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   : همکاران • 

 رئیس گروه نظارت ، ،مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،  سنندج،  ایران : مهندس مازیار قطبی •
 ناظر، گروه عمران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، سنندج، ایران•

 
 استاد، ،گروه معماری،  دانشگاه تهران مرکز، تهران، ایران هیات علمی، : دکتر کاوه بذر افکن•

 
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،  بوشهر ،  ایران عمرانی، ، ، مدیریت منابع فیزیکی و طرح های ارشد عمرانکارشناس : مهندس سارا بردستانی•

 
 علوم پزشکی کردستان ،  سنندج،  ایران ، دانشگاه ، ، سرپرستار اورژانس بیمارستان بعثت کارشناس پرستاری: ژاله کواکب •

 



 : چکیده 

 و اضطراری کار اتاق با بحرانی دسترسی برای بیمارستان حاد، های مراقبت بستری، تخت 14 حداقل با بیمارستانی کوک بیمارستان•
 منطقه یک و سبز فضای مربع متر 2500 مساحت با منطقه یک خدمت در هفته روز هفت و روز شبانه در ساعت 24 کارکنان
 یک بعنوان کوک بهداشتی کمکی آن، از پس و شد تأسیس 1954 سال مارس ماه در کوک بیمارستان انجمن .است تفریحی
 .شد تاسیس جدید بیمارستان برای پول آوری جمع برای سازمان

 غیر موارد برای بیمارستان به مراجعه تعداد و باشد جامعه اقشار همه برای خدمات که است این بیمارستان آرمانی هدف •
 .برسد حداقل به ضروری

 از بتوانند مردم عموم و باشد یکسان جامعه اقشار همه سالم تغذیه برای خدمات که است این بیمارستان کاربردی هدف •
 .نمایند استفاده شود، می ارائه متخصصین از گروهی نظارت تحت که سالم غذاهای

 مراجعه همچنین .است غذایی مواد نگهداری و پخت طرز ارائه با شهروندان ای تغذیه سالمت سطح ارتقاء بیمارستان ویژه هدف•
 .شد خواهد کم ضروری غیر موارد جهت

 از اینترنتی جستجوی و کیفی روش با و بیمارستان طراحی مطالعه به اسنادی و ای کتابخانه روش با پژوهش این در : تحقیق روش•
 هاسپیتال کوک طراحی چگونگی و چرایی بررسی به موضوع با مرتبط تخصصی مجالت و سایت و خارجی های پایگاه و ها بانک

 .شود می پرداخته
 

در این چستار با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع سالمت با . این پژوهش نخستین بار است که در کشور انجام شده است: نتایج•
 :  ارائه راهکار طراحی کوک هاسپیتال، دستیابی به چند نتیجه مهم وجود دارد

در نتیجه مراجعه به . امکان مشاوره توسط پزشک مجرب به بیمار از راه دور و بصورت سمعی بصری در منزل ایجاد می شود•
 .بیمارستان کاهش می یابد

در . و خودگردان اداره می شود  NGOطرح بصورت مشارکتی است و با مداخله انواع شرکت های بیمه ای و خیرین و مردم بصورت •
 .نتیجه هزینه درمان برای بیمار کاهش میابد و تقریبا رایگان خواهد بود زیرا از پوشش صدرصدی بیمه برخوردار است

فضا مناسب برای سالمندان و افراد ناتوان و کم توان جسمی به دلیل وجود مراکز غذایی سالم و مراکز تفریحی همراه با حرکت •
 .   درمانی است

 کوک هاسپیتال، طراحی بیمارستان، سالمت، ایران: واژگان کلیدی•
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 حاد، های مراقبت ،بستری تخت 14 حداقل با بیمارستانی کوک بیمارستان 
 ساعت 24 کارکنان و اضطراری کار اتاق با بحرانی دسترسی برای بیمارستان

 متر 2500 مساحت با منطقه یک خدمت در هفته روز هفت و روز شبانه در
 .است تفریحی منطقه یک و سبز فضای مربع



History of Cook Hospital 

تاریخچه بیمارستان کوک 
 

تأسیس شد و  1954انجمن بیمارستان انجمن کوک در ماه مارس سال 
پس از آن، کمکی بهداشتی کوک بعنوان یک سازمان برای جمع آوری پول 

 .برای بیمارستان جدید تاسیس شد
 

را به عنوان  Timber Days، هری انزمن روزی روزنامه های 1955در ژوئیه 
اولین جمع آوری کمک های مالی برای کمک به صندوق بیمارستان به 

، کمکی افتتاح کرد که به طور کامل توسط 1957در سال . فروش می رساند
داوطلبان اداره می شود و کاالهای دست دوم را برای جمع آوری پول برای 

 .بیمارستان به فروش می رساند
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 جامعه اقشار همه برای خدمات که است این بیمارستان آرمانی هدف 
 .برسد حداقل به ضروری غیر موارد برای بیمارستان به مراجعه تعداد و باشد

 
 
 های مراقبت در تا شوند می تشویق ساکنین و بیماران مرکز این در 

 دهندگان ارائه با آشکار طور به ،باشند داشته فعال مشارکت خود بهداشتی
 و مشکاالت صورت در و کنند برقرار ارتباط خود بهداشتی های مراقبت
 .کنند صحبت سواالت،



 همه سالم تغذیه برای خدمات که است این بیمارستان کاربردی هدف 
 نظارت تحت که سالم غذاهای از بتوانند مردم عموم و باشد جامعه اقشار

 .نمایند استفاده شود، می ارائه متخصصین از گروهی
طرز ارائه با شهروندان ای تغذیه سالمت سطح ارتقاء بیمارستان ویژه هدف 

 ضروری غیر موارد جهت مراجعه همچنین .است غذایی مواد نگهداری و پخت
 .شد خواهد کم

 



Emergency / Critical Care 
 مراقبت بحرانی/ اورژانس •
از تیمی .شود رسیدگی پزشکی اضطراری شرایط به که است این هدف 

 از پزشکی اورژانس گونه هر به رسیدگی برای شرایط واجد پرستاران و پزشکان
 لزوم صورت در ویژه های مراقبت مرکز یک به نقل و حمل و تثبیت جمله
 یک با که است خصوصی حوزه 4 دارای اورژانس بخش .دارد وجود است،
 تهدید حوادث و تروما مانند حیاتی اضطراری شرایط برای شده مشخص هدف
 سرپایی بیمارستان مجاورت در بخش این .است ارتباط در زندگی کننده

 .شد خواهد واقع بیمارستان



یک و کنند می فراهم را اورژانسی دسترسی ای منطقه آمبوالنس خدمات 
 مراقبت سطح هر به را نقل و حمل هلیکوپتر هوایی آمبوالنس سرویس

   .دارد نیاز
درمانی مراکز به مراجعه با اورژانسی مراقبت بیمارستان یک مرکز این 

 برای نقل و حمل یا / و تکنولوژی طریق از ویژه های مراقبت و ثانویه
 .کند می کمک ارجاعات

 قلب، پیشرفته زندگی از حمایت در پیشرفته آموزش پرستاری پرسنل 
 فاجعه برای آمادگی و تروما پرستاری کودکان، روزمره زندگی پشتیبانی

 .است شده ارائه



Outpatient Services / Telemed 

 خدمات سرپایی /Telemed 

 که است طوری به بیمارستان، در Outreach و Telemedicine های برنامه
 بنابراین .است داده گسترش دارد، وجود بیماران برای که را خدماتی انواع

 پزشکی خدمات از استفاده با را ها هزینه و رانندگی زمان توانند می بیماران
 .دهند کاهش کوک بیمارستان در درمانی خدمات یا مدیسین تله

 



Telemedicine Program 
 افزار نرم Telemedicine 

 
Telemedicine فناوری از استفاده 

 مراقبت ارائه برای اطالعات و ارتباطات
 دارای بیمارستان .است بالینی های

 این ارائه برای دور راه از ارتباطی تجهیزات
 مدیسین تله خصوصی اتاق .است خدمات

 مالقات قرار برای امن و راحت فضای یک
 .کند می فراهم را ها
 بیمارستان مدیسین، تله طریق از بیمار 

 از تخصصی خدمات دریافت به قادر کوک
 .است آن اطراف مناطق و جامعه



Outreach Program 

 بیماران به طور متناوب و برنامه ریزی شده با : برنامه های حمایتی
این برنامه ها بصورت دوره ای و . متخصصین بیمارستان روبرو می شوند

کنترلی همچنین از نوع خدمات بیمه ای و آزاد تعریف می شود و شامل 
 :موارد ذیل است

 خدمات تشخیصی، مداخله ای و درمانی برای درمان بیماری های قلبی
،  EMGعروقی، کولونوسکوپی، ارائه خدمات پوستی پزشکی، مطالعات 

تشخیص و درمان بیماری ها و اختالالت غدد درون ریز یا غده های ترشح 
تزریق درمانی، ارائه خدمات ارتوپدی و ،  Impact Testingکننده هورمون، 

 . تشخیص اختالل خواب



Cardiology -Telemedicine 

متخصص قلب و عروق 
طیف گسترده ای از خدمات تشخیصی، مداخله ای و درمانی برای درمان 

این تیم با همکاری متخصصان جراح قلب و عروق . بیماری های قلبی عروقی
و متخصصان توانبخشی قلبی، تیم مراقبت از بیمار را پس از بستری شدن یا 

 . جراحی هماهنگ می کند
 بازدید از خدمات قلب و عروق غیر تهاجمی می تواند به صورت شخصی در

 . بیمارستان و یا از راه دور پزشکی در بیمارستان کوک انجام شود
اکوکاردیوگرافی بزرگساالن، : خدمات قلب و عروق غیر تهاجمی عبارتند از

و  ( EKG)مدیریت ضد انعقاد، توانبخشی قلب و عروق، الکتروکاردیوگرافی 
 .خدمات آزمایشگاهی



Day Surgery (Colonoscopies & EGD’s( 

 کولونوسکوپی روشی است که پزشک شما از طریق یک لوله انعطاف پذیر
به صورت بصری، برآمدگی : به نام کلونوسکوپ به دالیل زیر نگاه می کند

بررسی روده بزرگ ؛ به جهت خونریزی، التهاب، تورم یا / رکتوم و روده بزرگ 
برای نمونه برداری از نمونه های بیوپسی؛ . تومورهای غیرطبیعی یا بافت

 . برای حذف پولیپ؛ و برای درمان سایت های خونریزی
Esophagogastroduodenoscopy (EGD )  یک آزمایش برای بررسی

این روش با استفاده . پوشش مری، معده و قسمت اول روده کوچک است
 .از آندوسکوپ یک لوله انعطاف پذیر با یک دوربین در پایان است



Dermatology - Telemedicine 

 متخصص پوست- Telemedicine 
 

 ارائه خدمات پوستی پزشکی در بیمارستان
 . پورت هایTwin  ،پوست درمان های جامع شامل درمان های پزشکی

 .جراحی، و لوازم آرایشی است
اگزما، پوست خشک و : تشخیص و درمان بیماری های فصلی معمول مانند

/ آسیب خورشید، آکنه، شادابی بیش از حد، درماتیت، از دست دادن مو 
 . آلوپسی، هرپس و زونا، و مالزما



EMG Studies 

 مطالعاتEMG 
 

EMG  یا الکترومیوگرافی یک آزمون است که عملکرد عصب و عضالت را
 . اندازه گیری می کند

 
  هدف از این آزمایش، رد کردن یا کشف شرایط پاتولوژیک سیستم

neuromusculo-skeleal است. 



Endocrinology - Telemedicine 

 پزشکی تله مدیسین -غدد درون ریز 
 

 . ارائه خدمات غدد درون ریز در بیمارستان از طریق راه دور پزشکی است
 تشخیص و درمان بیماری ها و اختالالت غدد درون ریز یا غده های ترشح

این غدد شامل تیروئید، پانکراس، هیپوفیز، تخمدان، تست، . کننده هورمون
 .پارتیروئید، هیپوتاالموس و آدنورالها است



Impact Testing 

تست تأثیر: 
 
به عنوان . هر فعالیت ورزشی یا فعالیت فیزیکی ممکن است مخرب باشد 

مثال در کودکان و ورزشکاران در تمام سنین بازی طوالنی تر و سخت تر از هر 
طبقه بندی شده به عنوان آسیب مغزی  )زمان قبل، بالقوه برای ضربه 

 .، همچنان افزایش می یابد(TBI -آسیب دیده 
 ImPACT (ارزیابی فوری بعد از انسداد و تست شناختی ) یک برنامه جامع

برای مدارس، تیم ها و باشگاه ها است که استانداردهای مدیریت اضطراب 
 .و مسئولیت پذیری را برای ورزشکاران فراهم می کند

  با اجرای برنامهImPACT  و همکاری با متخصصین مراقبت های بهداشتی
، می توانید باالترین سطح مراقبت از تیم را از ImPACTتحت آموزش 

 .ابتدای آزمایش تا درمان و بازگشت امن به بازی اطمینان داد



Infusion Therapy 

درمانی تزریق 
 

   سرپایی بیماران را درمانی تزریق های درمان از ای گسترده طیف ارائه 
 
ورید داخل به کاتتر یا سوزن یک طریق از که است دارو یک درمانی تزریق 

 درمان قابل خوراکی داروهای با بیمار وضعیت که زمانی است، شده وارد
 داشته درمانی تزریق به نیاز است ممکن که رایج اختالالت از بعضی .نیست
 آرتریت خوراکی، داروهای با توانند نمی که هایی عفونت از عبارتند باشند

 مولتیپل اولسراتیو، کولیت استخوان، پوکی آنمی، کرون، بیماری روماتوئید،
 آنتی کمبود 1 آلفا و بیضه آنتی اسپینوتیسی ایمنی، کمبود اسکلروز،
 تزریق داروهای انواع ارائه به قادر بیمارستان پزشک، دستور طبق .تریپسین

 .است (درمانی شیمی جز به)



Nutrition Therapy Program - 
Telemedicine 

 برنامه تغذیه- Telemedicine 
 
 ارائه خدمات تغذیه ای پزشکی 
مشاوره تغذیه می تواند در مدیریت مسائل پزشکی و نگرانی های بهداشتی کمک کند، از جمله: 

 

 چاقی و کاهش وزن•        
 دیابت• 
 بیماری کلیه و کبد• 
 فشار خون• 
 بیماری قلبی• 
 سرطان• 
 پوکی استخوان• 
 مشکالت گوارشی• 
 اختالالت اشتها• 
 حساسیت غذایی• 



Orthopedics 

ارتوپدی 
 

 ارائه خدمات ارتوپدی 
ارتوپدی عمومی، جراحی جایگزین، پزشکی ورزشی، دست و اندام : شامل

/  فوقانی جراحی، عمل جراحی آرتروسکوپی، آرتروسکوپی لب، بازسازی شانه 
 مچ پا و مراقبت از شکستگی/ زانو 



Sleep Lab – Consults – Telemedicine 

 مشاوره  -آزمایشگاه خواب- Telemedicine 
 

تشخیص اختالل خواب با مراجعه به پزشک خانواده آغاز می شود که سابقه 
خواب را مورد بحث قرار می دهد و تعیین می کند که برای مشاوره با 

 . متخصص خواب ارجاع داده شود
 متخصص، میزان شدت بیماری را ارزیابی کرده و گزینه های مناسب درمان

قرار مالقات های بعد از خواب با استفاده از تله . یا دارو را توصیه می کند
 .مدیسین برنامه ریزی می شود



Sleep Lab – Sleep Studies & CPAP 
Clinics 

 CPAPمطالعه خواب و درمانگاه  -آزمایش خواب •
 

مطالعه خواب، آزمون آکومیمتری : خدمات آزمایشگاهی خواب عبارتند از
 .CPAPشبانه، و درمانگاه 


