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CCUبخش 

:خصوصیات بخش

الزم است و چنانچه تعـداد بیمـاران قلبـی    CCUتخت بیمارستانی ، یک تخت 40در شهرهاي بزرگ به ازاي هر - 1
در آن واحـد الزم اسـت و یـا    CCUنفر باشد تشـکیل  100پذیرفته شده در سال در یک مرکز درمانی بیشتر از 

کل تعـداد تخـت   .تخته می باشدCCU5تخت بستري داشته باشد نیازمند بخش 100درصورتی که بیمارستانی 
.تخت باشد4خت و کمتر از ت12الی 11نباید بیش از CCUهاي 

2 -CCUاورژانـس و  "\باید در ساختمان اصلی بیمارستان و طبقه همکف واقع و ارتباط آن با سایر واحدها خصوصا
بایـد آسانسـور   "\اتاق کت لب طوري باشد که موثرترین نتیجه و کامل ترین سرویس دهی حاصـل گـردد حتمـا   

.آن قرار گیرد در دسترس باشدو متعلقات آن به راحتی داخلCCUمناسب که تخت 
و ) عـرض متر 3در مجموع ( متر فضاي خالی باید درنظر گرفته شود 2متر در طرفین آن 1براي هر تخت به عرض - 3

) متر طول 4در مجموع ( متر فضاي خالی الزم است 1متر باشد در طرفین آن 2اگر طول تخت 
ور با استفاده از کشوهاي چوبی به سهولت فـراهم گـردد از   همچنین امکان مجزا نمودن هر تخت از تخت هاي مجا-4

متر مربع به ازاي هر تخت 20بین تخت ها فضا موجود باشد از نظر مساحت ) متر1.5( فوت 8انجا که باید حداقل 
نیاز اسـت و  بینی براي نقل و انتقال تخت و بیمار و وسایل پزشکی مورداین فضاهاي بینا. فضاي مفید الزم است

.هیچگونه وسیله اي نباید در آن قرار داشته باشد
طراحـی شـود و ایسـتگاه پرسـتاري در محلـی واقـع       Uباید به شـکل نـیم دایـره یـا حـرف      CCUساختمان -5

اشراف کامل به کلیه تخت ها و تسلط بـه بیمـاران وجـود داشـته باشـد و مـانیتور مرکـزي در آن جـا         باشد که 
فاصـله ایسـتگاه پرسـتاري و تخـت هـا      . تخت درنظـر گرفتـه شـود   6حداکثر باشد براي هر ایستگاه پرستاري 

.مساوي باشد"\تا حد امکان کوتاه و تقریبا
رنگ شده باشند قابل شستشو و ضد آتش ) سبز کم رنگ ، آبی ، کرم( دیوارها باید ضد صدا و با رنگ آمیزي مالیم - 6

.و حریق باشند
.تنظیم و حفظ شود% 30-% 60با رطوبت درجه سانتیگراد و 20-26درجه حرارت باید -7
پرسنل به همراه CCUاز وسط باز شود بطوري که برانکارد و یا یک تخت "\باید بزرگ بوده و ترجیحاCCUدرب - 8

.به راحتی وارد بخش شوند
ه وقفه محل آماده نمودن دارو باید دور از ایستگاه پرستاري و در محل نظارت بر بیمار و پاسخگویی به تلفن باشد ک- 9

وسایل این اتاق شامل قفسه دارو، یخچال دارو، کمد داراي قفل بـراي مـواد   .اي در تهیه و تنظیم دارو ایجاد نکند
.مخدر و داراي سینک آب سرد و گرم باشد

CPCRاتاق مخصوص جهت -10

اتاق ایزوله مجهز به دستشویی و سرویس بهداشتی مجزا و کاناپه- 11
DC shockترالی احیاء ، ساکشن ، ونتیالتور و فضاي اضافی جهت وسایل پرتابل مثل - 12

انبار جهت نگهداري وسایل اضافی و استوك- 13
محل نگهداري البسه و مالفه هاي تمیز و کثیف بطور مجزا- 14
اتاق مخصوص پرستاران شامل محل استراحت ، تغذیه و کمد لباس بطور مجزا- 15
اتاق مخصوص پزشکان شامل محل استراحت ، تغذیه و کمد لباس- 16
یس بهداشتی و دستشویی جهت پزشکان و پرستارانسرو- 17
سرویس بهداشتی و دستشویی جهت بیماران- 18
و مجهز به پنجرهCCUوجود اتاق یا مول مناسب براي مالقات بستگان در خارج از فضاي - 19



.حداقل یک خروجی اکسیژن و ساکشن مرکزي براي هر تخت وجود داشته باشد-20

:تجهیزات و وسایل بخش 

:مانیتور مرکزي همراه با مانیتورهاي پرتابل به ازاي هر تخت که داراي مشخصات زیر باشدیک سیستم - 1
.مانیتورها بدون سیم باشند- 2
.را داشته باشندNIBPو غیرتهاجمی IBPقابلیت ثبت فشارخون بطور اتوماتیک از طریق تهاجمی - 3
.مجهز به پالس اکسیمتري باشد-4
.آریتمی داشته باشدمانیتور مرکزي و پرتابل باید آالرم -5
.تخت یک دستگاه الکتروشوك وجود داشته باشد3به ازاي هر - 6
.تخت یک دستگاه ونتیالتور وجود داشته باشد 3به ازاي هر -7
.تخت یک دستگاه پیس میکر موقت و یک دستگاه پیس میکر اکسترنال موجود باشد6به ازاي هر - 8
پرتابل و فلوروسکوپی که پزشک را قادر می کند پیس میکر را بطور اورژانسی در XRayوجود یک دستگاه - 9

.تعبیه کندCCUخود 
.به ازاي هر تخت حداقل یک دستگاه انفوژیون پمپ وجود داشته باشد-10
.یک دستگاه اکوکاردیوگرافی داپلر موجود باشد- 11
.دقیقه جواب دهد30دستگاه سنجش آنزیم هاي قلبی که در کمتر از - 12
.تخت بیماران بوسیله ریموت قابل تغییر و کنترل باشد- 13
.حداقل یک دستگاه گلوکومتر در بخش موجود باشد- 14
.وجود داشته باشدECGتخت یک دستگاه 3به ازاي هر - 15
تخت2یک دستگاه ساکشن به ازاي هر - 16
.تخت یک دستگاه اندازه گیري فشارخون وجود داشته باشد3به ازاي هر - 17
تخت6رواپتیک به ازاي هر یک برونکوسکوپ فیب- 18
تخت یک ترالی احیاء همراه با الرنگوسکوپ و لوله هاي تراشه و ایروي در سایزهاي مختلف6به ازاي هر - 19
، تراکئوستومی CVPست هایی از قبیل دیالیز صفاقی ، کات دان ، -20
.موجود باشد) ادراري ، معده، چست تیوب، رکتال تیوب(سوندهاي مختلف - 21
د به ازاي هر تختعد1تشک مواج - 22
تخت یک کپسول اکسیژن2به ازاي هر - 23
تخت یک ویلچر4به ازاي هر - 24
تخت یک برانکارد6به ازاي هر - 25
عدد در هر اتاق3پریزهاي برق حداقل - 26
.وجود لکاره براي تخت و سیم اتصال به زمین تا حین احیاء آرتی فکت حذف شود- 27
وجود صندلی لگن دار در بخش- 28
پمپ در بخشوجود یک دستگاه بالن- 29
زنگ مخصوص باالي سر بیمار-30



:پرسنل بخش 

بایستی یـک شخصـیت علمـی پزشـکی داراي تخصـص قلـب و عـروق بـوده         CCUرئیس یا سرپرست علمی - 1
.باشدCCUو اصلی ترین مسئولیت وي در بیمارستان سرپرستی 

نیاز به یک پزشک متخصص قلـب و عـروق مـی باشـد کـه قـادر بـه تصـمیم گیـري          CCUتخت 3به ازاي هر - 2
.و اداره کردن اورژانس هاي قلبی در هر ساعت از شبانه روز در دسترس باشد

یـک پرسـتار کارشـناس کـه دوره ویـژه قلبـی را گذرانـده باشـد موردنیـاز مـی           CCUبه ازاي هر دو تخـت  - 3
.باشد

سـال سـابقه سرپرسـتی    2سـال سـابقه کـار در مقطـع کارشناسـی و      5سرپرست کادر پرستاري باید حـداقل -4
سایر بخشها را داشته باشد و دوره مخصوص مراقبت ویژه را گذرانده باشد

.نفر مرد در هر شیفت الزم است1نفر زن و 1حضور سایر پرسنل پرستاري نظیر کمک بهیار حداقل -5
.تخت حضور داشته باشند3ازاي هر نفر خدمه مرد به 1نفر زن و 1در هر زمان حداکثر - 6
در بیمارسـتان حضـور   CCUنفـر تکنسـین تجهیـزات پزشـکی در امـور دسـتگاه هـاي        1در تمام شبانه روز -7

داشته
.باشد

نفر پرسنل نگهبانی در محل ورودي اصلی حضور داشته و نظم و ورود و خروج را1در هر زمان بایستی - 8
.کنترل نماید


