
 عنوان مقاله : بررسي تاثير طراحي محيطهاي بهداشت و درمان بر سالمتي بيماران

 نويسنده : زهره آب نيلي رناني  كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 مقدمه:

 به صورت توام تغييرات اساسيضروري است  ،در مراقبتهاي بهداشتي و درماني  بروز خطا جلوگيري از به منظور

عوامل سيستمي كه مي تواند به  انجام گيرد.اجراي فرايندها   محيطساختار فرهنگ و  در ،مراقبتي در فرايندهاي 

طور بالقوه شرايطي را براي ايجاد خطاها فراهم كنند را عوامل پنهان مي گويند. اين شرايط به طور اجتناب ناپذير 

         يگر كه داراي نقص ايمني در سيستم باقي مي مانند و زماني كه با عوامل دو مدت طوالني به صورت خفته 

آشكار مي گردند. عوامل نهان را مي توان شناسايي كرد و از بروز عوارض جانبي آن  تركيب شوند ،مي باشند 

يكي از اين عوامل پنهان مي باشد.  . طراحي نا مناسب فضاهاي فيزيكي بهداشت و درمانجلوگيري به عمل آورد

هاي فيزيكي هدف اين مقاله شناخت راهكارهاي علمي رايجي است كه به واسطه آن عوامل پنهان مخرب در فضا

 بخشهاي بهداشت و درمان شناسايي و كاسته مي شود.

 روش بررسي: 

با استفاده از  و كه اطالعات آن با روش مروري تشريحي ، توصيفيكاربردي مي باشد  -توصيفي اين مقاله از نوع

فضاي فيزيكي هاي ،  سايتهاي معتبر با استفاده از كليد واژهجستجو در منابع مختلف علمي شامل كتب ، مجالت و 

  تا كنون گردآوري شده است. 2011در فاصله زماني  سالمت بيماران و

 :يافته ها

 محور ارتقاي كيفيت به طور خالصه دسته بندي گرديد: 6اطالعات گردآوري شده بر پايه 

 وجود عاليم راهنمايي ، استفاده از اتاقهاي انفرادي به جاي اتاقهاي چند تخته  بيمار محوري: -1

، طراحي سيستمهاي تهويه  در دسترس بودن وسايل كمكي به منظور جلوگيري از سقوط بيماران ايمني : -2

و از  سطوح كه به راحتي نظافت شوند استفاده از متريالهايي براي پوشش، براي جلوگيري از گسترش عفونت 

 دست با مواد مناسب مداوم فراهم كردن امكانات جهت تسهيل در شستشوي سقوط بيماران نيز جلوگيري كند و 

 كنترل اثرات سرو صدا،  طبيعيواستفاده از نور مناسب :  فرايندهاي درمان اثربخشي -3



به حداقل رساندن ،  تجهيزات پزشكي(چيدمان استاندارد اتاقها ) از نظر لوازم و : فرايندهاي درمان كارايي-4

 حمل و نقل بيماران

با طراحي صحيح  تسهيل كار باليني پرستاران واطمينان از واكنش سريع به نيازهاي بيماران به موقع بودن:  -5

 فضاي فيزيكي 

 عدالت: اطمينان از ميزان و اندازه پاسخ يكسان به تمام نيازهاي گوناگون بيماران -6

 نتيجه:

طراحي ساختار و تاسيسات با وسايل ثابت و متحرك تاثير قابل توجهي در عملكرد انسان به خصوص بر سالمت 

يافتند كه بين محيط مقاله محققان در 600د. در بررسي و ايمني كاركنان ، بيماران و همراهان ايشان دار

رد كاركنان رابطه موثري وجود دارد.فيزيكي و نتايج عملك  

، سالمت بيماران محيطهاي بهداشت و درمان، طراحي : كليديكلمات   

 

  


