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 چکیده 

درماني  وها همواره يكي از مشكالت عمده بهداشتي هاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستانعفونت

ر بيماران نت داهميت عفو شود.ميبوده و با افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان موجب افزايش مرگ و مير 

ان  بايد مورد بيمارستطراحي و ساخت بيمارستان تا زمان بهره برداري از  از زمان است که ايسوختگي به گونه

 گيرد.توجه قرار 

ست که اهاي بيمارستاني در طول تاريخ انجام شده اقدامات مختلفي به منظور پيشگيري و کنترل عفونت

 قدامات بستري در اتاقاكي از اين . ياندشدهها و امكانات موجود طراحي ميبراساس دانش و شناخت اين عفونت

استاندارد  ها،بيماران و خدمات مورد نياز آناهميت اين عليرغم متأسفانه در حال حاضر  هاي ايزوله مي باشد.

به بيان  ست.اي است. مورد اخير هدف اصلي اين پژوهش اداراي نواقص عديده طراحي براي فرايند کنترل عفونت 

اکز سوختگي ديگر در اين مطالعه علمي کاربردي سعي شده است استانداردهاي الزم متناسب با ساختار کنوني مر

 ه قرار گيرد.طالعها مورد مچگونگي اجراي موفق آن در کشور، تبيين و

ميداني و  هدهمشا اي وطريق مطالعات کتابخانه ازاوليه ها و اطالعات در اين پژوهش توصيفي تحليلي، داده

هاي سطح کيفي بخش ءارتقانتايج اين بررسي مقطعي   آوري  شده است.مصاحبه با متخصصين جمع همچنين

سيون مناسب جمله ايزوالاز به منظور کنترل عفونت   استانداردها و نيازهاي عملكردي مربوطهسوختگي بر اساس 

يک تخته، استفاده از  يهااستفاده از اتاق ،في( نير فشار هوا) فشار مثبت و فشار مها با تغيفضا يجداساز از طريق

بر اساس نيازهاي ي بهبود کيفيت فضاهاي اين مراکز واسطه کيفيت خدمات درماني به ءارتقا ،راهروي مشاهده

 هد .درا نشان مي باشدي طراحي ميرفتن نيازهاي اساسي در ابتداي مرحلهها، حاصل درنظر نگآن

 ر مثبت، فشايحاستاندارد طرافشار منفي، ايزوله،  اتاق،  کنترل عفونت ، کز سوختگيامر لید واژه:ک
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