جدول راهنماي طراحي معماري فضاهاي بخش تصوير برداري(راديو لوژي،ماموگرافي،سونوگرافي) Ct-Scan،
سطح يا ابعاد
رديف

نام فضا

تقريبي

مکانيابي و طراحي فضا

نازک کاري کف

نازک کاري ديوارها

سقف

توضيحات

(متر مربع)
قرنيز  :سنگ پهک به
ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر

08.82

درون منطقه انتظار حداقل  3صندلي ب ه ازای
هر رختکن مورد ني از م ي با د  .ب ه ال هو
حداقل يک سرويس بهدا تي ملو ولين ني
بايد در اين محل در نظر گرفته ود .

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر
ياکفپوش وينيل

0

پذيرش و منشي

2.05

پذيرش مي تواند بص ورت مش ترک ب ا دي ر
ود .
بخش های تص وير ب رداری اس تفاد
پذيرش بايد در محوي قرار گي رد ک ه نظ ارت
کامل بر بيماران و همراهان دا ته با د .بهتر
اس ت منش ي و پ ذيرش ب ه فض ای انتظ ار
بيماران و گ ارش فيوم ه ا دسترس ي دا ته
با د.

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر
ياکفپوش وينيل

3

باي اني فيوم( فلال)

0.02

بهتر اس ت اي ن فض ا در ن ديک ي ات ام ف يوم
خواني قرار گيرد و در ص ورت امک ان توس ط
پنجر به اين اتام ارتب ا دا ته با د.اي ن
اتام نبايد هيچ پنجر ای رو ب ه ففت اب و ن ور
البيلي دا ته با د.

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر
ياکفپوش وينيل

1

سالن انتظار

بدنه ديوار  :سنگ به
ارتفاع  122سانتيمتر از
باالی ازار +اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر
٭منظ ور از ح داقل ارتف اع مفي د ،
فاصوه کف تمام د ت ا زي ر س قف
کاذب مي با د.

قرنيز  :سنگ پهک به
ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

بدنه ديوار  :سنگ به
در قسمت پذيرش ملم وال االهال ات
کامل بيماران بخش سرپايي را ثبت و
ضبط مي کند .

ارتفاع  122سانتيمتر از
باالی ازار +اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات
قرنيز  :سنگ پهک به
ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر
بدنه ديوار  :اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

قرنيز  :سنگ پهک به

پنجر جهت فضا در نظرگرفته نشود.

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر
ياکفپوش وينيل

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

4

باي اني فيوم( راکد)

0.02

2

اتام مسئول راديو لوژی
(انجام ملاينه)

9

در فض ايي مناس ا الراح ي ود بطوريک ه
راديو لوژيست بتواند بيشترين کنترل را روی
بخش و مراجلين دا ته با د.

5

اتام راديوگرافي ساد

حداقل سطح  05:متر مربع

اتام تصوير برداری به گونه ای الراح ي ود
که دقيقا در مجاورت اتام ظه ور ف يوم با د
.بخشي از اتام تصوير ب رداری م ي توان د ب ه
اتام کنترل اختصاص ياب د و ي ا ات اقي مج ا
برای فن در نظر
مي گيرند.

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

0

اتام کنترل

حداقل سطح2/05 :متر مربع

اتام کنترل بايد چسبيد به اتام ظه ور ف يوم
با د .
(مشترک بين هر دو واحد تصوير برداری)

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر
بدنه ديوار  :اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

قرنيز  :سنگ پهک به
ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر
بدنه ديوار :اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

٭حداقل ارتفاع مفيد 3 :متر
قرنيز :سنگ پهک به
ارتفاع  12و ضخامت 1
سانتيمتر
بدنه:زير سازی الايق

سقف کاذب از جنس
پانل های فنتي باکتريال

سربي+گچ و رنگ
روغني مات

تخت راديولوژی در قسمت مرک اتام
قرار مي گيرد زيرا اين امر کم ک ب ه
رفت و فمد و تردد بيمار و پرسنل مي
نمايد .
اگر در زير بخش راديو لوژی فضاهای
دي ری با د،بايد ک ف اتاقه ای دارای
ا له  ،سرب کوبي ود.

قرنيز :سنگ پهک به
ارتفاع  12و ضخامت 1
سانتيمتريا قرني وينيل
بدنه:زير سازی الايق
سربي+گچ و رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر
اتام کنترل با استفاد از ديوار س ربي
و يشه سربي الراحي ود

8

فضای اصوي تصوير برداری
ماموگرافي

 02/0 :متر مربع

9

اتام سونوگرافي

10/52

12

اتام اصوي سي تي اسکن
ct - scan

 35متر مربع

الراحي اين اتام به گونه ای با د که اپراتور
دارای ديد مستقيم بر روی بيمار با دضمن
اينکه بيمار در کمال فرامش و دور از تردد
تکنسين ها و پرستاران واقع ود  .رختکن
ماموگرافي ممکن است درون اتام مامو گرافي
يا در فاصوه ن ديک به فضای انتظار قرار
گيرد ..در صورتيکه سيستم ماموگرافي مجه
به امکانات الزم برای انجام بيوپسي با د بايد
اتام ماموگرافي ب رگتر در نظر گرفته ود تا
امکان کارروی بيمار برای سه الي چهار نفر
برقرار با د..سيستم مامو گرافي دارای يک
پنجر فاف ضد ا له است که از
راديولوژيست در برابر ا له محافظت مي
کند.

اتام سونوگرافي ب ه گون ه ای ق رار گي رد ک ه
دسترس ي ب ه س رويس بهدا تي بيم ار در
داخل اتام ي ا راه روی اص وي بخ ش دا ته
با د همچنين بايد دسترسي به رختکن بيمار
و فضای انتظار دا ته با د .

قرنيز  :سنگ پهک به
سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

ارتفاع  12و بضخامت 1
سانتيمتر
بدنه ديوار :اندود گچ و
دو گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
پانل های فنتي باکتريال

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر
به الور ملمول اين اتام
امل يک درب بلرض 112
سانتيمتر خواهد بود که به منظور
تردد پرسنل و بيمار استفاد خواهد
د.
سقف و کف اتام ماموگرافي بايد
قابويت حفاظت از ا له را دا ته
با د ..يودينگ مورد نياز اتام
ماموگرافي کمتر از راديولوژی و
تکنيکهای دي ر تصويربرداری است

قرنيز :سنگ پهک به
سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

ارتفاع  12و ضخامت 1
سانتيمتريا قرني وينيل
بدنه :گچ و رنگ روغني
مات

الرض درب  102 :سانتيمتر
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

سقف کاذب
-

قرنيز :سنگ پهک به
کفپوش بدون درز از نوع
کفپوش فنتي الکترواستاتيک

ارتفاع  12و ضخامت 1
سانتيمتريا قرني وينيل
بدنه:زير سازی الايق
سربي+گچ و رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
پانل های فنتي باکتريال

ارتفاع س قف :متناس ا ب ا تجهي ات
انتخ اب د و توص يه کارخان ه
سازند
س طود ديواره ا باي د ب دون درز و
درمقابل مواد ويند مقاوم با د .

-

11

اتام کنترل CT

9

10

فماد سازی و ريکاوری
CT

9

13

اتام تجهي ات

3.5*0.0

14

منطقه اسکراب

5

اتام کنترل جهت اس تقرار ک امپيوتر و دي ر
کنترل کنن د ه ای تجهي ات الراح ي م ي
ود .يک پنجر بايد ديد کام ل ب ه بيم ار در
اتام کنترل را فراهم فورد.اين فضا م ي توان د
بصورت مشترک با  MRIمورد اس تفاد ق رار
گيرد  .اين اتام در مجاورت اتام فماد س ازی
است .

کفپوش فنتي استاتيک
کف وی ندارد .

کا ي تا زير سقف

اين اتام مي تواند به صورت مشترک با بخش
 MRIاستفاد ود  .اين اتام بايد دسترس ي
فسان به اتام گ ارش نويسي دا ته با ند .

کفپوش وينيل
کف وی ندارد .

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي)

کفپوش فنتي استاتيک

کا ي تا زير سقف

گچ ورنگ روغني نيم
مات

اين فضا در صورتي پيش بيني مي ود ک ه
راديو لوژيست نياز ب ه انج ام الم ل ته اجمي
دا ته با د  .اين فضا ني مي تواند به ص ورت
مشترک با بخش  MRIاستفاد ود .

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

 CTاسکن و گانتری بايد دقيقا در
راستای ديد خصي با د که در اتام
کنترل قرار گرفته است  .دراتام
کنترل بايد مج ا از در اتام تصوير
برداری با د  .همچنين در اصوي اتام
بايد زير نظر ديد مستقيم اتام کنترل
با د تا کارمندان قسمت کنترل در
صورتيکه کسي وارد اتام د مطوع
گردند..
ارتفاع س قف :متناس ا ب ا تجهي ات
انتخ اب د و توص يه کارخان ه
سازند

سراميک غير لغ ند

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب

اين منطقه به منظور بيهو ي کوي و
يا ج ئي و همچنين برای بهبودی
بيماراني که المل تصوير برداری فنها
تمام د است استفاد مي ود.
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

يک رختکن اختصاص در مجاورت اتام تصوير
برداری موردنياز م ي با د ب ه گون ه ای ک ه
درب فن مس تقيما ب ه داخ ل ات ام تص وير
برداری باز ود .يک رختکن الم ومي ه م در
کنار درب اصوي ورودی بخش و محل انتظ ار
بيماران مورد نياز مي با د در رايط ايد ال
دو رختکن يکي برای افراد ملو ول و دي ری
برای ساير بيماران الراحي مي ود .

سراميک غير لغ ند
يا کفپوش وينيل

اتام تاريک بايد ن ديک اتام الکسبرداری قرار
گيرد .برای اجتناب از تردد مکرر تکنسين ،در
ديوار اتام تاريک ي ک سيس تم پ اا کاس ت
قرار داد مي ود ک ه ف يوم ه ا توس ط اي ن
پاا کاست به اتام الکسبرداری منتق ل م ي
ود.

سنگ يا سراميک غير لغ ند

12

رختکن
(بيماران)

0/02

15

اتام تاريکخانه
(ظهور فيوم)
با پيش فضا

0.02

10

دست ا ظهور اتوماتيک
( )Day light

0.0

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

18

فضای پر کردن فيوم در
کاست

0.02

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

19

انبار فيوم خام

3.04

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي)

در اين محل گانهای تمي ن ه داری
د و گانهای کثيف جمع فوری مي
وند  .بايد توجه ود که رختکن ني
باي د در مقاب ل پرتوه ای ي وني ان
محافظت د با د .
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

رنگ روغني نيم مات

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي)

اين اتام به منظور ظهور فيوم در نظر
گرفته ود.
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

گچ ورنگ روغني نيم
مات

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

گچ ورنگ روغني نيم
مات

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

سراميک غير لغ ند
کف وی ندارد

02

اتام کثيف

0.02

01

اتام جهت فيوم
خواني(ن اتوسکوپ)و
گ ارش نويسي

00.58

00

انبار اقهم مصرفي

2.05

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

03

اتام کارکنان

9

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

04

رختکن کارکنان

4.30

سراميک غير لغ ند

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
فضای گ ارش نويسي بابد فض ايي مس تقل از
ات ام کنت رل با د  .در اي ن فض ا ني باي د
امکاناتي نظير ک امپيوتر و پرينت ر لي ری ب ه
منظور گ ارش نويسي فراهم گردد

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر

ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

در اي ن مک ان گ ار ات پ کي
بيماران ک ه توس ط پ کان نو ته
د است ن هداری مي ود.
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

گچ ورنگ روغني نيم
مات

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات
-

-

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

02

فبدار خانه

0.0

سراميک غير لغ ند

05

سرويس های بهدا تي
کارکنان

3.04

سراميک غير لغ ند

کا ي تا زير سقف

00

محل ن هداری برانکارد و
تخت بستری

اين فضای جانبي مي تواند بص ورت مش ترک
با دي ر بخشها استفاد ود .

کفپوش وينيل

رنگ روغني نيم مات
قرني سن ي لبه گرد به
الرض  12سانتي متر

08

اتام مشاور و جوسه

اين فضای جانبي مي تواند بص ورت مش ترک
با دي ر بخشها استفاد ود .

سنگ پهک بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

-

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

گچ و رنگ روغني نيم
مات

منطقه ن هداری تخت و يا ترولي م ي
تواند قسمتي از منطقه انتظ ار بيم ار
با د و هر دو اين فضاها مي توانند ب ا
بخ ش  MRIبص ورت مش ترک
استفاد وند
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به

10

ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

گچ و رنگ روغني نيم
مات

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

تو ضيحات:
 بخش راديو لوژی در البقه اول و در دسترا بيماران بستری و غير بستری مي با د .همچنين اين بخش بايد ن ديک فسانسورهای مخصوص حمل بيمار با د .الزمست که بخش راديو لوژی ن ديک به دي ر بخشهایتشخيصي بيمارستان و امکانات درماني با د.مرک اورژانس در يک بيمارستان بايد دسترسي مستقيم و فسان به بخش تصوير برداری دا ته با د .
 در اتام تصوير برداری بايد قادر به البورتخت ب رگ بيمارستاني با د . پنجر سربي اتام راديولوژی بايد دقيقا در راستای تخت بيمار و بوکي استند با د به گونه ای که از داخل اتام يک نمای کامل بر روی بيمار و تجهي ات وجود دا ته با د . در مواردی که در اتام راديولوژی پشت به پشت هم قرار مي گيرند امکان استفاد از يک ژنراتور به صورت مشترک وجود دارد که اين موضوع کمک به صرفه جويي در ه ينه های را اندازی مي کند . بر اساس تکنولوژی انتخابی برای دستگاه نياز است که يک محل به منظور ظهور و ثبوت فيلم در نظر گرفته شود.-

تخت راديولوژی در قسمت مرک اتام واقع مي ود زيرا اين امر کمک به رفت و فمد و تردد بيمار و پرسنل مي نمايد .
ارتفاع سقف اتام راديولوژی بايد متناسا با انداز تجهي ات مورد استفاد تليين د ولي نبايد کمتر از  3متر با د .
مهحظات مربو به محافظت در برابر ا له در پهن مورد توجه قرار گيرد .
برای اتام ماموگرافي بايد فضای انتظار مج ا در نظر گرفته ود و اين فضا حداقل برای انتظار  5نفر مناسا با د.فضای انتظار بايد فرام و دور از رفت و فمد و سرو صدا با د.
٭ منظور از حداقل ارتفاع مفيد  ،فاصوه کف تمام د تا زير سقف کاذب مي با د.

مشخصات فضا و محل قرارگيري : CT -SCAN
CTرو ي است برای تشخيص تومورهای بافت های نرم که با راديولوژی ملمولي قابل تفکيک نيست  .در اين روش ،تصوير يک برش مقطلي از بافت توسط سيستم CTتوليد مي ود.اگر  CTدر يک بخش تصوير برداری تشخيصي واقع د
است الزم است در محوي قرار گيرد تا  04ساالته با بخش حوادث واورژانس در ارتبا با د .
قرار گرفتن  CTدر کنار  MRIيک موقليت مناسا جهت کاهش ه ينه های مشترک موجود خواهد فورد منتهي نکته بسيار مهم در اين خصوص مربو به مهحظات مي ان مغنااليسي  MRIمي با د .
بر خهف  MRIابلاد گانتری دست ا  CTروز به روز اف ايش پيدا مي کند  .لذا بهتراست ابلاد اتام  CTرا ب رگتر از فنچه مورد نياز است الراحي کرد تا در هن ام ارتقاء سيستم CTمجبور به تخريا و بازسازی کامل نبا د .
در الراحي بخش حداکثر سلي و توان در ايجاد يک الرد زيبا بکار برد ود زيرا اين کار تاثيربه س ايي در فرامش روحي و رواني بيمار خواهد دا ت .
به منظور الراحي بخش سي تي اسکن مهحظات وامکانات کافي در رابطه با تسهيل در تمرک بيماران  ،يو های جابجايي  ،مسير تردد بيماران ،فضای انتظار از مسائوي هستند که در الراحي به منظور استفاد بهينه از امکانات بايد در نظر گرفته
ود  .الراحي فضا بايد به گونه ای با د تا امکان المويات بيوپسي به صورت هم مان با تصوير برداری ني وجود دا ته با د  .لذا بايد امکانات کامل به منظور تهويه  ،کنترل مسائل الفونت زدايي و سيستم اسکراب وجود دا ته با د  .سيستم اسکراب
مي تواند در داخل اتام و يا در محيطي در مجاورت اتام سي تي اسکن واقع ود  .اتصاالت مربو به سقف  ،ديوار و کف بايد به گونه ای الراحي و اجرا د با د تا الاری از هر گونه خول وخرج و درز با د تا مکاني برای النه گ يني مواد فلود وغير
ن ردد .
فضاهای وابسته : CT


منطقه استريل و اسکراب مشابه به يک اتام المل کوچک الراحي مي ود  .فضای ريکاوری  CTکوچکتر از فضای ريکاوری اتام المل خواهد بود  .در نظر گرفتن دو تخت و يک ايست ا پرستاری کوچک به منظور نظارت کافي است .

 سيستم اسکرابمي تواند در داخل اتام و يا در محيطي مجاوراتام سي تي اسکن واقع ود .
نکات الراحي در : CT


فضای کافي االراف بيمار و بر روی تخت و يا ترولي به گونه ای که برای پرسنل و تجهي ات االراف فنها فضای کافي در هن ام کار فراهم با د .



يک دستشويي کوينيکي



در اتام اصوي  CTحداکثر  2نفر از پرسنل در فن تردد مي کنند .



درب ها مشابه ديوارها در برابر پرتودهي حفاظت ود  .درها بايد به سمت داخل اتام باز ود .



سطح اتام بايد با راهروهای مجاور هم تراز با د .



امکانات الزم برای تلويض دست ا  CTبايد پيش بيني گردد  .به الهو اينکه وزن وارد به اسکوت ساختمان ني در محل م بور محاسبه ود  .الزم به ذکر است که با پيشرفته تر دن تجهي ات  ،ابلاد و حجم فن ب رگتر مي ود .



درها به سمت داخل  CTباز ود و لبه درها با ديوار الهو بر همپو اني بايد پو ش سرب دا ته با د .



هن امي که بيمار از دست ا پيس ميکر (ضربان ساز قوا) استفاد مي کند و يا يک قطله فو ی در بدن او کار گذا ته د با د  .دي ر قادر به اسکن  MRIنمي با د  .لذا اين ونه از بيماران به  CTمراجله مي نمايند

جدول راهنماي طراحي فضاهاي «( » MRIاز مجموعه فضاهاي بخش تصوير برداري)
سطح يا
رديف

ابعاد
نام فضا

1

اتام MRI

تقريبي

مکانيابي و طراحي فضا

نازک کاري کف نازک کاري ديوارها سقف

توضيحات

(متر مربع)

0

پذيرش

حداقل
مساحت38:
مترمربع

12

بيشتر بيماراني که به واحد  MRIمراجله مي
کنند از بيماران سرپايي هستند لذا واحد MRI
بهتراست در ن ديکترين محل به درب اصوي
ورودی و خروجي واقع ود  .برای بيماران
بستری بايد دسترسي به واحد  MRIاز الريق
مناسا البور ترولي وجود دا ته با د MRI .
بايد در کنار مجمواله تجهي ات تصوير برداری در
بخش تصوير برداری واقع ود .
الراحي پذيرش بايد به گونه ای با د که :
الف  :ازدرب اصوي ورودی حداقل فاصوه را دا ته
با د .
ب  :امکان همراهي همراهان بيمار تا اتام تص وير
برداری ميسر با د .
ج  :نظارت کامل بر کوي ه رف ت و فم دها دا ته
با د .
د  :محل ن هداری تخت ترولي ويوچر دا ته با د
.
ه  :دسترسي مستقيم ب ه س الن انتظ ار دا ته
با د

کف از نوع کانداکتيو
فنتي استاتيک حداقل با
ضخامت  4سانتيمتر .

غير ثابت – فکوستيک بر
قرنيز:وينيل
بدنه:گچ ورنگ روغني نيم

اساا دستور توليد کنند
ارتفاع حد اقل سقف3/12 :
متر

سطح اتام بايد با سطح راهرو و اتاقهای
همجوار تراز با ند
ارتف اع س قف :متناس ا ب ا تجهي ات
انتخاب د و توصيه کارخانه سازند

مات

قرنيز:وينيل
کفپوش وينييل

بدنه:گچ ورنگ روغني
نيم مات

رنگ روغني نيم مات يا
فکوستيک

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر
در مواردی که استفاد از پذيرش اص وي
بخ ش تص وير ب رداری ب رای بيم اران
مشکل مي با د و الزمست ت ا مس احت
ال والني را ال ي کنن د ي ک پ ذيرش
مخصوص برای  MRIاستفاد مي ود
.

3

فضای انتظار

10

4

سرويس بهدا تي
بيمار

4
سرويس بهدا تي
ملوولين  2 :متر
مربع

در صورتي که برای بيماران بخ ش  MRIميس ر
نمي با د .تا از اتام انتظار المومي بخ ش تص وير
برداری استفاد کنند بايد ي ک مح ل ب ه الن وان
منطقه انتظار بيماران و همراه ان  MRIدر نظ ر
گرفته ود  .منطقه انتظار بايد يک محيط فرام و
دل ان ي با صندلييهای مختوف برای کودک ان –

قرنيز:وينيل
کفپوش وينيل

بدنه:گچ ورنگ روغني

سقف فکوستيک

نيم مات

افراد مسن و بيماران در نظ ر گرفت ه ود  .اي ن
قسمت بايد کامه مج ا زير نظر پذيرش و پرسنل
با د وحتي االمکان فض ا جه ت م انور و حرک ت
پرستاران وجود دا ته با د .
سرويسهای بهدا تي باي د در مج اورت منطق ه
اصوي انتظار واقع وند  .ح داقل ي ک س رويس
بهدا تي ن ديک منطق ه انتظ ار باي د س ازگار ب ا
ملوولين با د و الهو ب ر فن فض ای ک افي ب رای
يک همرا دا ته با د .

سراميک غير
لغ ند

کا ي تا زير سقف

2

اتام کنترل

4/0*0/4

اين اتام در مجاورت اتام تصوير برداری واقع م ي
ود به گونه ای ک ه پرس نل بخ ش  MRIدي د
کافي و نظارت کامل بر بيمار دا ته با د .پنج ر
اتام کنترل بهتر اس ت دي د مس تقيم ب ه داخ ل
تونل  MRIدا ته با ند.

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

کا ي تا زير سقف

5

اتام ريکاوری

3*3

دراتام ريکاوری دقيقا امکان اتي ک ه در ريک اوری
اتام المل مورد نياز است بايد وجود دا ته با د
فضای ريکاوری باي د از س ه ال رف دي وار دا ته
با د .در صورتيکه المل بيهو ي ني در اين فض ا
صورت مي گيرد باي د فاص وه فن ت ا ات ام MRI
کوتا با د تا پ ک بيهو ي دسترسي سريع ب ه
اتام  MRIدا ته با د.

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

سقف کاذب

سقف کاذب

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر
فض ای انتظ ار باي د در ن ديک ي ورودی
بخ ش ق رار گرفت ه و در مل رض دي د
پذيرش با د  .بهتر است اين فض ا دارای
ن ور البيل ي با د  .اي ن فض ا ني از ب ه
دسترسي مستقيم به راهروی جابجايي و
تسهيهت الم ومي دا ته با د  .اي ن
فض ا ممک ن اس ت ب ين چن د بخ ش
مشترک با د .

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

يک اتام کنت رل م ي توان د ب ه ص ورت
مشترک به اتام  CTو  MRIس رويس
دهي کند .
ارتف اع س قف :متناس ا ب ا تجهي ات
انتخاب د و توصيه کارخانه سازند
ورود و خ روج ب ه ات ام تص وير ب رداری
ميتواند توسط يک کويد در اتام کنت رل
هدايت ود.
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر
مجه ب ه پ رد ب ه منظ ور حفاظ ت و
فس ايش بيم اران با د  .بيم ار از اي ن
قسمت فق ط ب ا ترول ي ب ه ات ام MRI
منتقل مي ود .
فضای ريکاوری بايد بشدت تهوي ه ود
تا گازهای بيهو ي از محل خارج ود.

0

اتام کامپيوتر و
تجهي ات

4/8*3/5

اتام تجهي ات چسبيد به اتام  MRIاست.
اين اتام بمنظور ن هداری تجهي ات الکترونيکي و
کامپيوتری  MRIمورد نياز ميبا د.

8

رختکن

حداقل سطح :
 0/02متر مربع
حداقل سطح
برای ملوولين 4 :
متر مربع

رختکن بيمار در مجاورت ناحيه درمان ق رار م ي
گيرد.

9

اتام گ ارش نويسي

10

اي ن ات ام دقيق ا مش ابه دي ر اتاقه ای گ ارش
نويسي احتياج به امکانات اولي ه جه ت مطالل ه و
نو تن گ ارش و ديدن الکس دارد .

12

انبار تجهي ات پ کي

9

اي ن انب ار بمنظ ور ن ه داری تجهي ات پ کي
پرتابل که بصورت روزمر مورد استفاد قرار نم ي
گيرن د م ورد ني از م ي با د .مانن د پم
سرنگ،تجهي ات بيهو ي ،پم سرم و ...

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
ياکفپوش وينيل

سراميک غير
لغ ند
ياکفپوش وينيل

کا ي تا زير سقف

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر
تهويه اتام ب ون ه ای با د ک ه گرم ای
ديد حاص ل از ک ارکرد تجهي ات را
تهوي ه نماي د.تل ويض و ب ه روز ک ردن
 MRIممک ن اس ت ني از ب ه فض ای
بيشتردر الراحي اين قسمت دا ته با د
لذا در صورت امک ان فض ای بيش تر ب ه
اين منظور اختصاص يابد.
٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به
سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر-سراميک
يا کفپوش

ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر
اين فضا ممکن اس ت ب رای انتظ ار ني
استفاد ود .

قرنيز:سنگ پهک به
ارتفاع 12سانتيمتر

سقف کاذب از جنس
صفحات گچ
(کناف يا مشابه)

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر
تجهي ات تمي ني م ي توانن د در اي ن
محل قرار گيرند.

11

اتام نظافت

4

سراميک غير
لغ ند

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

10

اتام کار تمي

10

سراميک غير
لغ ند

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

13

اتام کار کثيف

12

سراميک غير
لغ ند

14

انبار فيوم

8-10

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتر
ياسراميک

12

دفتر کار يکنفر

9

کا ي تا زير سقف

سقف کاذب (فو ی /
فلومينيومي

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/42 :متر

قرنيز:سنگ پهک به

اين اتام بايد دور از فضاهای الکتريکي و ترجيحا
در کنار دي ر فضاهای اداری قرار گيرد .

سنگ پهک
بضخامت 0.2
سانتيمتريا
سراميک
ياکفپوش وينيل

ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

گچ و رنگ روغني نيم مات

قرنيز:سنگ پهک به

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

ارتفاع 12سانتيمتر
بدنه :اندود گچ و دو
گچه پرداختي +رنگ
روغني مات

٭حداقل ارتفاع مفيد 0/02 :متر

گچ و رنگ روغني نيم مات

اين دفتر جهت مديران و اس اتيد بخ ش
مورد استفاد قرار مي گيرد .

توضيحات:
MRIرو ي است که با استفاد از ميدان مغنااليسي بسيار قوی و سي نالهای راديويي و استفاد از نرم اف ار و کامپيوتر تصاوير بسيار دقيقي از بدن انسان ارائه مي کند  .اين تصاوير مشابه تص اوير حاص وه از پرت و  Xم ي با د و م ي ت وان فنه ا را در
تووي يون مشاهد نمود به الهو امکان ثبت و ضبط تصاوير فوم بر روی فيوم و  CDني ميسر مي با د  .تفاوت اصوي  MRIو تصاوير حاصل از پرتو  Xدر اين است که  MRIبيشترين کاربردی برای بردا ت تصاوير از بافتهای نرم بدن مي با د .
 در الراحي ساز محل قرارگيری  ، MRIوزن خود دست ا و وزن تجهي ات يودينگ فن مجموالا بايد در نظر گرفته ود  .قرارگيری م نت  MRIدر البقه همکف کمک مي کند تا نياز به ه ينه اضافي جهت استحکام ساختمان نبا د  .ض مناجابجايي م نت و تلويض فنرا فسان مي کند .
 سوئيت و يا واحد  MRIکامه بايد مستقل با د . ب رگي فضايي که در نظر گرفته د بايد حداقل به انداز ميدان مغنااليسي ( ) %2و يا  2گوا با د . بيماراني که به منظور  MRIوارد مي وند امل همه گروههای سني و بصورت سرپائي و يا بر روی تخت و يا ويوچر هستند . .اين بيماران نياز به تلويض لباا و رختکن دارندو در بلضي موارد الزم است بيهوش وند .در ص ورت بيهو ي الزماست پس از تصوير برداری به هوش فيند و در ريکاوری بستری وند .ممکن است تجهي ات مانيتورينگ به فنها متصل با د .و ممکن است ونتيهتور نياز دا ته با ند .اکثرا دچار واهمه و اضطراب هستند  .به منظور کاهش ب ار اس ترا پيش نهاد
مي ود که محيط  MRIيک محيط فرام و الراحي زيبا دا ته با د
 -از يکسری از فضاها نظير پذيرش – ريکاوری و  ....به صورت مشترک در بخشهای  – CTسونوگرافي – راديولوژی و  MRIمي توان استفاد نمود  .در بخش تصوير برداری پيشنهاد مي ود  CTب ه الن وان واح د مح وری در نظ ر گرفت ه

ود

ودي ر واحدها به صورت مشترک از امکانات فن استفاد کنند.
 دست اههای  MRIاز نوالي گاز به منظور سرد ن هدا تن م نت استفاد مي کنند  .اين گازها بصورت کپسول وارد اتام مي وند  .الراحي بخش بايد به گونه ای با د که نقل و انتقال اين کپس ولها از بي رون ب ه داخ ل ات ام ب ه راحت ي ص ورتپذيرد .
 ارتفاع سقف بايد به گونه ای انتخاب ود تا الف  :سقف خارج از ميدان  2گوا با د  .ب  :فضای الزم جهت پرکردن گاز کرايوژن با د  .ج  :امکانات تخويه و تهويه گاز از باالسر م نت ميسر با د .٭ منظور از حداقل ارتفاع مفيد  ،فاصوه کف تمام د تا زير سقف کاذب مي با د.

توضيحات کلي :
مسير البور و مرور پرسنل بايد با توجه به وضليت پرسنل در حال کار در بخشهای راديولوژی  ،CT ،سونوگرافي تليين ود
در رابطه با الراحي بخشهای تشخيصي بايد مهحظات زير در نظر گرفته ود:.
 -1تجهي ات  -0مسير بيمار  -3مسير پرسنل  -4الموکرد
 الزمست ضوابط مندرج در فئين نامه تاسيس موسسه راديو لوژی و مرک تصوير برداری رالايت گردد.برخي مفاد فئين نامه تاسيس موسسه راديو لوژی و مرک تصوير برداری:
ماد  -1راديولوزی يک ر ته تشخيصي درماني و پ کي است که در برگيرند مجمواله ای از رو های تصويربرداری تشخيصي – درماني و مداخوه ای ميبا د که با استفاد از ا له  ،Xامواج فراصوتي و ميدانهای مغنااليسي انجام مي ود.
ماد  -0موسسه راديولوژی به محوي گفته ميشود که جهت اقدامات مندرج در ماد  1داير مي ردد و امل دست اههای راديو لوژی  ،سونوگرافي  ،ماموگرافي،پری اپيکال ،پانورکس ،سفالومتری ،سنجش تراکم استخوان مي با د.
ماد  - -3مرک تصوير برداری پ کي به محوي گفته ميشود که جهت اقدامات مندرج در ماد  1داير مي ردد و امل دست اههای راديو لوژی  ،سونوگرافي  ،ماموگرافي،پری اپيکال ،پانورکس ،سفالومتری ،سنجش ت راکم اس تخوان و CT-Scanو ي ا CT-
Scanو MRIبود و بصورت بانه روزی فلاليت خواهد نمود.
برخي ضوابط ساختماني ارائه د در فئين نامه تاسيس موسسه راديولوژی و مرک تصوير برداری:
 - 1حداقل مساحت موسسه  92متر مربع ميبا د.
 - 0موسسه حتي المقدور در البقه همکف  -1 ،و يا  +1قرار دا ته و درصورت ارتفاع بيش از +0و -0از ورودی البقه همکف تا موسسه  ،ساختمان بايد فسانسور دا ته با د.
 - 3مساحت مرک حداقل  022مترمربع مي با د.
 - 4مرک بايد در ساختمان غيرمسکوني تاسيس گردد و در صورتيکه کاربری ساختمان مسکوني است بايد که خالي از سکنه با د.
 - 2درب ورودی مرک مي بايست مج ا با د.
 - 5رالايت ضوابط فني ابهغي وزارت  ،ضروری است.
٭ منظور از حداقل ارتفاع مفيد ،فاصوه کف تمام د تا زير سقف کاذب مي با د.
موارد ذکرشده در قسمت نازک کاري (کف  ،ديوار و سقف) در کليه فضاها بصورت گزينه پيشنهادي است  .بديهي است جزئيات اجرائي و جداول نازک کاري طرح از سوي مهندسين مشاور با توجه به امکانات اقتصاديو نيازهاي
دانشگاهها و شرايط اقليمي منطقه  ،بطور دقيق مشخص خواهد شد.
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