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فرم ترجمان دانش و گزارش  1و  3صفحه ای نتايج تحقيق طرحهای پژوهشي

موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند ترجمان و تبادل
دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و ذينفعان ( از جمله عموم مردم،
سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت ،گيرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتي و  )...قرار دهد .لذا ضروري است كه كليه
پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل نمايند.
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :تدوين الزامات ،ضوابط و استانداردهای معماری ،تجهزات بيمارستاني ،تاسيسات مکانيکي و تاسيسات
الکتريکي بخش تصويربرداری پزشکي بيمارستانهای کشور
مجري طرح :شرکت مهندسين مشاور دانا تجهيز کارامد
ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق نام برده و توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)  :با توجه به وجود تجهيزات سرمايهاي در بخش
تصويربرداري پزشكي و قيمت بسيار باالي برخي از آنها ،مطالب ارائه شده جهت برنامهريزي خدمات بخش تصويربرداري
پزشكي و سياستگذاري كالن خدمات مراكز مستقل و وابسته تصويربرداري پزشكي ميتواند در برنامهريزي بودجه خريد
تجهيزات تصويربرداري پزشكي تعيينكننده باشد.
مديران بيمارستان و دانشگاه :ب ا توجه به رسالت اصلي اين استاندارد مبني بر طراحي بهينه و ايمن مراكز درماني ،مطالب
ارائه شده در خصوص طراحي فضاهاي معماري و طراحي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي مرود نياز بخش تصويربرداري پزشكي
به عنوان ضوابط اجرايي وزارت بهداشت براي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد مراكز درماني و صدور مجوز بهرهبرداري از
سمت دانشگاههاي علوم پزشكي قابل استفاده خواهد بود.
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و  :)....با توجه به اينكه در اين كتاب استاندارد ،فهرست استاندارد تجهيزات
پزشكي و بيمارستاني مورد نياز در بخش تصويربرداري پزشكي به همراه حداقل مشخصات فني استاندارد ارائه شده است،
استفاده از اين استاندارد جهت گروه هاي پزشكي به منظور تدارک تجهيزات پزشكي استاندارد و مورد نياز در بخشهاي
تصويربرداري بسيار كمكرسان خواهد بود.
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بيماران و مردم
صنعت :ب ا توجه به رسالت اصلي اين استاندارد مبني بر طراحي بهينه و ايمن مراكز درماني ،مطالب ارائه شده در خصوص
طراحي فضاهاي معماري و طراحي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي مورد نياز بخش تصويربرداري پزشكي به عنوان ضوابط اجرايي
وزارت بهداشت براي شركتهاي مشاور طراحي بيمارستاني قابل استفاده خواهد بود.
ساير سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....

ج :برنامه شما برای کاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم گردد)
از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است هر طرح مي تواند از چندين روش براي
ترجمان دانش استفاده نمايد.
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي پروپوزال پژوهش
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي
 ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوه آن
 قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن
 انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم)
 انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن سازمان را
منتشر مي كند)
 ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها
 تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش
 تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين (نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم ،گزارش هاي كوتاه براي مديران
و مسئولين)
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 انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها (ثبت پتنت ،عقد قرارداد با صنعت و ) ...
 ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد ............................................. :
 هيچكدام
د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداکثر در يك صفحه نوشته شود):
گ زارش در فرم يك صفحه اي قلب طرح پژوهشي است و پيام هاي اصلي حاصل از طرح پژوهشي در يك صفحه خالصه مي شود تا به
اجمالي ترين و در عين حال كامل ترين شكل ممكن پيام حاصل از طرح پژوهشي بيان گردد.
پيام هاي اصلي موجود در صفحه اول خالصه اي از يافتهها نيست ،بلكه شامل نكات كليدي مهم حاصل از پژوهش است كه بايد به گوش
سياستگذاران و مديران رسانده مي شود و شامل موارد زير مي باشد:






نگارش فهرست وار يافته هاي اصلي به طوري كه توسط سياستگذاران و مديران درک شود؛
نتيجه گيري شفاف از يافته هاي مطالعه؛
بيان درس هايي كه مدير يا سياستگذار ميتواند از پژوهش مربوطه بگيرد؛
بيان كاربردهاي پژوهش براي مديران و سياستگذاران؛
بيان سواالتي كه هنوز پاسخ داده نشده است (در اين قسمت بايد از بيان جمله كليشهاي “نياز به تحقيقات بيشتر” خودداري شود و
به طور شفاف بيان شود كه چه سوال هايي در پژوهشهاي بعدي بايد پاسخ داده شوند).
يكي از عوامل مهم در ارائه خدمات تشخيصي و درماني مناسب به بيماران ،طراحي صحيح فضاهاي معماري با توجه به نيازهاي فضايي،
توجه به گردشكاري بهينه ،حفظ ايمني افراد ،رعايت پيشنيازهاي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي و الزامات سازهاي ميباشد كه عالوه
بر برآورده ساختن نيازهاي مركز ،سبب كاهش خطر ،افزايش بهرهوري و رضايتمندي و همچنين ارائه خدمات ايمن ميگردد .بهدليل
گستردگي و پيچيدگي فرآيندهاي بيمارستاني ،طراحي صحيح مراكز بيمارستاني نيازمند دانش و اطالعات جامع و به روز در اين حوزه
است .با توجه به فرسوده بودن در حدود  70درصد فضاهاي فيزيكي بيمارستانهاي دانشگاهي كشور ،بازسازي و بهروزرساني اين مراكز
بر اساس آخرين استانداردها و فناوريها اهميت فراواني دارد؛ هم چنين بر اساس نظام تحول سالمت در كشور ،نياز روزافزون براي
احداث انواع فضاهاي درماني و بيمارستاني جديد احساس ميگردد؛ در نتيجه برخورداري از يك دستورالعمل جامع براي بخش
تصويربرداري پزشكي ،به عنوان يكي از هزينهبرترين و پيچيدهترين بخشهاي بيمارستاني ،ضرورت دارد.
در اين استاندارد ضوابط و الزامات طراحي فضاي فيزيكي به لحاظ معماري ،تجهيزات پزشكي مورد نياز و الزامات طراحي تاسيسات
الكتريكي و مكانيكي مورد نياز در بخش تصويربرداري پزشكي به صورت كامل و جامع ارائه شده است كه ميتوان به عنوان يك مرجع
علمي مدون توسط طراحان بيمارستاني ،شركتهاي مهندسي مشاور ،دفترهاي فني دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير ارگانهاي مرتبط
مورد استفاده قرار گيرد .به طور كلي دستاوردهاي اصلي طرح پژوهشي را در موارد زير ميتوان خالصه نمود:
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ارائه ضوابط به روز ،جامع و كامل طراحي مراكز تصويربردراي پزشكي وابسته يا مستقل بيمارستاني



طراحي بهينه فضاي فيزيكي بخش تصويربرداري پزشكي و جلوگيري از تخريبها و دوبارهكاريها كه سبب هدررفتن بودجه
ساخت و تجهيز بيمارستان ميشود.



مطابقت با الزامات ر وز دنيا به لحاظ ايمن بودن طراحي (به عنوان مثال ارائه ضوابط طراحي ايمن حوزه  MRIبر اساس
الگوي  4ناحيهاي كه در تمامي استانداردها و ضوابط معتبر خارجي به آن اشاره شده است)



قابل استفاده بودن در طيفهاي مختلف مهندسي و طراحي بيمارستاني



شفافسازي و ابهامزدايي در خصوص طراحي ،سياستگذاري و برنامهريزي خدمات تصويربرداري پزشكي در مراكز درماني
با تخصصهاي مختلف



ارائه فهرست تجهيزات پزشكي و بيمارستاني به صورت اتاق به اتاق به همراه الزامات تاسيساتي مورد نياز و مشخصات فني



ارائه مشخفات فني استاندارد جهت تدارک دستگاههاي تصويربرداري پزشكي كه قابل استفاده در اسناد خريد ميباشد



ارائه تكنولوژيهاي مدرن و به روز در زمينه طراحي معماري و اجراي زيرساختهاي تاسيساتي بخش تصويربرداري پزشكي

در اين پژوهش علمي تمركز اصلي بر روي رعايت استانداردها و ضوابط بخش تصويربرداري پزشكي بوده است؛ هرچند عليرغم ارائه
استانداردي جامع و كامل در زمينه استانداردهاي مربوطه به سواالتي نظير موارد زير در اين طرح پژوهشي پرداخته نشده و در تحقيقات
آتي نياز به تحقيق و پژوهش بر روي اين موارد وجود دارد:


ارائه ضوابط طراحي ايمن و استاندارد بخش تصويربرداري پزشكي از ديدگاه تخصصي كنترل عفونت جهت ارائه خدمات به
بيماران عفوني



ارائه ضوابط طراحي ايمن و استاندارد طراحي فضاي فيزيكي مداليتههاي تصويربرداري كه در ساير بخشهاي بيمارستان
ميتوانند طراحي شوند.

ه) خالصه اجرايي مطالعه (حداکثر در  3صفحه) نوشته شود.

الزم به يادآوري است كه گزارش سه صفحه اي يك خالصه مقاله علمي نيست ،بلكه بيشتر شبيه مقاله اي است كه در روزنامه
ها نوشته مي شود ،به طوري كه نكات با اهميت در ابتداي متن ،توضيحات مربوط به موضوع مورد بحث و شرايط زمينه اي در
ادامه آن و در انتها هم نكات كم اهميت تر بيان مي گردد .در نگارش گزارش سه صفحه اي موارد زير بايد رعايت گردد:



نگارش با زبان شفاف و روشن ولي غيرعاميانه باشد ،به گونه اي كه فرد ناآشنا به پژوهش آن را كامالً درک كند؛
يافته هاي طرح بصورت فشرده بيان گردد و روش اجرا و جزئيات تكنيكي در حد ۱تا  ۲سطر بيان گردد)
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خدمات بهداشتي و درماني يكي از مهمترين زيرساختهاي شهري است ،به طوري كه يكي از شاخصهاي اصلي در تعيين ميزان
پيشرفت و توسعه يك كشور به حساب مي آيد .در اين راستا خدمات تصويربرداري پزشكي نقش مهم و حياتي در ارائه خدمات بهداشتي
و درماني ايفا ميكند و در تمامي سطوح خدمات ،نقش اساسي آن به چشم ميخورد .خدمات تصويربرداري پزشكي به منظور شناسايي،
درمان و بررسي بيماريها بهكار ميرود؛ اهميت اين موضوع بهقدري است كه بسياري از روشهاي درماني ،با اتكا به اطالعات بهدست-
آمده از روشهاي تصويربرداري پزشكي امكانپذير شده است؛ به گونه اي كه حجم استفاده از خدمات تصويربرداري پزشكي در تشخيص
و درمان از سال  ۲000تا  ۲0۱۱ميالدي بيش از  %80درصد رشد داشته است .اين خدمات در مراكز درماني در بخشي به عنوان بخش
تصويربرداري پزشكي ارائه ميشود كه پيشبيني آن طبق "آييننامه نحوه تاسيس و بهرهبرداري بيمارستانها" در تمامي بيمارستانهاي
كشور الزامي است.
ارائه خدمات تصويربرداري پزشكي موثر و دقيق بدون تامين زيرساختهاي مهندسي و پزشكي آن امكانپذير نميباشد .در اين خصوص
يكي از شاخص هاي موثر در ارائه خدمات مناسب تصويربرداري پزشكي ،تامين فضاي فيزيكي استاندارد و مطلوب است كه با توجه به
گستردگي تجهيزات و حساسيت دستگاهها از لحاظ فناوري ساخت ،برنامهريزي و طراحي بخش تصويربرداري پزشكي بسيار پيچيده،
چندجانبه و كامال تخصصي است .به منظور تامين فضاي فيزيكي مطلوب ،دستيابي به معيارها و استانداردهاي دقيق مهندسي و پزشكي
ضروري ميباشد؛ چراكه بدون توجه به مباحث معماري ،سازه ،تاسيسات الكتريكي ،تاسيسات مكانيكي و غيره ممكن است سبب خطا
در تشخيص و درمان ،افزايش استرس بيماران ،كاهش ايمني افراد ،عدم رضايتمندي بيماران و به طور كلي كاهش بهرهوري بخش
شود .همچنين هزينه باالي احداث و بودجه قابل توجه مرود نياز خريد دستگاههاي تصويربرداري پزشكي ،اهميت برنامهريزي و طراحي
صحيح و استاندارد آن را دو چندان خواهد كرد؛ عالوه بر موارد ذكر شده با توجه به وجود منابع مختلف تصويربرداري مانند اشعه ايكس،
امواج مغناطيسي و غيره ،عدم رعايت و توجه به نكات ايمني در طراحي فضاهاي بخش ،تا حد بسيار زيادي خطرات بالقوه بهداشتي،
بيولوژيكي و حفاظتي ناشي از تابش پرتو و يا تداخالت ميدان مغناطيسي را كه براي بيمار ،همراهان ،كاربران و كاركنان افزايش
ميدهد.
يكي از مشكالت بخشهاي تصويربرداري پزشكي توزيع ناعادالنه خدمات بهداشتي درماني در مراكز درماني كشور ميباشد ،به طوريكه
به علت فقدان تجهيزات مناسب در بسياري از مراكز درماني ،بيماران ناچار ميشوند مسافتهاي طوالني را براي رسيدن به نزديكترين
بخش مجهز طي كنند .اين مطلب لزوم برنامهريزي ،تعيين نظام ارجاع مناسب و همچنين احداث بخش تصويربرداري پزشكي در برخي
مناطق كشور را براي كاهش هزينههاي رفت و آمد ،آرامش بيماران ،كاهش خطرپذيري و دسترسي عادالنه به امكانات بهداشتي درماني
نشان ميدهد.
همچنين بخش تصويربرداري پزشكي با بسياري از بخشهاي بيمارستان مانند اورژانس ،مجموعه اتاقهاي عمل جراحي و مراقبتهاي
ويژه ارتباط تنگاتنگي دارد .لذا نحوه ارتباط برونبخشي اين بخش با بخشهاي بيمارستان از لحاظ گردشكاري بيمارستان ،ارائه
خدمات مناسب به بيماران ،صرفهجويي در وقت و كنترل عفونت بسيار مهم ميباشد .عالوه بر اين ،طراحي موقعيت مناسب اين بخش
نسبت به ساير بخشهاي درماني و بخشهاي پشتيبان جهت كاركرد صحيح تجهيزات اين بخش حائز اهميت است .بهعنوان مثال ،در
يكي از بيمارستانهاي كشور ،طراحي اتاق  MRIدر طبقه باالي بخش رختشويخانه مركزي موجب ايجاد صدا و ارتعاش در ماشينهاي
لباسشويي اين بخش گرديده است؛ زيرا دستگاه  ،MRIارتعاشات زيادي در محيط اطراف خود ايجاد ميكند كه بر روي تجهيزات فلزي
بزرگ و متحرک اثر آن نمايانتر است.
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علي رغم اهميت ويژه بخش تصويربرداري پزشكي در حال حاضر استاندارد و دستورالعملي فراگير و مدون در زمينه طراحي اين بخش
از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش كشور ارائه نگرديده ،و منابع منتشر شده نيز به روز نبوده و همچنين تمامي ابعاد طراحي از
جمله معرفي گردش كاري و فرايند ارائه خدمات ،ارائه نقشه ،ابعاد و اندازه فضاها ،ابعاد و اندازه بازشوها ،تعيين ارتباطات داخلبخشي و
برون بخشي ،جانمايي دقيق تجهيزات در نقشه معماري ،تعيين فضاهاي نيازمند سربكوبي ،ارائه ضوابط مهندسي ايمني بيماران و
كاركنان و غيره را در بر نميگيرند .كلي گويي و عدم ارائه معيارهاي دقيق و مهندسي در منابع موجود سبب شده است كه طراحان،
ناظران و پيمانكاران پروژه ،طراحي بخش را به صورت سليقهاي و بر اساس تجربه شخصي خود انجام داده كه اين امر باعث اتالف قابل
توجه منابع ،كاهش بهره وري خدمات ،كاهش ايمني افراد و غيره شده است .در آييننامهها و راهنماي فعلي وزارت بهداشت نيز به
معيارهاي طراحي معماري اشاره نشده است و بيشتر تمركز برروي فرآيندها و خطمشيهاي مديريت بخش در حوزههاي مختلف
ميباشد .در واقع اين مطالعات بيشتر جهت استفاده نمايندگان دانشگاهها جهت بازديد و بررسي وضعيت مراكز تصويربرداري پزشكي
كاربرد دارد و در واقع در خصوص طراحي معماري بخش تصويربرداري پزشكي و چيدمان فضايي اطالعاتي قابل توجه براي طراحان و
مشاوران بيمارستاني ارائه نشده است .همچنين در پژوهش هاي پيشين خارجي در برخي موارد مطالب كاربردي و به روز ارائه شده
است ،ولي از آنجا كه شرايط مهندسي و بهداشتي و درماني هر كشور متفاوت است ،امكان استفاده مستقيم از متون خارجي بدون
درنظر گرفتن شرايط بومي كشور از نظر مباحث فرهنگي ،مذهبي ،اقتصادي و درماني و همچنين انطباق آن با ضوابط و دستورالعملهاي
داخلي امكانپذير نيست.
با توجه به داليل پيشگفت در خصوص اهميت ويژه اين بخش بهعنوان يكي از بخشهاي اصلي بيمارستان و عدم وجود منبعي جامع،
مدون و كاربردي ،پژوهش حاضر به تدوين معيارهاي طراحي معماري بخش تصويربرداري پزشكي در تمامي بيمارستانهاي جنرال
دولتي جديداالحداث كشور اختصاص داده شده است .هدف از اين پژوهش تدوين دستورالعملي جامع و همهجانبه است كه نيازهاي
محيط فيزيكي و طراحي مهندسي اين بخش را با توجه به مباحث بومي كشور از جمله موضوعات فرهنگي ،مذهبي ،اقتصادي و درماني
پوشش داده و با تمركز برروي موضوعات ايمني به عنوان راهنماي طراحي بخش تصويربرداري پزشكي قابل استفاده باشد .در واقع ،در
راستاي برطرفكردن خال موجود ،پژوهش حاضر تنها به كليات مباحث بسنده نكرده و با معرفي گردشكاري و فرايند ارائه خدمات
بخش ،ارائه نقشههاي معماري دقيق ،تعيين ابعاد و اندازه فضاها ،تعيين ارتباطات داخلبخشي و برونبخشي ،جانمايي دقيق تجهيزات
در نقشه معماري ،الزامات دقيق طراحي تاسيساتي و غيره به ارائه معيارهاي طراحي ايمن بخش تصويربرداري پزشكي پرداخته است.
در راستاي تحقق اهداف پژوهش ،در ابتدا اطالعات ،ضوابط و آييننامههاي داخلي و بينالمللي استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از بررسي و ارزيابي نتايج حاصل از متون استخراج شده ،در مرحله بعد سواالت و ابهامات مورد نظر در حوزههاي مختلف معماري،
تجهيزات پزشكي ،تاسيسات الكتريكي و مكانيكي طي جلسات تخصصي با جامعه پژوهش كه شامل كارشناسان تخصصي ميباشند
مورد بحث و اجماع نظر قرار گرفت .در اين جلسات ابتدا تناقضات و اختالفاتي كه در مورد يك موضوع در منابع استخراجي وجود
داشتند مطرح و سپس در مورد آن موضوع تحليل و بررسي انجام شد كه در نهايت در صورت جمعبندي موضوع ،رايگيري و
صورت جلسه شد .در مواردي نيز كه جمع بندي صورت نگرفت ،پژوهشگر شخصا بر اساس موضوعات مطرح شده در جلسه جمعبندي
نمود .نتايج جلسات اجماعنظر به صورت معيارهايي براي برنامه ريزي و طراحي بخش تصويربرداري پزشكي در قالب متن و نقشه با
استفاده از نرم افزارهاي معماري به تفكيك ريزفضاهاي بخش تهيه گرديد .در اين خصوص ابتدا معيارهاي طراحي معماري هر فضا به
صورت متني ارائه ميشود و سپس توضيحات تكميلي در قالب ارائه نقشههاي معماري ارائه گرديد .همچنين در خصوص ساير حوزههاي
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تجهيزات پزشكي ،تاسيسات الكتريكي و م كانيكي نيز با در اختيار داشتن برنامه فيزيكي و نقشههاي نهايي معماري ،ضوابط و الزامات
طراحي مشابه روش مذكور ارائه گرديد.

