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:خصوصیات بخش 

.تخت می باشدICU10تعداد تخت بخشمیانگین - 1
بـراي  تخـت 5بیمارسـتان،  تخت 100عمومی، به ازاء هر ICUنظر تعداد تخت مورد نیاز براي بخشاز-2

تخـت  12-15و بیشـتر از  5-6نباید کمتـراز  ICUتعداد تختهاي و.در نظر گرفته می شودICUبخش
.باشد

.باید بزرگ باشدICUبخش- 3
شکل طراحی شود و بوسیله دیواره شیشه اي یا پرده Uاي یاباید بصورت نیم دایرهICUشکل بخش- 4

بیمار تقسیم گردد ایستگاه پرستار در وسط بخش باشد تا پرستار بتواند هر به اطاقک هاي مجزایی براي
تحت مشاهده مستقیم داشته باشدبیماران را

.باشدباید داراي اطاق مجزایی براي بیماران عفونیICUبخش-5
اطاق عمل کوچـک، آزمایشـگاه   داراي اطاق استراحت پرسنل، اطاق پزشک، انبار دارو و تجهیزات، یک- 6

ــک مج ــتگاه کوچـ ــه دسـ ــز بـ ــل ABGهـ ــوژي پرتابـ ــتگاه رادیولـ ــک دسـ ــد، و یـ .باشـ

،0C 26-21درجه حرارت بخش 
.درصد، و نور کافی باشد30-70رطوبت - 7
ایـن بخـش بایـد نزدیـک بخـش      . بزرگ و مجهز تأسیس می شودمعموالٌ در بیمارستانهايICUبخش- 8

ورت عمومی و یا تخصصـی  ممکن است بصICUبخش. مربوط باشداورژانس، اطاق عمل و بخش جراحی
.باشد

:تجهیزات و وسایل بخش

از نظر وسایل موجود در هر اتاقک، می توان تخت بیمار، ساکشن ،خروجی گازهاي طبـی ، پایه سرم - 1
تمامی وسایل باید به گونه اي چیده شوند که پرسنل به راحتـی بتواننـد در   . و مانیتورینگ را نام برد

.کافی به بیمار و وسـایل داشته باشنداتاق کار کرده و دسترسی 
به باید بصورت سه تکه و قابل باال و پایین رفتن باشند تا پوزیشنهاي مناسب راICUبخشتختهاي- 2

فاصله داشته باشد سرتخت تا حدودي از دیوار. بیمار بدهند تختها باید نرده کنار تخت داشته باشند
باید سفت باشد، براي بیماران تشک. وجود داشته باشدتا فضاي کافی براي لوله گذاري داخل تراشه 

بی حرکت و بی هوش از تشکهاي مواج استفاده شود
و عالیم حیاتی،  دسـتگاه کنتـرل  EKGیک المپ، وسیله مانیتورینگICUهرتختباالي سر- 3

BP،اکسیژن و ساکشن سانترال، و حلقه هاي متعدد براي آویزان کردن سرم موجود باشد.
در ورودي نیز بایـد  . تخت بیمار بایستی از فضاي کافی جهت لوله گذاري بیمار برخوردار باشندباالي - 4

. به شـکلی باشد که بتوان به راحتی بیماررا با تخت ووسایل آن داخل یا خارج نمود



یل در در بخش نیز بایستی دفیبریالتور، ونتیالتور، ترالی داروها و وسـایل اورژانـس، انـواع لولـه تراشـه اســتر      
. سایزهاي مختلف، الرنگوسکوپ، برونکوسکوپ موجود باشد 

در ایستگاه پرستاري باید مانیتورینگ مرکزي وجودداشته باشد که مجهز به سیستم اخباري بـوده و  -5
عالوه بر مانیتورینـگ ، سیسـتمهاي دیگـري    .در مواقع خطر و تغییر عالئم حیاتی بـیمار ، آالرم بزند

,BPجهـت اندازه گیري  P, CVP , PCWP ,وdripper   جهت تنظیم قطرات سـرمهاي وریـدي و
.محل استراحت پرستاران بایستی در محلی نزدیک بخش و در دسترس باشد. خون الزم است

:پرسنل بخش 
حتمـاً در  ) یا ریه بعنوان مسئول بخـش  خصوصاً متخصص بیهوشی( گذشته از پرستاران، یکنفر پزشک - 1

فیزیوتراپ . بیمار به یک نفر پرستار نیاز می باشدبه ازاء هر یکICUداشته باشد در بخشبخش حضور
تغذیه در دسترس باشد تا به وضعیت تغذیـه ایـن بیمارسـتان    متخصص یا کارشناس. در دسترس باشد

تکنسـین وسـایل و تجهیـزات    . آزمایشگاه در اطاق آزمایشـگاه باشـد  یک نفر تکنسین. رسیدگی کند
.خدمه آموزش دیده به اندازه کافی در بخش حضور داشته باشند.در دسترس باشدپزشکی

می باشـد، بعـالوه اینکـه    CCUباید داشته باشد مانند پرستار بخشICUبخشخصوصیاتی که پرستار-2
CPRباید حتماً نحوه گذاشتن لوله تراشه اصولICUرا گذرانده باشد پرستار بخشICUدوره تخصصی

.با دستگاه ونتیالتور را بداندطرز کارو


