشوار است جا که خم شدن از آن.8

.نباید بیشتر باشد 6/1ي لباس نیز از  ي نگهدارنده متري قرار گیرد و ارتفاع باالترین قفسه و یا میله 5/0

.متري از کف در فضاي تعویض لباس الزامی است 6/1ي آویز لباس در ارتفاع حداکثر  تعبیه.9

                                                          

هاي مادر را به  تواند بعد از پایان زمان اقامت مادر در بخش زایمان لباس همراه و یا یکی از کارکنان بخش می. گیرد ار مادر و یا همراه وي قرار میکلید این کمدها در اختی.1

.بخش بستري منتقل کند
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. در این فضا جهت سهولت مادر در هنگام تعویض لباس باید از صندلی و یا سکو جهت نشستن استفاده شود.10

.براي آسایش بیشتر، سکو با عرض حداقل یک متر در مقایسه با صندلی، اولویت دارد

.ي عفونی در این فضا به منظور استفاده در زمان تعویض لباس الزامی است سطل زبالهي  عبیهت.11

شود، باید سطل رخت و البسه کثیف عفونی در این  بار مصرف استفاده نمی یک هاي روپوشمواردي که از  در.12

.فضا تمهید شود

. متر باشد 1/2متر با ارتفاع خالص  7/0لنگه به پهناي خالص حداقل  باید یکمحل تعویض لباسدرِ ورودي .13

مادر بدحال پشت در اتاق افتاده  است ممکن تا در مواقع اضطراري که باید رو به بیرون باز شوداین در 

.باشد، امکان گشودن آن از بیرون و کمک وجود داشته باشد

.در نظر گرفته شود متر 4/2حداقل ارتفاع فضا باید .14

و همچنین خصوصیات در و پنجره ) کف، دیوار، سقف(کاري  براي اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك.15

  . مراجعه شود صلفدر این قسمت به جداول انتهاي 

  

1:50مقیاس )زایمان سالیانه 4000(مادر و همراهرختکني پالن نمونه-25-2ي نقشه

1:50مقیاس  –1نماي -26-2ي نقشه 1:50مقیاس  –2نماي -27-2ي نقشه

2
1

)کوچک(سطل دردار زباله هاي عفونی 102

لباس و رخت تمیزدردار کمد 118

  جهت پوشک یا نوار بهداشتی محل قرارگیري کیسه زباله 220

کفش/کمد دردار نگهداري دمپایی254

بندي البسه محل قرارگیري انواع کیسه جهت بسته255

آینه قدي2

آویز لباس6

کمد لباس با قسمت مجزاي کفش و لوازم شخصی 14

)بزرگ(زباله هاي عفونی ترولی دردار 30

سکوي براي نشستن85

)رختکن مادر و همراه(راهنماي نقشه 
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  )1درد(پیش از زایمان  آمادگی اتاق-5-6- 2-3

و در مرحله  2این روند سه مرحله دارد. شود ، براي زایمان آماده میمادرروندي است که در طی آن زایماندرد

ر در یکی از عوامل تاثیرگذا مان درد زایمان براي هر فرد متفاوت است؛طول ز. شود سوم، عمل زایمان شروع می

 12طور متوسط تا  اند بهتو این زمان می 3لفرزند اوبراي زایمان  .هاي قبلی است زایمانمتوسط زمان درد، تعداد 

به طور  .ساعت زمان را به خود اختصاص دهد 7طور متوسط تا  به 4هاي بعدي و براي زایمان ساعت به طول انجامد

ریزي تعداد  بنابراین براي برنامه .گرددمیسپري  آمادگی پیش از حضور مادر در اتاققسمتی از این زمان  معمول

  .5شود بینی می پیش ساعت 8درد متوسط زمان  ،زایمان تخت و فضاي فیزیکی بخش

که از این به بعد به اختصار اتاق آمادگی (ي درد پیش از زایمان، در اتاق آمادگی پیش از زایمان در دوره رماد

ت، ماما در این مد. گیرد و تا فرا رسیدن زمان زایمان، تحت نظارت ماما قرار می شود بستري می )خوانده خواهد شد

  . دهد اقدامات مراقبتی و درمانی مقتضی را انجام میجنین مادر و با بررسی شرایط 

ایجاد محیطی آرام و دور از استرس و کند،  ي درد شرایط دشواري را سپري می جا که مادران در مرحله از آن

مطالعات نشان داده است که توجه به نیازهاي مادر و طراحی فضایی  .دوره داراي اهمیت بسیار است این تنش براي

تر شدن زمان و  با شرایط آسایش روانی و محیطی، عالوه بر کاهش اضطراب مادران، موجب کاهش درد و کوتاه

ها به  هاي درد، در نظر گرفتن آن اتاقحالت براي طراحی بهترین بنابراین  .شود تر شدن روند زایمان نیز می آسان

حریم شخصی بیشتر بستري کردن هر کدام از مادران در اتاق جداگانه، عالوه بر حفظ .است یصورت یک تخت

 تر شدن وضعیت جسمانی موجب وخیماین امر که چرا. کند جلوگیري می به یکدیگرمادر، از انتقال اضطراب مادران

شود  به همین جهت توصیه می. شودمی نوزادو  اشتن تأثیر نامطلوب بر سالمت وياگذو درنتیجه برجاه آن یانو رو

  .خوابی طراحی شوند هاي درد به صورت تک تختاتاق

لذا ، ندارند هاي یک تختی استفاده از اتاق هتمایل بنداشتن همراه، به دلیل برخی مادران باید توجه شود که  

طراحی  .در نظر گرفته شود)اتاق 2الی  1(محدود  به تعداددو تخته نیز بهتر است در طراحی بخش زایمان اتاق 

آسایش مادران  داراي چند تخت،هاي آمادگی  ت صورت بگیرد زیرا اتاقتخ دونباید براي بیشتر از  )درد(آمادگیاتاق

                                                          

نام اتاق آمادگی  بهتر است از ها، براي مادران و ایجاد تنش براي آن هاي کشور شناخته شده است، اما به دلیل ناخوشایند بودن این نام این اتاق به نام اتاق درد در بیمارستان.1

هاي بهداشتی  گرفته است با توجه لزوم تمهید سرویس ها صورت می تر در اتاقی به نام اتاق آمادگی در برخی از بیمارستان هایی که پیش گفتنی است که فعالیت. استفاده شود

.هاي موسوم به آمادگی وجود ندارد ، در همین اتاق قابل انجام هستند و دیگر نیازي به طراحی اتاق)مانآمادگی پیش از زای(هاي درد  براي اتاق

  :کنند مختلف تقسیم بندي می ي درد زایمانی را به سه فاز و یا مرحله به طور کلی مراحل.2

در طول این فاز، . انجامد ساعت به طول می 5تا  4هاي بعدي  عت و براي زایمانسا  7تا  6هاي اول   که براي  زایمان) Latent Phase(فاز ابتدایی یا فاز نهفته ) الف

همچنین طول مدت . شود دقیقه می 5ي زمانی دردها کمتر از  به تدریج  افزایش یافته تا فاصله افتند، دقیقه یک بار اتفاق می 20تا 5در ابتدا هر  که نقباضات رحمیا

  .شود متر گشوده می سانتی 4رحم تا  رسد و دهانه ثانیه می 90تا  60نیه، به ثا 45تا  30زمان انقباضات رحمی از 

دقیقه  5تا  3انجامد، انقباضات هر  طول می ساعت به 4ساعت و براي زایمان بعدي  5که براي اولین زایمان به طور متوسط ) Active Phase(فاز دوم یا فاز فعال ) ب

  .شود متر گشوده می سانتی 7ي رحم تا  کشد و دهانه طول می ثانیه 60تا  45افتد و هر یک  اتفاق می

  .کشند ثانیه طول می 60دقیقه صورت گرفته و  3تا  2در این مرحله انقباضات هر . است) Deceleration Phase(ي انتقالی  ي سوم، مرحله مرحله) ج

3.Nullipara

4.Multipara

.تغییر کند کمی پارا، این عدد ممکن است را و نولیپا هاي مالتی تعداد زایمان با توجه به آمار مربوط به.5
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رد یک به دو است، ي د همچنین با در نظر گرفتن این نکته که نسبت ماما به مادران در مرحله. کنند را مختل می

به لحاظ نیاز مادران به  ي خدمات توسط ماما، خوابی نیز به علت پراکنده شدن حوزه ارائه طراحی اتاق سه تخت

آمادگی هاي  عالوه بر این، در اتاق. شود توصیه نمی آمادگیهاي  براي اتاق ي متعدد و احتمال انتقال آلودگی استفاده

ي  تی مشترك، ممکن است از لحاظ انتقال آلودگی و نیاز مادران به استفادهخوابی، وجود سرویس بهداش چند تخت

هاي یک  به صورت ترکیبی از اتاق )درد(آمادگی هاي به این ترتیب، طراحی اتاق ساز باشد؛ها مشکل متعدد، براي آن

  . تخته و دو تخته خواهد بود

همچنین . کنار مادر در این اتاق حضور دارددر زایمان به روش فیزیولوژیک، یک نفر همراه آموزش دیده در 

کنند و مادرانی که به  سپري میزایمان ایزوله درد را در اتاق ي مرحلههاي عفونی باشند  رانی که دچار بیماريماد

  .کنند سپري می 1)پرکلمپسی(ویژه ي زایمانی داشته باشند، این دوره را در اتاقهاي ویژه مراقبتنیاز به  دالیلی

سرویس همچنین حمام و شامل دو قسمت فضاي بستري و  یک تختی و دو تختی، )درد(آمادگی هاي  اتاق

  :پرداخته شده است )درد(آمادگی هاي  استاندارهاي طراحی اتاقبررسی  بهادامهدر. هستندبهداشتی 

  

  2یک تختی)درد(اتاق آمادگی

بایـد در   )درد(آمـادگی  مین علت اتاق هـاي  توان به طور قطع مشخص کرد، به ه زمان دقیق زایمان را نمی.1

هاي زایمان قرار گیرند تا امکان انتقال سریع و آسان مادر از این اتاق بـه اتـاق زایمـان وجـود      نزدیکی اتاق

مادگی براي بسـتري مـادران بـا شـرایط پرکلمپسـی اسـتفاده       هاي آ که یکی از اتاق در مواردي. داشته باشد

هـاي   ، دسترسی این اتاق به اتاق زایمان در مقایسـه بـا دیگـر اتـاق    )سالیانه زایمان 3000کمتر از (شود  می

.آمادگی در اولویت است

در طراحی ایـن  همچنین .در ارتباط نزدیک و آسان با فضاي پارك تجهیزات پزشکی باشد بایداتاق آمادگی .2

هـاي   تـا مامـا در زمـان   رار گیـرد با ایستگاه مامایی و اتاق دارو و کار تمیز نیز مورد توجه قـ  فضا باید ارتباط

این مسـئله بـا    .داشته باشد وضعیت ويبر  ور ندارد نیز بتواند نظارت مناسبیمحدودي که بر بالین مادر حض

.کند خوابی اهمیت بیشتري پیدا می تخت به صورت تک) درد(هاي آمادگی توجه به در نظر گرفتن اتاق

در این فضا نیز  )3-5-3-2(از اتاق معاینه 18و 16،17، 10،13،14، 9، 5، 3رعایت مفاد بندهاي .3

.استالزامی

با توجه به شـرایط پوشـش مـادران، حفـظ حـریم      گفته شد،  )3-5-3-2(اتاق معاینه 3همانطور که در بند .4

باید نسبت به محور مسیر ورود به اتاق عمـود   تختطولی لذا محور . ها بسیار حائز اهمیت است ن شخصی آ

لـذا  . باشـد  اي که تخت در روبـروي ورودي قرارگیـرد مناسـب نمـی     راین طراحی این اتاق به گونه، بنابباشد

. هاي زیر خواهد بود هاي متداول طراحی این اتاق مطابق شکل روش

                                                          

1.High Risk Pregnancy Room

.امکان حضور همسر را در کنار مادر فراهم کردبا ایجاد شرایطی توان  هاي درد یک تختی، می در صورت طراحی اتاق.2
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هاي این روش در مقایسـه   در الویت است، از مزیتروش اول  روش، طراحی با وجود مساحت یکسان هر دو

، امکان انتقـال سـریعتر مـادر بـه     هاي اورژانسی ان دسترسی سریع و راحتر به مادر در زمانامکبا روش دوم 

.باشد می... اتاق زایمان و بخش جراحی، وجود فضاي مناسب جهت انجام نرمش و راه رفتن مادر و

ادن هاي اورژانسی جهـت از دسـت نـد    دار باشد تا در زمان مناسب است تخت مورد استفاده در این اتاق چرخ.5

این صورت ارتبـاط بـین فضـاي    در غیر .ي همین تخت به بخش جراحی منتقل کنند وسیله زمان، مادر را به

در ایـن حالـت محـل    . مورد توجه قرار گیردباید و زایمان  )درد(آمادگیهاي  پارك تجهیزات متحرك و اتاق

.گرفت نخواهدي ورودي قرار  لزوماً در حوزهقرارگیري فضاي پارك تجهیزات متحرك 

 براي به این علت ضروري است فضاي مناسب و امکانات اه در کاهش اضطراب مادر مؤثر است؛حضور همر.6

رسـد، بایـد از    سـاعت مـی   12ي درد که گاهی به بـیش از   در این راستا با توجه به زمان دوره .او مهیا باشد

یژه در روش زایمان فیزیولوژیک به و .براي آسایش همراه مادر استفاده شودجایگزین صندلی مبلمان راحت 

.شود ي مادر انجام می با همراهی یکی از نزدیکان آموزش دیده الزاماًروند زایمان که

نجام انواع خاصی از ي پزشک، مادر ترغیب به راه رفتن و یا ا ي درد زایمانی ممکن است به توصیه در مرحله.7

 ي او بایـد در اتـاق   راه رفتن مادر و حرکـت آزادانـه  فضاي کافی و بدون مانع براي  ها بشود؛ بنابراین نرمش

بـا اسـتفاده از تـوپ    هـایی کـه    نرمشبر روي زمین براي فضاي کافی همچنین . 1وجود داشته باشد آمادگی

.در اتاق وجود داشته باشدباید شوند نیز  انجام میبرروي تشکچهو یا یزایمان

تر بوده و درد  هایی که مادر در آن آسوده که براي وضعیت اتاق باید از نوعی باشد تخت استفاده شده در این.8

شود تخت از نوع الکتریکی و حداقل دو شکن بـا امکـان تغییـر     پیشنهاد می. کمتري دارد قابل استفاده باشد

.در صورت تمایل مادر باید فراهم باشند... تشکچه و  ،هاي اضافی  همچنین امکاناتی نظیر بالش. باشدارتفاع 

                                                          

.وجود داشته باشدتراپی نیز  در زمان سرم امکان راه رفتن مادرمتخصص،  در صورت اجازه دادن گروهگردد تا  در این راستا آویز سرم نیز از نوع سیار استفاده می.1

  )درد(روش اول طراحی اتاق آمادگی -28-2ي نقشه

1:150مقیاس -)درد(روش دوم طراحی اتاق آمادگی-29-2ي نقشه1:150مقیاس 
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ي دور  پـرده  تا ي جلوي تخت ي لبه حداقل فاصلهباید در نظر گرفته شود؛ ون مانع در اطراف تختفضاي بد.9

جایی تخت جهـت انجـام عملیـات     هاي انجام عملیاتی همچون تعویض ملحفه و امکان جابه در زمانتخت، 

فاصـله از  حـداقل  همچنـین   .متر درنظر گرفتـه شـود   5/0خاص و یا حرکت افراد به دور تخت، باید حداقل 

هایی که نیاز بـه   الزم به ذکر است در زمان .متر در نظر گرفته شود 9/0نیز  ي کناري تخت تا اولین مانع لبه

جلو کشیدن تخت جهت انجام عملیات خاص همچون احیاء قلبی و تنفسی است، همراه مادر از اتـاق خـارج   

ي  کـه محـدود کننـده   هد بود و تنها قسمتی ت باز خواي دور تخ براي راحتی کار گروه احیاء، پرده و شود می

.شود دید از بیرون اتاق به تخت است، کشیده می

متر باشـد   4/1عرض خالص و بدون مانع در مسیر حرکتی در این اتاق از ورودي تا انتهاي اتاق باید حداقل .10

ر بـه اتـاق   این موضوع در انتقـال سـریع مـاد   تا انتقال وسایل و تجهیزات متحرك به سهولت صورت پذیرد

هـا دور   ، براي انجام فعالیـت متر از این عرض 5/0الزم به ذکر است. زایمان و بخش جراحی نیز موثر است

)اتاق ي رجوع به نقشه(.وآمد است متر براي رفت 9/0تخت و حرکت در زمان بسته بودن پرده  و 

هاي خأل و اکسیژن،  مل خروجیشود در باالي تخت مادران از کنسول دیواري استفاده شود که شا توصیه می.11

، کلیـد بـرق   1کلیـد احضـار پرسـتار   سوکت شـبکه،  پریزهاي برق، فشارخون سنج دیواري، ساکشن دیواري، 

. است... ، تابلوي اطالعات بیمار و)دیمر(ي شدت نور کننده تنظیم باالي سر مادر با امکانروشنایی 

؛ شـود وي آرامـش   تواند سبب کند می را سپري می ي درد جالت براي مادري که دورهي کتاب و یا م مطالعه.12

این چراغ به صـورت بـازویی بـر روي    . به همین منظور براي هر تخت باید چراغ مطالعه در نظر گرفته شود

بـه  ي ایـن چـراغ    تعبیـه . شـود  متر، نصب می 8/1مجزا روي دیوار در ارتفاع ثابت و کنسول و یا به صورت 

در (.متري نصب شود، مـانعی نـدارد   6/1ارتفاع که کنسول در  بر این بر روي کنسول، مشروطصورت ثابت 

متري نصب شود، موجب سایه انـداختن سـر بیمـار     4/1که چراغ مطالعه بر روي کنسول و در ارتفاع  صورتی

. )گردد روي محل مطالعه می

وشـو و   شسـت باید یک روشـویی در نظـر گرفـت تـا کنتـرل عفونـت بـا        ) درد(آمادگی هاي  ي اتاق در کلیه.13

بـه  . ضدعفونی کردن دست توسط کادر پزشکی و مامایی و همچنین مادر و همراه او در بخش صورت گیرد

دلیل پاشیدن قطرات آب و وجود رطوبت در اطراف فضاي روشویی، بر روي دیوار در قسمت نصب روشویی 

ـ   . باید تمهیدات الزم صورت گیرد نظـر   اق و در دیـدرس در مناسب است این روشویی در ابتـداي ورود بـه ات

                                                          

  :استتار بدین ترتیبهاي سیستم احضار پرس روش.1

  .  گیرد روي تخت در دسترس بیمار قرار می) کلید زیر بالشی(ي احضار روي کنسول باالي تخت و یا از طریق سیم رابط  در این سیستم دکمه: سیستم احضار ساده) الف

تواند عالوه بر امکانات سیستم احضار ساده، با ایستگاه پرستاري گفتگوي دوطرفه داشته نیز باشد و  در این سیستم بیمار می: ي دو طرفه سیستم احضار با امکان مکالمه) ب

  .شود ي فضاهاي بستري توصیه می  وجود این سیستم در کلیه. پرستاران را از نیاز خود مطلع سازد

هـاي رادیـویی و    این سیستم شامل بردهاي کامپیوتري مرکزي و جانبی و داراي امکاناتی نظیر گوش دادن به رادیـو، انتخـاب کانـال   : ار میکروپروسسوريسیستم احض) ج

طرفـه بـا ایسـتگاه     ي دو شده در اتاق بستري بیمار بوده و همچنین داراي سیستم اینترکام براي فراهم کردن امکـان مکالمـه   گوش دادن به صداي تلویزیونِ نصب

  .پرستاري توسط کلید زیر بالشی مخصوص است

.هاي احضار پرستار قابلیت تولید دو نوع سیگنال احضار عادي و احضار اضطراري را دارند سیستم
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هاي مختلف کارکنان در بیمارستان در هنگام ورود و خـروج از اتـاق، عملیـات مربوطـه را      گرفته شود تا رده

. انجام دهند

بتواند بـه راحتـی در    اي تعبیه و چیدمان شود که مادر هبه گون آمادگی هاي هاي بیرونی اتاق الزم است پنجره.14

از طریق  رون را تماشا کند، این امکاني بی بیده و یا نشسته است، منظرهحالی که بر روي تخت بستري خوا

ي  در این راستا ارتفاع لبه. شودمی قرارگیري پنجره در جلوي تخت و یا در موازات محور طولی تخت فراهم

. متر تجاوز نماید 9/0ي معماري نباید از  شده پایین پنجره از کف تمام

ي عـایق صـوتی،    هـاي دوجـداره   هاي داخلی با شیشه ي پنجره توان با تعبیه میهاي آمادگی  در طراحی اتاق.15

هـایی بـا دیـد     در این راسـتا اسـتفاده از پنجـره   . به صورت مستمر را فراهم کرد مامایی امکان نظارت گروه

در هـر  گفتـی اسـت   . شود امکان نظارت مناسب توصیه می با وجودجهت حفظ حریم شخصی مادر  1محدود

. شودهاي مختلف به انتخاب مادر باز یا بسته  پنجره باید داراي پرده بوده تا در زماناین صورت 

 به وسیلهبایست امکان استفاده از آن  مادران می .شود اکیدا توصیه میهاي آمادگی ي تلویزیون در اتاق تعبیه.16

، در خـواه مـادر   دلبـه   بخـش  پخش موسیقی و یا تصاویر خـاص آرامـش  . 2کنترل از راه دور را داشته باشند

 پخـش  ي یـک دسـتگاه   تعبیـه  عـالوه بـر تلویزیـون    سزایی دارد؛ به همین دلیل نقش به ها آنتسکین درد 

.شود پیشنهاد می نیزدر این اتاق  تصویري -صوتی

بخـش   شوند که بـراي افـراد شـادي    اي طراحی و ساخته می ها فضاهاي بستري به گونه امروزه در بیمارستان.17

هـاي   ي مادر و کاهش اضطراب او، از آثار هنري و یـا قفسـه   شود براي افزایش روحیه پیشنهاد میلذا . باشد

.استفاده شود) درد(هاي آمادگی در اتاقو تابلوها  تزئینی

. ي یخچال در اتاق ضرورت ندارد ي درد، تعبیه خوراکی در دوره مواد علت مصرف نکردن و یا مصرف کمبه .18

تواند از مـواد خـوراکی سـبک     پزشک از مصرف مواد خوراکی منع نشده باشد، می در صورتی که مادر با نظر

ي بخـش تـامین شـده و توزیـع      که همراه خود آورده است و یا مواد خوراکی و نوشـیدنی کـه در آبدارخانـه   

.شود استفاده کند می

.بینی شود جهت قرار دادن لوازم شخصی پیشیک میز کشودار در کنار تخت مادر .19

بنابراین در صورت . تواند در کاهش درد مادر موثر باشد ي درد پیش از زایمان می از وان آب در دوره استفاده.20

پیشـنهاد  با تامین شرایط آسایش محیطی و حفظ حریم شخصی مـادر  ي یک عدد وان در اتاق امکان تعبیه

ایـن  ي طـوالنی مـدت،    هاستفادامکان مادر و  و آسایش بیشتر بهتر است براي راحتیدر این راستا . شود می

بـه دلیـل پاشـیدن    الزم به ذکـر اسـت   . تمهید شوددر فضاي اتاق در سرویس بهداشتی قرار نگرفته و وان

قطرات آب و وجود رطوبت در اطراف فضاي وان، بر روي دیوار و کف در قسمت نصب وان، باید تمهیـدات  

).باشد متر مربع می 3ي وان،  حداقل مساحت مورد نیاز جهت تعبیه(.الزم صورت بگیرد

                                                          

.تاس... و  ي شیشه ي ثابت بین دو جداره هاي ترکیبی مات و شفاف، کرکره استفاده از شیشهها با دیدي محدود،  منظور از پنجره.1

زیر کلید  کنترل بر روي ي زیر بالشی و همچنین تعبیهکلید بلندگو و یا خروجی هدفون بر روي کنسول و یا  ي ، تعبیهحفظ آرامش و سهولت استفاده مادر و همراه مادر جهت.2
  .شود بالشی پیشنهاد می
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ي  ، پنجـره آمد، بر روي درهـاي اتـاق   وجهت کنترل و نظارت بهتر و جلوگیري از برخورد افراد در زمان رفت.21

متـر   1/1شده  به صورت قائم در نظر گرفته شود که ارتفاع پایین پنجره از کف تمام) ي نظاره پنجره(باریکی 

. استقابل استفاده  افراد بر روي ویلچیر نیزبراي  پنجره این نوع. متر باشد 8/1و باالي آن 

4/0و9/0هاي اندازهبابودنلنگهدوصورتدرومتر2/1حداقلبودنلنگه یکصورتدراتاقوروديدرِ.22

متـر 4/0و9/0هـاي  انـدازه بـا دولنگـه درهايي تعبیه. شودگرفتهنظردرمتر1/2خالصارتفاعباومتر

).رجوع شود 3مورد  1-4-4-2براي اطالعات بیشتر به بند (.دارداولویت 

.متر در نظر گرفته شود 7/2ارتفاع مفید این فضا حداقل .23

و همچنین خصوصـیات در و پنجـره   ) کف، دیوار، سقف(کاري  براي اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك.24

. مراجعه شود فصلدر این قسمت به جداول انتهاي 

1:150مقیاس - تعبیه وان در اتاق آمادگی یک تختی-30-2ي نقشه
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  تختی  دو)درد(اتاق آمادگی

خوابی نیز باید  تخت دو آمادگیخوابی در اتاق  یک تخت هاي آمادگی اتاق از19تا 5، 3تا  1ي  شمارهموارد .1

.رعایت شود

: روش زیر متداول است هاي دو تختی، به سه ورت اتاقبه صهاي درد  اتاقي  طراحی عمده.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

گیرند که در این صورت برخالف  روي یکدیگر و در کنار پنجره قرار می، دو تخت روبدر روش اول و دوم

از دیگر مزایاي این روش . صورت یکسان خواهد بود ، استفاده از نور طبیعی براي هر دو بیمار بهسومروش 

به ورودي اتاق، فضاي سرویس  مادر، امکان دسترسی مستقل و یکسان هر دو سومنسبت به روش 

ي جدا کننده بین دو تخت محدودیتی از  همچنین با کشیدن پرده. دیگر امکانات استبهداشتی و حمام و 

  .آید وجود نمی به کدام از دو نفر بیرون براي هیچ نظر استفاده از نور و دید به

به صورت ها  الزم به ذکر است که استفاده از دو روش اول و یا دوم در بناهایی مناسب است که طراحی آن

. ي نورگیر دو برابر روش سوم است ها میزان استفاده از محیط جبهه ا که در این روشخطی باشد؛ چر

ها در حیاط خلوت  همچنین طراحی به روش اول در صورتی مناسب است که فضاي سرویس بهداشتی اتاق

  .قرار گیرد

  چیدمان اتاق آمادگی  روش سوم - 33- 2نقشه 

1:150قیاس م-دو تختی

  روش دوم چیدمان اتاق آمادگی دو تختی - 32- 2نقشه 

1:150مقیاس 

  روش اول چیدمان اتاق آمادگی دو تختی   - 31- 2نقشه 

1:150مقیاس 
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یکسان در هر با وجود مساحت . ندگیر ، دو تخت در کنار یکدیگر و به موازات پنجره قرار میسومدر روش 

گیرد و در  تر صورت می روش دیگر آساندو نسبت به  روش سوم بهروش، طراحی مدوالر این فضا  سه

، استفاده از روش اول و روش دوم در الویت در صورت امکانولی .هاي کشور متداول است بیمارستان

  .باشد می

ي  ها کنار هم، فاصله رفتن تختار گباید توجه داشت که در صورت قر دو تختیهاي آمادگی ی اتاقدر طراح.3

روي هم  در صورتی که دو تخت روبه. متر در نظر گرفته شود 4/1ها تا دیوار نباید کمتر از ي پایین تخت لبه

.متر در نظر گرفته شود 9/1ي پایین دو تخت از هم نباید کمتر از   باشند، فاصله

.متر در نظر گرفته شود 7/2ها  تا محور آنها در کنار هم، فاصله محور  رفتن تختدر صورت قرار گ.4

گیرند، در نظر  روي هم قرار می خوابی به صورتی که دو تخت روبه دو تخت هاي آمادگی در طراحی اتاق.5

.شود گرفتن دو عدد تلویزیون پیشنهاد می

4/0و9/0هاي اندازهبابودنلنگهدوصورتدرومتر2/1حداقلبودنلنگه یکصورتدراتاقوروديدرِ.6

متـر 4/0و9/0هـاي  انـدازه بـا دولنگـه درهايي تعبیه. شودگرفتهنظردرمتر1/2خالصارتفاعباومتر

).رجوع شود 3مورد  1-4-4-2بند یشتر به براي اطالعات ب(.اولویت دارد

.متر در نظر گرفته شود 7/2ارتفاع مفید این فضا حداقل .7

و همچنین خصوصـیات در و پنجـره   ) کف، دیوار، سقف(کاري  ازكبراي اطالع از مشخصات و خصوصیات ن.8

. مراجعه شود کتابدر این قسمت به جداول انتهاي 
  

  

  )یک تختی یا دو تختی(١حمام و سرویس بهداشتی اتاق آمادگی

ي به استفاده از حمام براها بهداشتی و همچنین نیاز آن یسنیاز مکرر مادران به استفاده از سرو بهبا توجه 

به همراه حمام سرویس بهداشتی یک فضايدر نظر گرفتن ي درد پیش از زایمان، آرامی در دوره شو و تنو شست

                                                          

کنند که براي هر گروه  هاي زیر تقسیم می را با توجه به شرایط و سطح وضعیت، به گروهها  افراد، آنو استفاده از سرویس بهداشتی، در بیمارستان، جهت استحمام ه طور کلیب.1

: ریزي شده است فیزیکی متناسب با آن برنامهکارهاي  راه

  : ها وجود ندارد بیمارانی که با توجه به شرایط وخیم و یا وضعیت خاص امکان خارج شدن از تخت براي آن: 1وضعیت 

.وشو با پنبه و پارچه و اسفنج پوشک و لگن و شستاستفاده از : راهکار 

  :و سرویس بهداشتی استفاده نمایند دید پزشک از حمام با صالح ،لگن به جايدهند  و راه بروند و ترجیح می توانند از تخت خارج شده به سختی میبیمارانی که : 2وضعیت 

)با استفاده از ویلچیر(ویلچیر با حضور و کمک مستمر همراه یا کمک بهیار  هاي بهداشتی با امکان ورود استفاده از حمام و سرویس: راهکار

  : توانند راه بروند بیمارانی که با کمک همراه و یا کمک بهیار می: 3وضعیت 

. پذیرد هاي بهداشتی بیماران با کمک جانبی همراه و یا کمک بهیار صورت می استفاده از حمام و سرویس: راهکار

  : توانند راه بروند راحتی می ارانی که بهبیم  :4وضعیت 

بدون کمک و یا استفاده از سرویس ایرانی واقع در سرویس بهداشتی عمومی در ) سرویس فرنگی(هاي بهداشتی بیماران  استفاده از حمام و سرویس: راهکار

)باشد ز بیماران در زمان استفاده از سرویس بهداشتی الزم میالزم به ذکر است نظارت کلی کادر پرستاري بر این گروه ا. (دید و اجازه پزشک صورت صالح

  :هاي بهداشتی هستند که به تنهایی قادر به استفاده از حمام و سرویس...) معلول، فلج، (حرکتی -هاي جسمی بیماران دچار ناتوانی: 5وضعیت 

هاي بهداشتی معلولین  استفاده از حمام و سرویس: راهکار

.دهد را تحت پوشش قرار می 4و  3، 2هاي  در این بخش وضعیت دردهاي  هاي اتاق ذکور، سرویسبا توجه به موارد م
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ي تمامی مادران از  ها باید براي استفاده این سرویس. الزامی است آمادگی یک و یا دو تختیهاي در داخل اتاق

ها در  باید در آن ویلچیرشود؛ بنابراین امکان ورود ریزي  جمله افرادي که داراي شرایط جسمانی خاص هستند برنامه

هاي  هاي معلولین و سرویس شرایط بینابینی نسبت به سرویس ویلچیرهاي با امکان ورود  سرویس.نظر گرفته شود

فرد معلولِ نشسته بر روي  نیاز سرویس معلولین تمامی تسهیالت بر اساسدر .بدون امکان ورود ویلچیر دارند

ي افراد  استفاده ستمامی امکانات بر اسا ،ویلچیرهاي بدون امکان ورود  سرویسهمچنین.یم شده استویلچیر تنظ

ي که با کمک همراه از باید بر اساس افراد طراحی ها سرویس حالی که در ایندر  ،باشد به صورت ایستاده می

  . شودانجام کنند،  استفاده می ویلچیر

به دلیل  این افراد. کنند معلول نیستند استفاده می دار صندلی چرخي که از الزم به ذکر است آن دسته از افراد

ي سرویس بهداشتی  معمولی و یا ویلچیر ویژه دار صندلی چرخروي بر ضعف جسمانی، درد شدید و یا سایر عوامل

ر همراه و یا کمک راحتی استفاده کنند، حضو توانند همچون معلولین از ویلچیر به که نمینشینند و به دلیل این می

در  با توجه به این مطالب. استضروري ها  بهیار جهت استحمام و یا استفاده از سرویس بهداشتی براي آن

اساس حضور همراه یا بر ... از تجهیزات، ابعاد فضا وضوابطی همچون ارتفاع نصب تعدادي ریزي این فضا،  برنامه

  .کمک بهیار باید در نظر گرفته شود

  :و ارائه نکات مربوط به این فضا پرداخته شده است بررسیه ب ادامهدر

منظور کاهش مساحت بخش، فضاي سرویس بهداشتی با فضاي حمـام مشـترك در نظـر     شود به توصیه می.1

ولی در هر  ؛شود انجامهاي مختلف  تواند به شکل شویی میرودوش، توالت،  ي مجموعهچیدمان . گرفته شود

همـراه و یـا   کمـک   مندنیاز ي کهبه راحتی بتواند از آن استفاده کند و در موارد رمادکه  شودحال باید توجه 

شـود   در این راستا پیشنهاد می. فراهم نمایدرا او طراحی و ابعاد فضا باید امکان کمک به  کمک بهیار باشد،

ین فاصـله  ترین فاصله و حمـام در دورتـر   جهت ایجاد سلسله مراتب فعالیت در این فضا، روشویی در نزدیک

. نسبت به درِ ورودي سرویس قرار گیرد

.در نظر گرفته شود شوو فرنگی با سیفون و شلنگ شستتوالتهاي بیماران از نوع  تمامی سرویس.2

هاي تیـز در   اجتناب از ایجاد گوشه. بندي شود شویی باید حفاظت و عایق هاي آب گرم و فاضالب زیر رو لوله.3

.شویی، الزامی است زیر رو

ي حمـام و   درجه در گوشـه  45شود با ایجاد کنج  پیشنهاد می،دو تختی آمادگی وش سوم طراحی اتاق در ر.4

ي رويِ درِ ورودي اتاق میسـر   ي نظاره سرویس بهداشتی، امکان کنترل و دید به تخت مادر از طریق پنجره

کار در کنار تخت بیمار نیز انتقال تجهیزات متحرك و چرخش بران و  آمد افراد و نقل  و شود؛ با این روش رفت

). 33-2ي  رجوع به نقشه(گیرد  به سهولت صورت می

در . هـا الزامـی اسـت    ي افقی کمکی در مجاورت روشـویی و دوش بـراي تسـهیل فعالیـت     ي دستگیره تعبیه.5

.ي این دستگیره قواعد زیر باید رعایت شود تعبیه

.شده بر روي دیوار نصب شود متر از کف تمام8/0ي دستگیره باید در ارتفاع  ي باالي میله لبه) الف
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.متر باشد سانتی 4تا  5/3ي دستگیره باید بین  قطر میله) ب

.متر باشد سانتی 4ي دستگیره و دیوار باید  میله داخلی ي ي بین لبه حداقل فاصله) ج

همچنین قابـل  . دتیز و ساینده باش ي دستگیره و سطوح مجاور آن باید عاري از هر نوع عنصر نوك میله) د

وشو، مقاوم در برابر آب و رطوبت، با رنگ متمـایز از دیـوار و همچنـین از مصـالحی باشـد کـه        شست

.حداقل آلودگی را به خود جذب نماید

. فرنگی جهت استفاده بـا دسـت مسـلط الزامـی اسـت      ي توالت ي افقی در سمت راست کاسه نصب دستگیره.6

ي  ي جلویی کاسـه  متر جلوتر از لبه 2/0ي دیوار تا  وده و طول آن از لبهمتر ب 7/0شده  ارتفاع آن از کف تمام

ي جلوي  متر جلوتر از لبه 3/0ي عمودي، باید آن را  ي دستگیره در صورت تعبیه. فرنگی ادامه پیدا کند توالت

ي  و لبهمتر 8/0ي عمودي از کف  ي پایینی دستگیره کاسه بر روي دیوار نصب کرد، در این حالت ارتفاع لبه

)ي فضا رجوع به نقشه. (در نظر گرفته شود متر از کف تمام شده 2/1باال 

جهت نگهداري موقت رخت تمیز و کثیف  خارج از فضاي دوش ي مشبک و قفسه آویز دیواريرختي  تعبیه.7

ه متر توصی 8/1هاي بستري در ارتفاع  ي قفسه در بخشي باال صب لبهارتفاع ن. ه صورت مجزا الزامی استب

.یابد کاهش میمتر  6/1شده است، در حالی که در این بخش جهت سهولت استفاده زن باردار این ارتفاع به 

.)باشند رسان می کمک مادرطور معمول کمک بهیار و یا همراه  به از ویلچیردر حالت استفاده (

شود تا در صـورت افتـادن    متر باشد و اطراف آن باید باز در نظر گرفته 2/1×2/1باید  1فضاي آزاد زیر دوش.8

ي زیردوشـی در   بنـابراین از تعبیـه  . احتمالی زن باردار، فضاي کافی براي کمک بـه او وجـود داشـته باشـد    

هـاي   االمکان نبایـد بـا قسـمت    حتیدوش  زیرفضاي همچنین . هاي بسته از سه طرف، خودداري شود کنج

.یت ایجاد نشوددیگرِ فضا اختالف سطح داشته باشد تا خللی در حرکت و فعال

متر کـه بـه هـر دو صـورت      5/1ي یک سردوشی تلفنی با شلنگی به طول حداقل  ، تعبیهها در تمامی حمام.9

همچنین محل قرارگیري آن بایـد قابـل تنظـیم    . دوش ثابت یا دوش دستی قابل استفاده باشد الزامی است

ِ  متـر از کـف   2تـا   5/1یـر از ارتفـاع   تغی(بوده تا براي زنانی که بر روي صندلی هستند قابل دسترس باشـد  

). شده تمام

براي استحمام نیاز به کمک داشته باشد، جهت جلوگیري از خـیس شـدن همـراه وي، از     مادرکه  در صورتی.10

ي  شود؛ بنابراین بایـد در ایـن قسـمت یـک قفسـه      چکمه و روپوش مقاوم در برابر آب و رطوبت استفاده می

. براي نگهداري وسایل و مواد شوینده و چکمه و روپوش در نظر گرفته شوددیواري دردار با دو قسمت مجزا 

متـر   2/0ي مورد نظر و امکان نظافت زیر آن، باید حداقل بـا   همچنین جهت جلوگیري از خیس شدن قفسه

.فاصله از کف بر روي دیوار نصب شود

                                                          

. اي معینی قفل شودبهترین سیستم دوش، وجود شیر فشاري در کنار علم دوش است که به وسیله ترموستات، گرماي مخلوط آب سرد و گرم از قبل معلوم شده و روي دم. 1
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ایـن  . حین استحمام الزامی استدر  مادري صندلی مقاوم در برابر آب و رطوبت جهت نشستن احتمالی  تعبیه.11

الزم . (تواند به صورت متحرك و یا به صورت تاشو و قابل نصب بر روي دیوار درنظر گرفته شود صندلی می

)هاي غیر لغزنده و ایستا استفاده نمود است با توجه به شرایط زنان باردار از صندلی

بتوانـد در شـرایط    مادرپرده قرار بگیرد تا همراه ي  متر از لبه 3/0ي حداکثر  شیر مخلوط حمام باید در فاصله.12

.مختلف از پشت پرده، شیر آب را کنترل و یا حتی قطع نماید

در نگی و همچنـین یـک عـدد در فضـاي دوش     ي یک عدد آویز تک سرم بین روشویی و سرویس فر تعبیه.13

از در حالت استفاده . (لزامی استشده براي استفاده در حالت ایستاده و یا نشسته ا متر از کف تمام 6/1ارتفاع 

.)باشند رسان می کمک مادرطور معمول کمک بهیار و یا همراه  به ویلچیر

ي کلید احضار پرستار از نوع کششی در قسمتی از فضا که دسترسی چند جانبه را از روشویی، توالـت و   تعبیه.14

متري  2ترجیحاً (متري  5/1ع حداقل ي اصلی کلید کششی باید در ارتفا بدنه. دوش تأمین نماید الزامی است

متر  3/0نصب گردد و بند آن تا ارتفاع ) جهت جلوگیري از خیس شدن و ایجاد مشکالت الکتریکی احتمالی

. امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد مادراز کف تمام شده ادامه پیدا کند تا در صورت افتادن 

شـوي بایـد نزدیـک بـه  قسـمت       ر زمان اسـتحمام، کـف  د شدن فضا براي به حداقل رساندن میزان خیس.15

، شخصـی وشو عالوه بر ایجاد حـریم   اي در اطراف قسمت شست ي پرده همچنین تعبیه. تعبیه شوداستحمام 

.کند تا حد زیادي جلوگیري می از خیس شدن فضاي سرویس

ودگی به حداقل برسد؛ در شود شیرهاي روشویی از نوع اتوماتیک باشد تا تماس دست و انتقال آل پیشنهاد می.16

ها از  حداکثر فاصله آن. راحتی باز و بسته شوند غیر این صورت شیرهاي روشویی باید از نوع اهرمی بوده و به

.متر است 6/0ي جلویی روشویی  لبه

متـر از دیـوار مجـاور     3/0ل متـر از کـف و بـا فاصـله حـداق      45/0توالت فرنگی بـه ارتفـاع    ي نصب کاسه.17

. استالزامی

در فضـا را   دار صندلی چـرخ اي باشد که نیاز به چرخش  گونه ي چیدمان روشویی و توالت فرنگی باید به نحوه.18

شود که روشویی بر دیـوار روبـروي در ورودي نصـب شـده و توالـت       بنابراین پیشنهاد می. به حداقل برساند

. فرنگی در کنار روشویی و در همان جبهه قرار گیرد

رو را  تـا امکـان دسترسـی از روبـه    باشدمتر  2/1×9/0ابعاد با ي روشویی باید حداقل  کاسهجلوي فضاي آزاد .19

همچنـین  . شـود  را شامل مـی  ي جلویی روشویی تا هر مانعی از جمله دیوار متر از لبه 2/1؛ اندازه فراهم کند

. متر باشد 2/0ي روشویی تا دیوار باید  ي جانبی کاسه ي لبه حداقل فاصله

بینی فضـاي آزاد   پیشدار نشسته است،  ي مادري که بر روي صندلی چرخ از روشویی به وسیله استفاده براي.20

باید براي  7/0عمق فضاي آزاد با ارتفاع . ي پایین کاسه روشویی الزامی است متر از کف تا لبه 7/0به ارتفاع 

)رجوع به نقشه اتاق(.گرفته شود متر از لبه جلویی روشویی، در نظر 45/0پا  متر و براي نوك  2/0زانو 

متر باشد تا زن باردار نشسـته بـر روي ویلچیـر نیـز امکـان       9/0ي پایینی آینه از کف باید حداکثر  ارتفاع لبه.21
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کن  بارمصرف، جاي صابون و یا دستگاه خشک ي یک ارتفاع آویز حولههمچنین .استفاده از آن را داشته باشد

.تر باشد متر بیش 1برقی از کف نباید از 

براي جلوگیري از ریزش آب به بیرون از سرویس بهداشتی، سطح داخل سرویس باید از سطح بیرون که در .22

در اجرا، باید به این نکته توجه شود که تا حد ممکن از تغییـر ناگهـانی   . تر باشد مجاورت آن قرار دارد، پایین

هـا وجـود    متر نیازي به پرداخت لبـه  میلی 6در صورت تغییر سطح عمودي تا . در ارتفاع سطوح اجتناب شود

یک  ي را به وسیله دار صندلی چرخ متر باشد، باید حرکت میلی 20تا  6ندارد، ولی اگر تغییرات در سطوح بین 

دار  متـر، ضـوابط سـطح شـیب     لـی می 20در صـورت اخـتالف سـطح بـیش از     . شیب مالیم تسهیل بخشید

. شودرعایت

متـر باشـد کـه در     4/0ي توالت فرنگـی   کاسهي جانبی  لبهي روشویی با  کاسهي جانبی  ي لبه حداقل فاصله.23

. یابد متر کاهش می 3/0وجود ندارد این فاصله به دار  صندلی چرخهایی که امکان ورود  سرویس

مـورد اسـتفاده قـرار     دار صندلی چـرخ که این فضا ممکن است توسط فرد ایستاده و یا برروي  با توجه به این.24

متـر   85/0تـا   8/0متر و براي فرد نشسـته   9/0ز آنجا که ارتقاع مناسب روشویی براي فرد ایستاده گیرد و ا

. متر در نظر گرفته شود 85/0شود ارتفاع روشویی این فضا به صورت بهینه  مناسب است، توصیه می

از هـر دو طـرف    متر باشـد و  1/2متر با ارتفاع خالص  9/0لنگه به پهناي خالص حداقل  درِ ورودي باید یک.25

همچنین باید در به بیرون باز شود تا در مواقع اضطراري امکـان گشـودن آن از بیـرون و    . پاخور داشته باشد

.کمک به زن باردار وجود داشته باشد

.متر در نظر گرفته شود 2/2ارتفاع فضا باید حداقل .26

ین خصوصـیات در و پنجـره   و همچن) کف، دیوار، سقف(کاري  براي اطالع از مشخصات و خصوصیات نازك.27

.مراجعه شود فصلدر این قسمت به جداول انتهاي 
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1:50مقیاس  –)زایمان سالیانه 4000براي (اتاق آمادگی دو تختی  ي هپالن نمون-40-2ي نقشه

12

3
45

ساعت1

    کف شوي 4

محل قرار گیري شامپو بدن ، سر و وسایل شستشو5

شیر مخلوط7

)یدو تخت آمادگیاتاق (راهنماي نقشه 

پریز برق15

  محل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده22

  محل قرارگیري صابون مایع23

خشک کن الکترونیکی/غذي دستمال کا24

راحتی مبل31

پنجره39

پرده41

  محافظ گوشه44

فشارسنج دیواري45

محل قرارگیري دستمال کاغذي62
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لپرده با ری125

)قفل دار(قفسه دیواري دردار 135

فلومتر به همراه رطوبت زن136

ساکشن دیواري137

  خروجی اکسیژن63

  کمد کنار تخت 58
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کلید کششی احضار پرستار166

آینه باالي روشویی150

یچراغ دیواري روشنای172
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  وشوي توالت فرنگی برس شست221

  جهت پوشک یا نوار بهداشتی محل قرارگیري کیسه زباله 220

توپ زایمانی224
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  محل قرارگیري دستگاه و ترولی فتال مونیتورینگ 246

  سوکت شبکه270

روشویی138

دستگاه تلفن147
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