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مورخ  بخش اعمال جراحی -(8، جلد هشتم )طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه ریزی و خاستگاه:   4-

 1394تیرماه 

-1-4 بستر  درمان مراکز :1 سطح 
 و شده اند تشکیل دوره اي کلینیک تخصصی و داروخانه رادیولوژي، و آزمایشگاه زایمان، تسهیالت مرکز درمانی،-بهداشتی مرکز یک از مراکز این

 صورت به بیماران بستري و مراقبت امکان منطقه اي و سیاست هاي جمعیت به توجه با مراکز می باشد. اینعمومی  پزشک عهده به آن ها مدیریت

شهرستان  می شود. در پشتیبانی دوره اي و روزانه تکنیک صورت به شهرستان متخصص پزشکان و توسط بوده دارا را ساعت 24 حداکثر براي و موقت
 خدمات ارائه براي نشده باشد، تامین شهرستان ها این در بستري تخت هیچ گونه و بوده تخت 32 از کمتر نیاز مورد بستري تخت هاي که تعداد هایی

 1-3-3-1بند  .می شود احداث و برنامه ریزي درمان بستر مرکز نیاز، مورد درمانی

-2-4  شهرستان بیمارستان :2سطح 
-زنان و اطفال جراحی، تخصصی اصلی )داخلی، بخش چهار شامل حداقل و باشندمی  بستري خدمات به افراد دسترسی سطح اولین بیمارستان ها این

 2-3-3-1بند  .زایمان( هستند

-3-4  ای ناحیه بیمارستان :3حسط 
 تخت تعداد شهرستان هاي  در بیمارستان که مواقعی در آن بر دهند. عالوه می پوشش را عمومی هاي  بیمارستان اصلی تخصص چهار ها  بیمارستان این

 یک عنوان به حوزه آن اي ناحیه  بیمارستان در ها  تخت این مجموع نرسیده باشد، نصاب حد به مستقل بخش تاسیس جهت خاص تخصص یک در

جمله  از دیگر تخصص دو براي تخت ظرفیت داراي اصلی تخت چهار بر عالوه خود که هایی  شهرستان همچنین .گردد می ریزي  برنامه مستقل بخش
 3-3-3-1 گیرد. بند می قرار ها  بیمارستان نوع این شمار در نیز باشند اورژانس و نوزادان

-4-4 ای منطقه بیمارستان :4سطح 
 نواحی از یک هیچ در که هایی  هاي بخش  تخت از آن بر عالوه و بوده اي  ناحیه و عمومی بیمارستان یک مشخصات کلیه داراي ها  بیمارستان این

 4-3-3-1شوند. بند  می سیسات ها  استان در مراکز ها بیمارستان این شده اند. معموالً تشکیل نرسیده، نصاب حد به تحت پوشش

-5-4  قطبی بیمارستان :5سطح 
 مختلف تخصصی فوق خدمات که داراي بوده کشور بزرگ هاي  دانشگاه از تعدادي در دانشگاهی تخصصی فوق هاي  بیمارستان قطب ها بیمارستان  این

  5-3-3-1هستند. بند  استان مجاور چند از شده ارجاع بیماران پذیرش و خدمات ارائه مسئول و باشند  می

-6-4  کشوری بیمارستان: 6سطح 
 6-3-3-1باشند. بند  می کشور نادر تخصصی و فرد به منحصر خدمات کننده ارائه که بوده کشور ویژه و تخصصی فوق مراکز کشوري هاي  بیمارستان

-7-4 جراحی 
 و بستن یا بیمار بدن از برش بافتی شامل فرآیندي جراحی، کلی حالت است. در بدن هاي  بافت در دخالت براي فناوري از اي  گونه جراحی کلی طور به

      قلمداد جراحی صورتی اندوسکوپی، در و مانند آنژیوپالستی نمی شوند موارد این شامل لزوما که فرآیند هایی باشد. دیگر  می پیش از جراحتی ترمیم
 جراحی، در معمول لوازم بیهوشی، شرایط ضدعفونی، استریل، محیط شامل این شرایط باشند؛ جراحی متداول شرایط یا و فرآیند با همراه که شوندمی 

-None) غیرتهاجمی و (Invasive) گروه تهاجمی دو به جراحی ها کلی طور به.می باشد  ...و (Surgical Stapling) استیپلینگ زدن، بخیه

invasive) هگفت برش هایی به غیرتهاجمی گیرد؛ ولی جراحی هاي می عمل صورت موضع در برش تهاجمی جراحی هاي در می شوند. تقسیم      
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 )مانند (Radiosurgeryرادیوسرجیکال ) فرایند هاي همچنین ( قرنیه؛Ablationابلیشن ) نمی شود؛ مانند برش محل ساختار وارد که می شود

 .    پذیرد صورت آن ها توام یا و درمان تشخیص، جهت در می باشد. عملیات جراحی می تواند غیرتهاجمی جراحی جزء نیز تومور( یک به پرتوافکنی

 1-1-2بند 

-8-4 جراحی انواع 
 بودن جراحی، درجه تهاجمی تحت عضوفرآیند،  جراحی، نوع جراحی )زمان بندي(، هدف مؤلفه هاي ضرورت اساس بر جراحی ها انواع تقسیم بندي

2-1-2است: بند  مشخص شده جراحی نیاز، روش هاي مورد عمل، تجهیزات

-9-4 اضطراری )اورژانسی( جراحی 
            ،)زمان بندي( ضرورت اساس بر جراحی .می گیرد صورت بدنی بی درنگ عملکرد یک و وي بدن اعضاي از یکی یا بیمار زندگی نجات براي

 1-2-1-2بند 

-10-4 اضطراری نیمه جراحی 
 1-2-1-2بند  ،)زمان بندي( ضرورت اساس بر جراحی .بیافتد به تاخیر کمی است ممکن اما می شود انجام مرگ یا دائمی معلولیت از پیشگیري براي

-Elective  4-11 غیراضطراری( یا  )الکتیو شده برنامه ریزی پیش از جراحی 
 ضرورت اساس بر جراحی .می گیرد صورت تجهیزات و جراح به دسترسی به بسته بیمار درخواست و به می شود انجام حیاتی غیر شرایطی اصالح براي

 1-2-1-2 بند ،)زمان بندي(

-12-4 اکتشافی جراحی 
 2-2-1-2 بند ،هدف اساس بر جراحی .می شود انجام پزشکی تشخیص تایید و تشخیص به کمک براي

-13-4 تراپوتیک جراحی 
 2-2-1-2 ، بندهدف اساس بر جراحی .می کند درمان را شده داده تشخیص پیشتر وضعیت

-14-4 عضو قطع جراحی 

 3-2-1-2ابند ،فرآیند نوع اساس بر جراحی .بدن اعضاي از بخشی قطع شامل

-15-4 مجدد کاشت جراحی 
 3-2-1-2 بند ،فرآیند نوع اساس بر جراحی .شده مجروح عضو دوباره یک اتصال

-16-4 بازسازی جراحی 

 3-2-1-2ابند ،فرآیند نوع اساس بر جراحی .شده مجروح عضو دوباره یک اتصال

-17-4 زیبایی جراحی 

 3-2-1-2ابند ،فرآیند نوع اساس بر جراحی .سالم عضو یک ظاهر تغییر براي


