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 استاندارد هاي درون داد .1

   :استانداردهاي كاركنان اورژانس روانپزشكي 
   تعداد 

 :بايد      
  . همواره يك روانپزشك در اورژانس حضور داشته باشد

  . نفر پرستار در اورژانس حضور داشته باشند7/0 ازاي هر تخت بستري به
  .در هر شيفت حداقل سه محافظ مشغول به كار باشند

  . كمك بهيار در اورژانس حضور داشته باشند2درساعات اداري 
 .درساعات اداري يك مددكار با اورژانس همكاري كند
 .نددرساعات اداري يك روانشناس با اورژانس همكاري ك

 .در به كارگيري كاركنان سنخيت جنسيتي كاركنان با بيماران در نظر گرفته شود
 

  
  :بهتر است          

   

  .  مددكار به صورت شبانه روزي با اورژانس همكاري كند
  .  روانشناس به صورت شبانه روزي با اورژانس همكاري كند

  
 
  
  

  :ايده آل است     
  

  . كار باشند  محافظ مشغول به5در هر شيفت  
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 :صالحيت وآموزش  
  
  :بايد             

كليه پرسنل قبل از شروع به كار براي احراز صالحيت رواني توسط يك روانپزشك 
 .باتجربه در اورژانس روانپزشكي مورد بررسي روانشناختي قرار گيرند

اورژانس روانپزشكي داراي يك برنامه آشناسازي رسمي شامل آشنايي با قسمت هاي 
  .مختلف، سيستم امنيتي، مهار بيمار و نحوه مستند سازي  براي تمام كاركنان جديد باشد

هر كارشناس پرستاري متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي، برنامه آموزشي مدون ترياژ 
 .بيماران روانپزشكي را با موفقيت پشت سر گذاشته باشند

 ماه دوره 2شكي، حداقل هر كارشناس پرستاري متقاضي كار در اورژانس روانپز
 .كارآموزي در اورژانس روانپزشكي گذرانده باشد

 ماه كار در 6هر كارشناس پرستاري متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي، حداقل سابقه 
 .اورژانس هاي عمومي داشته باشد

 ماه كار در اورژانسهاي عمومي داشته 6هر بهيار متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي سابقه 
 .باشد

 ماه دوره 3هر كارشناس روانشناسي باليني متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي، حداقل 
 .كارآموزي در اورژانس روانپزشكي را گذرانده باشد

 . مسلط باشد"مداخله در بحران"هر كارشناس روانشناسي باليني ، بر فنون 
 ماه دوره 1 هر كارشناس مددكاردي متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي، حداقل

 .آموزشي در اورژانس روانپزشكي را گذرانده باشد
هر محافظ متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي دوره ويژه مهار فيزيكي بيماران را 

 .گذرانده باشد
 .ي به صورت مداوم آموزش ببينندكاركنان متناسب با پيشرفت دانش روانپزشك

  .ماران و خودشان آموزش ببينندكاركنان در رابطه با مسائل قانوني و حقوقي بي
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  :بهتر است   
 روانپزشك متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي دوره تكميلي كار در اورژانس را 

 .گذرانده باشد
  .از روانپرستاران استفاده گردد

 .آموزش هاي دوره اي كاركنان به صورت ساالنه برگزار گردد
ثير آن بر بيمار آشنا بوده وازآموزشهاي كاركنان با مسايل مربوط به جنس وفرهنگ وتأ

 .الزم برخوردار گردند
 
 

  :ايده آل است   
 .روانپزشك متقاضي كار در اورژانس روانپزشكي داراي فلوشيپ اورژانس باشد

  
 :شرح وظايف 

   
  :بايد   
 

  .كليه كاركنان داراي شرح وظايف مشخص باشند
  .شرح وظايف به كاركنان تفهيم گردد

  .ركنان در محل ديد نصب گرددشرح وظايف كا
  .در تخصيص وظايف به توانمندي هاي جسمي و رواني كاركنان توجه شود

 
 :بهتر است

  

  .ساالنه كميته اي از كاركنان شرح وظايف را مورد بازبيني قرار دهد
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  امكانات تفريحي،  فرهنگي و مالي 

  
  :بايد  

  .ويژه اي باشند   متناسب با ويژگي هاي كاري،  داراي تسهيالت 
  
  :بهتر است  

  .   كاركنان ازمرخصي اجباري بهره مند شوند
  

 :ايده آل است
 

ساعت كار كاركنان كمتر باشد وسختي كاربيشتري نسبت به اورژانسهاي عمومي دريافت 
  .كنند

  .بامشاركت سازمانهاي ديگر فرصت اردوهاي يك ياچند روزه در نظر گرفته شود
 

 ارزشيابي دوره اي  
  :بايد   

  .كيفيت عملكرد كليه كاركنان مورد ارزشيابي ساليانه قرار گيرد
  .نتايج ارزشيابي در اختيار پرسنل و مسئوالن قرار گيرد

  . نتايج ارزشيابي در برنامه ريزي ها و اختصاص امكانات دخالت داده شود
  

  :بهتر است   
  .ارزشيابي هم به صورت دروني و هم به صورت بيروني انجام پذيرد

  

 :ايده آل است
  .كميته هاي تخصصي براي ارزيابي هاي مختلف تشكيل گردد
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  :استانداردهاي فضاي فيزيكي و تجهيزات اورژانس روانپزشكي
   
   كليات فضا  

  مكان
  :بايد

  .براي اورژانس روانپزشكي فضاي مستقلي در نظر گرفته شود
  .در طبقه همكف باشد

را  به ترتيب اهميت واولويت نوع ارتباط امكان دسترسي به ساير بخشهاي بيمارستان 
  .داشته باشد

  .باشد) خيابان يا كوچه عريض(مجاور با يك معبر اصلي 
  

  :بهتر است
  .مكان اورژانس روانپزشكي در محدوده جلوي بيمارستان باشد

  
  :ايده آل است

ه  تردد وسايل نقلي اورژانس  در نظر گرفته شودكه در آن اجازه منتهي به ايمسير ويژه
 در  وتابلو هاي راهنما در آن به حد كافي وجود داشته باشد نشودجاز شناخته معمومي

  .نظر گرفته شود
  

  ايمني 
  

  :بايددر طراحي و ساخت اورژانس رونپزشكي 
  .از تعبيه راهروهاي متعدد اجتناب شود

  
  .در نظر گرفته شودحداقل پستو و گوشه   
  .راحي گردندوسايل تهويه و تنظيم دما پنهان از ديد ط  
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با يك اليه سيمان يا   تو كار بوده و سيم كشي ها و كانال هاي تهويه ولوله ها  كليه 
  . پوشيده شوندcm 3گچ حداقل به قطر 

  .  هيچ گونه كليد و پريز در اتاقها در نظرگرفته نشود
 را از   از تعبيه هر گونه زائده، ميله، نبشي، لوله و هر وسيله ديگري كه بيمار بتواند خود

  .آن آويزان نمايد خودداري شود
  .مي بوده و بدون ابزار امكان باز كردن اجزاي آنها ميسر نباشد  كليه شير آالت از نوع اهر

 خودداري شود و در غير اين صورت پيچ  از به كار بردن هرگونه پيچحتي االمكان  
  . باشدRobertsonها از نوع 

  
  ديوارها 

  
  :بايد

  .يا آجري بسيار مستحكم ساخته شوند با بلوك هاي بتوني 
  .بدون منفذ بوده و منافذ ديوار با مالت پركننده پرشوند

  . قطر داشته باشدcm 3پوشش گچي ياسيماني بوده و  حداقل 
 با پوشش محكم و قابل شستشو نظير سنگ يا سراميك cm  120حداقل تا ارتفاع 

  .گرانيتي پوشيده شوند
رنگ بدون حالل اپوكسي ودر غير اين صورت با سه درسطح گچي يا سيماني خود با 
  . اليه رنگ آكريليك پوشيده شوند

سبز مغز پسته اي (با رنگ روشن ، غير محرك و آرامش بخش رنگ آميزي شوند 
  ).روشن ، زرد ليمويي روشن ، صورتي گلبهي روشن

  
  كف 

 
  :كف بايد

  .ز مفروش گردد بدون حالل و ضد ليز خوردن با دانه هاي كوارتepoxyبا پوشش 
  . داشته باشدFlash coreيك شالوده  

  .باشد) بتونه كاري(درمحل اتصال به ديوارها داراي قرنيز پيوسته اي از درزبندي 
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  سقف 
 

  :بايد
  . داشته باشدcm  320حداقل ارتفاع 

  . از جنس بتون يا آجر محكم با اسكلت و شالوده فوالدي باشد
  . نصب گرددcm 270فاع  در ارتPVCسقف كاذب آلومينيومي يا 

  .شالوده فوالدي سقف كاذب به خوبي در محل خود مستحكم شود
  .شالوده فوالدي سقف كاذب به هيچ عنوان براي بيمار قابل دستيابي نباشد

و به خوبي در محل خود چراغهاي سقفي اتاق كامالً درون سقف كارگذاشته شده 
  ند داشته باشLexanوپوشش ضد ضربه از جنس محكم شده 

  
  

  درب ها 
 

  :دربها بايد
  .به سمت فضاي راهرو باز شوند

به استثناي ورودي اصلي، حمام، دستشويي و توالت، ازجنس چوب بسيار محكم و 
  .فشرده باشند

  . داشته باشدmm 45ضخامت 
به استثناي ورودي اصلي، حمام، دستشويي و توالت، داراي پهنايي باشند كه حد اقل 

  .ز آنها عبوركنديك برانكارد به راحتي ا
  . چهار چوب فوالدي محكم و بدون لبه باشندداراي
   چهار چوب هايي باشدكه به خوبي در ديوار مستحكم شده اندداراي
  . اتصاالتي كه توسط حرارت جوش خورده، باشندداراي
  . دستگيره اي باشند كه به خوبي در جاي خود مستحكم شده باشدداراي

  .ز كف نصب شده باشد اcm 110  دستگيره در ارتفاع
  . قفل ايمن و مستحكم باشندداراي
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به استثناي ورودي اصلي، حمام، دستشويي و توالت، داراي قفلي باشند كه فقط از 
  .خارج باز شود

 cm35 ×25به استثناي درب هاي حمام، دستشويي و توالت داراي پنجره اي به ابعاد 
  .باشند 
  . از كف فاصله داشته باشدcm 140به افقي آن ل پنجره در مركزدرب قرار داشته و  اين 

  .دباش) mm 10 )lexan و با قطر  از جنس پلي كربناتشيشه اين پنجره داراي اليه اي
  ).بژ( داراي رنگي كامال متفاوت با رنگ ديوارها باشند

  .داراي چارچوبي با رنگ كامال متفاوت با رنگ ديوارها و درب ها باشد
 gauge)م، دستشويي و توالت از جنس فوالد گالوانيزه درب هاي ورودي اصلي، حما

  . محكم و بدون لبه  هاي تيز باشند(12
درب هاي حمام، دستشويي و توالت از سمت داخل توسط كاربر واز سمت خارج 

  .توسط كاركنان قابل قفل و باز شدن باشند
 درب هاي حمام، دستشويي و توالت از سمت خارج داراي عدسي چشمي با ميدان

  .ديد كافي از محوطه داخلي باشد
  

  :دربها بهتر است
كركره قابل تنظيم قوي در سمت  داراي جهت ايجاد حريم ديداري بر روي پنجره خود

  .كاركنان باشند
  
  

  پنجره ها 
  

  :بايد
به گونه اي تعبيه گردند كه مسايل الزم براي حفظ حريم خصوصي بيماران و كاركنان 

  .رعايت شود
ابنده يا مات براي شيشه پنجره هايي كه واسط فضاي داخلي و  فضاي از فيلم هاي بازت

  .خارجي اورژانس هستند استفاده كرد
  .دن باش شدن و ثابت بازغير قابل
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) mm 10 )lexan و با قطر  از جنس پلي كربناتبا اليه ايشيشه هاي محكم داراي 
  .دنباش

  .چهار چوب فوالدي محكم و بدون لبه داشته باشند
  .ار چوب هايي باشند كه به خوبي در ديوار مستحكم شده باشندداراي چ
  .از كف فاصله داشته باشندcm 120حداقل 

  .داراي طراحي و شبكه بندي اي باشند كه خروج انسان از آن ممكن نباشد
  
  

  :بهتر است
  

مساحت پنجره ها به اندازه يك هشتم مساحت كف فضاي بسته اي كه رو به آن قرار 
  .دارند باشد

  
  :روشنايي 

  
  :بايد

  .به صورت دو نوع روشنايي خواب وروشنايي معمولي وجود داشته باشد
  . لوكس براي روشنايي خواب باشد30 تا 1داراي شدت روشنايي  بين 
  . لوكس براي روشنايي معمولي  باشد1800 تا 400داراي شدت روشنايي بين 
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  قسمت هاي مختلف فضاي فيزيكي
  

  ج بيمارستانورودي اصلي از خار 
  

اختصاصي براي فضاي اورژانس روانپزشكي در نظر گرفته  ورودي اصلي بايد يك
  .شود

  
  :بايد 

  .در سمت خارج با سايبان يا سقف محافظت شود
  .براي امكان تردد برانكارد، مجهز باشد

  .باشد و آيفون زنگ اخبارداراي 
  .به شكل يك دهليز با دو درب طراحي گردد

  .به سمت خارج از دهليز باز شونداشد كه داراي درب هايي ب
به راحتي وبدون در كنار هم كه دو برانكارد داراي درب هايي عريض باشد، به نحوي 

  .هيچ برخوردي عبور نمايند 
  .گان باشدمحلي براي بازرسي بدني مراجعه كنندداراي 

  .اتاق هاي بستري فاصله داشته باشدراهرو ي از 
  
  :بهتر است  

  .داراي آيفون تصويري باشدورودي اصلي 
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  خروجي اضطراري 
  

  . در نظر گرفته شودبايد يك خروجي اضطراري براي مواردي مانند حريق
  

  اتاق  ترياژ 
  

  .بايداتاقي براي انجام ترياژ در نظر گرفته شود
  

  :بايد
 سال خدمات دريافت ميدر نفري كه  1000 متر مربع به ازاي هر 8ي برابر با مساحت
  . متر مربع داشته باشد25 حداكثر ياكنند

  .در محلي نزديك به ورودي اصلي باشد
عالوه بر يك درب اصلي، درب ديگري براي خروج اضطراري كاركنان در مواقع 

  .ضروري داشته باشد
 و تلفن در محل خود ثابت بوده و داراي سطلاثاثيه اتاق ترياژ از قبيل ميز، صندلي، 

  .لبه هاي تيز و برنده نباشند
  . باشدزنگ اخبار ديواري، و فشارسنج، يني معاينه، ستخت معاينهداراي وسايلي شامل 

  .وسايل معاينه اتاق ترياژ در دسترس بيمار نباشد
  .يك دستشويي داشته باشد

 

  اتاق مصاحبه و پذيرش 
  

  .بايد اتاقي براي انجام مصاحبه و پذيرش در نظر گرفته شود
  

  :بايد
 مي سال خدمات دريافتدر نفري كه  1000 به ازاي هر  متر مربع8ي برابر با مساحت
  . متر مربع داشته باشد25 يا حداكثركنند
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  .مجاور اتاق ترياژ باشد
عالوه بر درب اصلي، درب ديگري براي خروج اضطراري كاركنان در مواقع ضروري 

  .داشته باشد
خود ثابت  و تلفن در محل سطلاثاثيه اتاق مصاحبه و پذيرش از قبيل ميز، صندلي، 

  .بوده و  داراي لبه هاي تيز و برنده نباشند
،   اتوسكوپ،فشارسنج، سيني معاينه، تخت معاينهوسايل اتاق مصاحبه و پذيرش شامل 

  .باشدزنگ اخبار و )نصب شده بر ديوارسه مورد اخير(افتالموسكوپ 
  .وسايل معاينه اتاق مصاحبه و پذيرش در دسترس بيمار نباشد

  ه باشديك دستشويي داشت
 

 اتاق احيا 
  

در بيمارستان هاي تك تخصصي بايد اتاقي براي انجام عمليات احيا  در اورژانس 
  .روانپزشكي در نظر گرفته شود

  
  : بايد

جهت ارائه خدمات به بيماراني كه دچار اختالل در دستگاههاي تنفسي وقلبي شده اند 
  .وزندگي آنها در معرض تهديد است ، تجهيز گردد 

  . متر مربع باشد25رد نياز براي اتاق احيا حداقل مساحت مو
 .مجاور اتاق ترياژ باشد

  .دسترسي ايستگاه پرستاري به اين اتاق به سهولت انجام گيرد
  :اتاق احيا داراي تجهيزات زير باشد

  : تخت احياء با مشخصات زير-1
   سانتيمتر60ارتفاع تخت از روي زمين با احتساب چرخها حدود 

 ر مت2طول تخت 
   سانتيمتر60عرض تخت حدود 
  )فنري نباشد(كف تخت محكم  

 نرده دار
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وقابل شستشو وضد عفوني )زير سر بلند نباشد(تشك كامال سفت و مانند تخت معاينه 
  كردن 

  نرده باالي تخت جهت لوله گذاري وآمبو دادن قابل حركت دادن وبرداشتن باشد
  )به تخت متصل باشد(اشد يك يا دوعدد پايه سرم در كنار تخت تعبيه شده ب
  .تخت تعبيه شده باشد   محل قرار دادن سيلندر اكسيژن پرتابل در باالي

  . چهار چرخ قوي ومحكم با ترمز داشته باشد
محلي در زير تخت براي قرار دادن ساكشن برقي كوچك ويا ساكشن پايي داشته 

  .باشد
ت بيمار براي اقدامات قابليت تغيير در دو قسمت زير پا و زير سر جهت تغيير حال

  .مختلف را داشته باشد
  .قابليت اتصال به ضمائم اضافي را داشته باشد

  .در زير تشك داشته باشدx-rayمحلي براي قرار دادن كاست 
  .داراي كنترل دستي والكتريكي باشد

، حرارت سنج، فشار  -ECG-NIBP - SPO2 مانيتورينگ با تسهيالت ثبت وپيرينت -2
   CO2مايش سنج وكنترل ون

به    لوكس80000 چراغ هاي روشنايي سقفي جهت روشن نمودن اتاق به اندازه -3
  هنگام انجام عمليات احياء

 كاست براي هر تخت احياء X-RAY 4 كاستهاي -4
  ساعت كورنومتر دار جهت ثبت دقيق مدت عمليات احياء-5
  )ونتيالتور(دستگاه پرتابل تنفس مصنوعي-6
  DC دستگاه الكترو شوك -7
   سيني وسايل تراكتومي-8
   سيني وسليل الواژ-9

   سيني وسايل معاينه ريه-10
  كاتترهاي ادراري-11
   ست سرم-12
   ست خون-13
  ترمومتر ، فشار سنج -14
  )HANDS FREE( خط تلفن با گوشي بدون نياز به تماس دست يك -15
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   زنگ اخبار-16
  اء وسايل احي  ترالي احياء براي نگهداري داروها و-17

  
 محوطه انتظار بيماران 

  
  .بايد فضايي به عنوان محوطه انتظار بيماران در نظر گرفته شود

  
  :بايد

سال خدمات دريافت مي در  نفري كه 1000 متر مربع به ازاي هر 4/8مساحتي برابر با 
  . متر مربع داشته باشد50يا حداكثركنند، 

  . يدرس كامل باشدمحوطه انتظار بيماران از محل ايستگاه پرستاري در د
  عدد صندلي  حداقل دوسال خدمات دريافت مي كننددر  نفري كه 1000به ازاي هر 

  .در محوطه انتظار بيماران  موجود باشد
  .باشدكامال راحت  محوطه انتظار بيماران محكم، ثابت وهاي ندليص

ه  به گونه اي طراحي شود كه اجاز محوطه انتظار بيمارانهاي ندلي صفضاي مابين
  . فراهم نمايدراتوقف ويلچر

  .محوطه انتظار بيماران يك تلفن عمومي رايگان  ديواري داشته باشد
  

 ايستگاه پرستاري  
  

 .بايد فضايي به عنوان ايستگاه پرستاري در نظر گرفته شود
  

  :بايد
 به از  كاركنان درماني  غيريافراد ديگربه گونه اي طراحي شود كه امكان دسترسي 

  .باشند  وجود نداشته اين فضا
ب درمحوطه انتظار بيماران، بتوانند به خوبي در محلي قرار داشته باشدكه كاركنان 

  . باشند تحت نظر داشتهي ترياژ، مصاحبه و راهروهاراورودي اتاقها
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  .نزديك به اتاق ترياژ و اتاق پذيرش باشد
داخلي، خط فن  تلوط خط، پرونده دان،صندلي، ميز:  شاملوسايل ايستگاه پرستاري

، جعبه هاي مركزي كاپهاي دارويي و  قفسه دارو ها، نگاتوسكوپ،  كامپيوترتلفن آزاد،
برق،  كليدهاي مركزي كنترل روشنايي، كليدهاي مركزي كنترل سيستم گرمايشي و 

سرمايشي،  مونيتورهاي متصل بهساماته هاي صوتد وتصويري مستقر در نقاط مختلف،  
 تابلوي نمودار بيماران،و فسه وسايل مصرفي نان درماني، قآالرم زنگ اخبار كارك

 .باشد
 

  
  :بهتر است

 محصور lexanمحكم پلي كربنات با پنجره هاي كشويي وشيشه هاي  ايستگاه پرستاري
  .گردد

 

 : درب تردد به فضاي داخلي بيمارستان 
  

  .ود در نظر گرفته شبايد يك درب اختصاصي براي تردد به فضاي داخلي بيمارستان
  

  :بايد
  .نزديك به ايستگاه پرستاري باشد

  .مجهز به زنگ اخبار و آيفون باشد
  .در سمت خارج اورژانس روانپزشكي به فضاي اورژانس عمومي بيمارستان باز شود

  
   بهتر است  

  .داراي آيفون تصويري باشد
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   اتاق هاي بستري 
فضا ) اتاق هاي بستريراهرو (در راهرويي كه به ايستگاه پرستاري منتهي مي شود 

 . هايي به عنوان اتاق بستري در نظر گرفته شود
  

  :بايد
  . تخت بستري در هر راهرو اتاق هاي بستري موجود باشد12حداكثر 

   وجود داشته باشد براي هر جنسيتحداقل يك اتاق تك تخته
  . متر مربع باشد9مساحت اتاق تك تخته حداقل 

  . نباشد متر5/2عرض اتاق تك تخته كمتر از 
  .هيچ اتاقي بيش از سه تخت نداشته باشد

  . متر مربع باشد5/7حداقل فضا براي هر تخت در اتاق هاي چند تخته 
  . متر نباشد3عرض اتاق چند تخته كمتر از 

اتاق ها بين دو جنسيت به گونه اي تقسيم شوند كه نسبت تخت هاي خانم ها به آقايان 
  . باشد2 به 1

  . باشندcm 60تاني بوده و قابل تنظيم در ارتفاع تخت ها از نوع بيمارس
  . داشته باشندBedsideتخت ها حتماً 

  .هيچ قسمتي از تخت قابل جدا شدن نباشد
 اليه 7 تا 6تشك ها ازنوع بيمارستاني با رويه قابل شست و شو بوده و حداقل داراي از 

  .قوي در هم دوخته باشند
   .  تشك قابل جدا شدن نباشدياجزا

  
 .كمد شخصي كوچك به ازاي هر تخت بستري وجود داشته باشديك 

  .يك صندلي راحت ومحكم به ازاي هر تخت بستري وجود داشته باشد 
صندلي و كمد شخصي در جاي خود ثابت باشند و يك سطل ثابت در هر اتاق 

  .موجود باشد
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  :بهتر است  
  .اتاق هاي بستري هر جنسيت در يك سمت راهرو باشد

مانند آنچه كه براي  اتاق انزوا تعريف شده  يت بستري داراي سامانه صواتاق هاي
  .است باشند

اتاق هاي بستري داراي سامانه تصويربرداري مانند آنچه كه براي  اتاق انزوا تعريف 
 .شده است باشند

 
 
  

  :اتاق انزوا  
  .هر اورژانس روانپزشكي بايد حداقل يك اتاق انزوا داشته باشد

  
  :بايد
  .به، زاويه و كنج تيز باشدفاقد ل

  .در محل تقاطع وجوه، زوايايي گِرد داشته باشد
 .داراي ديوارها پوشيده شده با فوم فشرده محكم و قابل  شستشو باشد

 .پوشش ديوارها كامالً در جاي خود مستحكم شده باشند
  .پوشش ديوارها بدون درز قابل مشاهده به يكديگر متصل باشند

 .پنجره درب ورودي، پنجره اي نداشته باشد اتاق انزوا به جز 
  .اتاق تنها بوسيله نور سقفي مصنوعي روشن گردد

 .نور اتاق از ايستگاه پرستاري در شدت هاي مختلف قابل كنترل باشد
 .بيمار از داخل اتاق به جايي ديد نداشته باشد

 .عايق بندي صوتي كامل داشته باشد
 ). شش بار در ساعتحداقل(از تهويه مطلوبي برخوردار باشد

 .شيب بندي مناسبي براي دفع فاضالب داشته باشد
 .كف اتاق با سراميك سفيد رنگ مقاوم به نفوذ مايعات پوشيده شود

  .ضخيم داشته باشد) حصير(يك كف پوش 
 .يك تشك طبي با پوشش چرمي محكم و قابل شست و شو داشته باشد
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  . اين فضا موجود باشددسترسي به شير آب جهت شست وشوي اتاق، خارج از
 . متر مربع باشد12مساحت اتاق حداقل 

 . باشدm 3عرض اتاق حداقل 
 از محل ايستگاه پرستاري 

يك سامانه صوتي دو طرفه براي خبردار شدن از بين اتاق امن وايستگاه پرستاري 
 .وجود داشته باشدصداي داخل و انتقال صداي خارج 

  .يد كننده نصب گرددسامانه بر اساس دستورالعمل تولاين 
امكان پايش پيوسته صداي بيمار را فراهم كند و به بيمار اجازه دهد تا با سامانه صوتي 

  .ايستگاه پرستاري به صورت دوطرفه گفتگو كند
  با صداي بيمار فعال شودسامانه صوتي 

  . باشدHands Freeدر ايستگاه پرستاري داراي  سامانه صوتي 
  . صدا را داشته باشدسامانه صوتي قابليت تنظيم
 براي مشاهده مستمر درون اتاق (CCTV)ر بسته ا تلويزيون مديك سامانه تصويربرداري

  .باشد از محل ايستگاه پرستاري وجود داشته
  .سامانه بر اساس دستورالعمل توليد كننده نصب گردداين 

  .سامانه در اتاق انزوا تا حد ممكن همتراز سقف تعبيه شود اين دوربين
  .سامانه اندازه فشرده داشته باشداين بين دور

  .داشته باشد) سياه وسفيد(سامانه قدرت وضوح باال اين دوربين 
  .  درجه داشته باشد180سامانه توانايي چرخش تا زاويه  اين دوربين 
  . داشته باشدpan tiltسامانه كنترل كننده چرخش و اين دوربين 

نيكي كه امكان تصوير برداري با نوركم را سامانه لنز ومردمك الكترواين   دوربين 
  .فراهم كند،داشته باشد

  .سامانه محفظه گنبدي شكل شيشه اي از جنس پلي كربنات داشته باشداين دوربين 
 .باشد 9" – 15"مانيتور ايستگاه پرستاري سياه و سفيد با قدرت تفكيك باال 

ر گيرد كه مانع ديده يك قاب چوبي بسته، طوري قرا مانيتور ايستگاه پرستاري در
  .شدن توسط عابرين شود
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 سرويس هاي بهداشتي 
  

  :، دستشويي و حمام بيماران بايد توالت
  

  .در راهروي اتاق هاي بستري فضايي براي توالت، دستشويي و حمام در نظر گرفته شود
فضايي كه براي توالت، دستشويي و حمام در نظر گرفته شده براي زنان و مردان 

  .باشندمجزا 
  . وجود داشته باشد يك عدد توالتتخت بستري  حداقل 4 هر به ازاي

  .حد اقل يكي از توالت ها براي هر جنسيت فرنگي باشد
  .به ازاي هر توالت يك دستشويي وجود داشته باشد

  .براي هر دستشويي ظرف صابون مايع ثابت و داخل ديواري وجود داشته باشد
  .وجود داشته باشدحداقل يك حمام براي هر جنسيت 

دوش حمام از نوع ثابت و داخل ديواري بوده و امكان آويزان شدن از آن وجود 
  .نداشته باشد

  .در هر حمام يك توالت فرنگي بدون درب وجود داشته باشد
  .از به كار بردن هر نوع آيينه اجتناب شود

  : و دستشويي كاركنانتوالت
  :بايد

براي ) با در نظر گرفتن جنسيت( زا حداقل دو سرويس دستشويي و توالت مج
  . كاركنان وجود داشته باشد

  .سرويس دستشويي و توالت كاركنان نزديك اتاق استراحت آنان باشد
  : و دستشويي مراجعينتوالت
  :بايد

براي مراجعين وجود ) با در نظر گرفتن جنسيت( دو سرويس دستشويي و توالت مجزا 
  .داشته باشد

 . مراجعين نزديك به محوطه انتظار بيماران باشدسرويس دستشويي و توالت



 22 

  
   شكي روانپزفضاهاي پشتيباني بخش فوريتهاي 

  :بايد 
  . فضاهايي براي امور خدماتي و پشتيباني اورژانس روانپزشكي در نظر گرفته شود

وجود  تميز با فضاي كافي جهت انبار نمودن وسايل استريل وتميز  وسايليك انبار  
  .داشته باشد

شستشوي ابزار كثيف، قفسه  مخصوص  با سينكيفافضاي كك اتاق وسايل كثيف با   ي
 قسمتي جهت استقرار نمونه هاي  وآويزان كردن لگنچه ها وكاسه هاي ادرار بيماران

  .جود داشته باشد بيماران و و مدفوع والبسه كثيفآزمايش ادرار
مساحتي نياز با زات مورد نگهداري ملزومات وتجهي براي انبار ملزومات وتجهيزات  يك 

دريافت مي كنند،  خدمت ي كه در سال نفر1000متر مربع به ازاي هر 2/3به اندازه 
  .وجود داشته باشد

  . در نظر گرفته شود)اتاق نگهداري ابزار تنظيف بخش(  تي شويمحلي براي
  . در نظر گرفته شوددبرانكار  نگهداري ويلچر وي برايفضاي  

  .در نظر گرفته شودنمازخانه  متر مربع براي 4قل ي با مساحت حد افضاي
 با امكانات  كاركنان استراحتبراي ) با در نظر گرفتن جنسيت كاركنان(  مجزااتاق دو
  .  و خواب در نظر گرفته شودنوشيدني  غذا و و سروتهيه

رختكن دركنار اتاق استراحت كاركنان، فضايي با تعداد كافي كمد و قفسه براي 
 .   نظر گرفته شودكاركنان در

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 23 

  استاندارد هاي فرايند. 2
  

 : انتقال بيمار به اورژانس روانپزشكي 
 

  :بايد  
  
  .براي اجراي فرآيند ارزيابي كامل ، روندي مكتوب وجود داشته باشد 

 مورد بررسي قرار 115تمامي درخواست هاي انتقال بيمار به مركز فوريت ها توسط مركز
 .گيرد

وط به زمان، مكان،شخص تماس گيرنده و علت درخواست انتقال مستند اطالعات مرب
 .سازي گردد

 . به سابقه قبلي استناد گردد،در مورد بيماران با سابقه بستري روانپزشكي
 .دستور انتقال توسط پزشك صادر گردد 

ان يك پرستار و يك بادي گارد با لباس فرم بيمارستان و با آمبوالنس  بيمار را به بيمارست
 .منتقل كنند

 .شكل ظاهري آمبوالنس متمايز از شكل ساير آمبوالنس ها نباشد
  .  آمبوالنس داراي تجهيزات مناسب براي انتقال بيمار فوريت دار روانپزشكي باشد 

 .ن اجتماعي بيمار در هنگام انتقال به اورژانس  روانپزشكي محفوظ بماند شأ

  
  :بهتر است

  .گي قانوني انجام گرددبراي اولين نوبت بستري هماهن
 .  انتقال بيمار با رعايت موازين شرعي و اصل همگوني جنسيتي صورت گيرد 
 .  فرايند انتقال با حضور روانپزشك انجام گردد  
  

   
  



 24 

  : ايده آل است
خدمات سيار روانپزشكي، امكان مراقبت از بيمار را در محيط طبيعي زندگي وي 

  . فراهم سازد
  
 
 

 :وليه و تثبيت اترياژ 
 

  :بايد   
  .تمام موارد درخواست خدمت از اورژانس مورد ترياژ قرار گيرد   

  .  براي اجراي فرآيند ترياژ روندي مكتوب وجود داشته باشد
  .  براي تمام موارد كارت ترياژ صادر گردد

      گيرد در فضايي منتظر بماند كه به طور پيوسته مي تا زماني كه بيمار مورد ترياژ قرار  
  .تحت نظر كاركنان باشد

  . دقيقه پس  از ورود بيمار به اورژانس شروع شود5   حد اكثر 
  . دقيقه انجام شود10   حد اكثر ظرف مدت زمان 

  .توسط پرستاراني كه در ترياژ آموزش ديده اند انجام پذيرد   
     برنامه آموزشي مدون داشته باشد
  :نمايد كارت ترياژ ثبت و در  پرستارترياژ موارد زير را ارزيابي 

 مشخصات فردي، مطابق كارت ترياژ •
 عاليم حياتي •
  جهت يابي زماني، مكاني و فردي: شامل عاليم شناختي  •
  براساس مقياس استاندارد خطر بيمار براي خود يا ديگرانشدت •

فوريت  بيمار را براساس دستورالعمل، دريكي از سه حالت بحراني، وضعيت پرستارترياژ
  .ثبت نمايد تحت كنترليا دار، 

  .به روانپزشك اطالع دهدسريعاً   را فوريت دار موارد بحراني وپرستارترياژ
، روندي مكتوب وجود داشته رسيدگي به موارد بحراني يا فوريت داربراي اجراي فرآيند 

  .باشد
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  .دستورالعمل هايي براي تثبيت ، تدوين گردد
  . نمايد بالفاصله به موارد بحراني رسيدگيروانپزشك
 . دقيقه  به موارد فوريت دار رسيدگي نمايد10 ظرف حداكثر روانپزشك

  .رسيدگي نمايد  دقيقه  به موارد تحت كنترل30ظرف حداكثر روانپزشك 
 . بر اجراي فرآيند ها نظارت نمايد،روانپزشك تا زمان تثبيت وضعيت بيمار

 .ژ ثبت نمايداقدامات انجام شده براي تثبيت را در كارت ترياروانپزشك 
 .در صورت نياز به پذيرش، مراقبت از بيمار تا زمان پذيرش ادامه يابد

  
  :بهتر است

  . توسط پزشك عمومي دوره ديده صورت گيردترياژ  انجام 
 . به محض ورود بيمار به اورژانس صورت پذيردترياژ  انجام  

  
  : ايده آل است

 . توسط روانپزشك صورت گيردترياژ  انجام  
  
  

 :رش پذي 
  

  : بايد
  . پذيرش بيماران بر اساس معيارهاي پذيرش صورت گيرد

 .پذيرش با هدف ادامه فرآيند تثبيت انجام پذيرد
 . ساعت بيشتر نباشد72طول مدت پذيرش از 

  . براي اجراي فرآيند پذيرش روندي مكتوب وجود داشته باشد
 است پذيرش شوند،  كمتر از بيماراني باشد كه الزم تخت هاي موجودواردي كه مدر

  .تعريف شودشاخص هايي براي اولويت بندي پذيرش  
 .  خانواده بيمار اطالع داده شودهبالفاصله پس از پذيرش ب



 26 

در (مددكار بيمارستان براي بيماران بدون همراه هماهنگي هاي قانوني را انجام دهد 
 ).ساعاتي كه مددكار در اورژانس نيست فرد مسئول اين كار تعيين گردد

 .ديان پذيراپاقدامات پذيرش حداكثر ظرف مدت نيم ساعت 
ترين  نزديكبهبراي بيماراني كه امكان پذيرش آنها موجود نيست، فرآيندي جهت ارجاع 

  . مرتبط پيش بيني گرددواحد درماني
  
. 

  
 

 : وارائه طرح درمان ،تشخيص مقدماتيارزيابي كامل 
  

  :بايد
 

 ساعت توسط روانپزشك مورد ارزيابي 2 تپذيرش شده، حداكثر ظرف مد  بيماران 
 .كامل قرار گيرند

 :    فرآيندهاي ارزيابي شامل موارد زير باشند
   جسمي       -1
  روانشناختي -2
  پاراكلينيك -3

  
  :  ارزيابي جسمي شامل موارد زير باشد

 عاليم حياتي •
  .كندمي  رواني را غربالگري -عاينه شناختي كه اختالالت شناختي يا عصبيم •
 شانه هامرور ن •
 سابقه پزشكي فرد  •

  
 :ارزيابي روانشناختي شامل موارد زير باشد

     مصاحبه جامع روانپزشكي •
 موازي     جمع آوري شرح حال از منابع  •
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    بررسي سوابق درمان هاي گذشته تا حد ممكن   •
    شناسايي عوامل و وضعيتهاي خطرسازاجتماعي، محيطي و فرهنگي همزمان •

  :ك شامل موارد زير باشدارزيابي پاراكليني  
• CBC differentiatedبراي همه  
 آزمايش حاملگي براي تمام زنان در سنين باروري •
• ,FBS, BUN, Cr, Na, K, Ca, PO4, SGOT, SGPT   U/A براي موارد

 كاهش سطح هوشياري
 اندازه گيري سطح ليتيوم در مصرف كنندگان جاري ليتيوم •
• Brain CT Scanاري، بروزعاليم نورولوژيك حاد  در موارد افت سطح هوشي

 .توامان، ضربه سر اخير كه منجر به بيهوشي شده باشد
• EEG در موارد مشكوك به تشنج يا Cofusional State 

ارزيابي هاي پاراكلينيك ديگر، به تشخيص روانپزشك و با ثبت علت در خواست در 
 . پرونده باشد

  
  .ده ثبت نمايدروانپزشك بايد تشخيص مقدماتي خود را در پرون  
  .تشخيص مقدماتي راهنماي انتخاب طرح درمان باشد  
  

 :    طرح درمان شامل موارد زير باشد
  درماناولويت بندي •
 مراقبت هاي زمان بندي شده  •
 تغذيه •
 مايع درماني •
 دارو درماني •
 دستور انزوا و مهار •
 روان درماني •
 درخواست مشاوره  •
 درخواست پاراكلينيك •
 عدي برنامه مراقبت هاي ب •
 مشخص كردن موانع مراقبت •
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  :بهتر است
 سال و تغيير غير معمول در 50در صورت تشخيص اولين حمله سايكوز، سن باالي 

  . انجام پذيردBrain CT Scanسير يك اختالل روانپزشكي شناخته شده نيز 
  . استفاده شود Brain MRI  از روشBrain CT Scanبه جاي 

 
  :ايده آل است

  . و مواد روانگردان امكانپذير باشدح خوني داروهااندازه گيري سط  
  

 : اعزام بيمار به مركز ديگر 
  

  :بايد
 .براي اجراي فرآيند اعزام، روندي مكتوب وجود داشته باشد

 تثبيت شده از نظر عاليم حياتي و خطر آفريني،جهت اعزام شرايط اورژانسي بيمار
  :ير باشد امكانپذ اعزام پيش از تثبيتدر دو مورد زير.باشد 
مبني بر خطر اعزام پيش از تثبيت،   بيمار عليرغم نظر روانپزشك قانونيقيم •

  .كتباً رضايت آگاهانه براي انتقال را اعالم نمايد
  رااعزام پيش از تثبيتخطر مزيت  درمان در مركز ديگر نسبت به  روانپزشك •

 . نمايد و در پرونده ثبتتأييد
پذيرش تلفني گرفته و نام پذيرش پذيرنده بيمار مركز  پرستار ترياژاز پيش از اعزام

 .دهنده و ساعت تماس را در پرونده ثبت نمايد
 .دستور اعزام توسط روانپزشك صادر گردد

 .مدار ك و مستندات الزم همراه با بيمار فرستاده شود 
 .يك پرستار با لباس فرم بيمارستان و با آمبوالنس  بيمار را به بيمارستان اعزام كنند

 .رف مدت نيم ساعت اعزام انجام پذيردظ
 

  : ايده آل است
در حدي قراردارد   در آنمركز فوريت هاي روانپزشكيبيمارستاني كه امكانات 

  .به اعزام نباشدي باشد كه نياز
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 :  ثبت مدارك  
  

  :بايد
 .براي اجراي فرآيند ثبت مدارك، روندي مكتوب وجود داشته باشد

 .و بدون خدشه مستند سازي گرددتمامي فرآيند ها به طور كامل 
 .مسئوليت هر فرد در فرآيند ثبت مدارك مشخص گردد

 .كليه مستندات بايگاني شود
، اعزام، فرار و مهار فيزيكي و شيميايي،  منزوي سازياطالعات مربوط به موارد

 .  گردد در اوراق  مربوطه ثبت توسط روانپزشكمرگ و مير،
 و كاركنان از اجراي دستورات شفاهي منع تمام دستورات به صورت كتبي بوده

 .شوند
، اعزام، فرار و مرگ و مهار فيزيكي و شيميايي،  منزوي سازيمربوط به اطالعات
  . به كميته نظارت گزارش گردديكبار جمع آوري شده وهفته  مير، هر

 
  :بهتر است

  
 .   از سيستم الكترونيكي براي ثبت اطالعات مستند شده استفاده گردد

 هب پيشرفت مديريت اورژانس  و در جهت هر سه ماه بررسي گردندليه اطالعاتك  
 .ر رونداك

با   حداقل به صورت ساليانه، نحوه استفاده از تسهيالت منزوي سازي و مهار 
 . مقايسه شونداطالعات علمي روز دنيا

  
  : ايده آل است 

 . براي هر بيمار پرونده الكترونيك تهيه شود
 و تحليل اطالعات بيماران تعيين گردد كه به صورت دوره واحدي جهت تجزيه

 .اي و پيوسته داده ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند
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  :  ترخيص 

  
  :بايد

 .براي اجراي فرآيند ترخيص، روندي مكتوب وجود داشته باشد
 توسط بيماررواني /  وضعيت جسميتثبيتبايد براي اجراي فرآيند ترخيص، 

 .ز گرددروانپزشك احرا
  .مسئوليت هر فرد در فرآيند ترخيص مشخص گردد

 .ژانس نماند   در اورحد الزمبيمار بيش از 
 ،  عالئم، آزمايشاتچكيدهمشخصات، خالصه پرونده حاوي به هنگام ترخيص برگه 

  . درمان به بيمار داده شود وتشخيص
  
  :حقوق بيمار 

  

  :بايد
 .كامل قرار گيرد رد ارزيابيمو روانپزشكي  فوريت دارهر فرد با نشانه هاي

 متناسب با شرايط هر فردي كه مورد ارزيابي كامل قرار گرفته است،براي 
 .ذاشته شود طرح درماني مناسب  گ اوليه واورژانسي تشخيص

 ، مليتي،بدون تبعيض مذهبي،  اورژانسي براي بيماران در تمام سنينخدمات
 .نژادي يا موانع مالي قابل دستيابي باشد

 . انجام شود بيمار"خوردنبرچسب "پيشگيري از   براي تالشثر حداك
رماني دكاركنان  مسئوليت و  و قيم قانوني وي از حق دانستن اساميبيمار

 .برخوردار باشند
 از حق دانستن دليل "منزوي كردن/ مهار"پس از پايان   قيم قانوني ويبيمار و 

 . باشندرخورداربانجام مهار  
منزوي كردن و استراحت / در زمان مصاحبه، معاينه، مهارحريم خصوصي بيمار  

 .حفظ شود
 رضايت از وي يا قيم قانوني اوتحقيق تجربي براي شركت دادن بيمار در   

  .كتبي گرفته شودآگاهانه 
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  :بهتر است 
 را كه بيمار مي تواند به آنها حكومتي مراكزبيمارستان نام،آدرس و شماره تلفن   

او قرار قانون ت خود را از آنها بپرسد در اختيار بيمار يا قيم الا كند يا سؤشكايت
  .دهد

  رخوردار قوانين و مقررات مربوط به خود بدانستن حق  قيم قانوني وي ازبيمار و  
  .باشند

  
  : ايده آل است

  .حقوق بيمار، پس از پذيرش به بيمار و قيم قانوني او گوشزد شود
 
  

 :مديريت 

  
  :بايد

نپزشكي يك روانپزشك باتجربه كار در اورژانس روانپزشكي رئيس اورژانس روا
  .باشد

رئيس اورژانس روانپزشكي در مورد مسائل مديريتي، بين بخشي و پشتيباني 
  .اورژانس با رئيس بيمارستان در ارتباط مستقيم باشد

ساير روانپزشكان شاغل در اورژانس  روانپزشكي مسايل مربوط  به اداره اورژانس 
  . رئيس اورژانس پيگيري نمايندرا از طريق

سرپرستار اورژانس روانپزشكي يك كارشناس ارشد روانپرستاري باتجربه كار در 
  .اورژانس روانپزشكي باشد

ساير كاركنان شاغل در اورژانس  روانپزشكي مسايل مربوط  به اداره اورژانس را 
  .صرفاً از طريق سرپرستار اورژانس پيگيري نمايند

  
  :بهتر است
  .س اورژانس فلوشيپ اورژانس روانپزشكي داشته باشدرئي
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 :نظارت 
  

  :بايد
  .رئيس اورژانس روانپزشكي مسئوليت نظارت را برعهده داشته باشد

  .كاركنان اورژانس، براي نظارت برعملكرد اورژانس روانپزشكي تشكيل گرددكميته اي از
  .شد، روندي مكتوب وجود داشته بانظارت باليني براي اجراي فرآيند 

نظارت باليني هم در مورد فرآيند هاي درماني و هم در مورد فرآيند هاي 
 مديريتي با اهداف زير صورت پذيرد؛

 پايش نگراني هاي كاركنان، بيماران و بستگان آنها •
، اعزام، مهار فيزيكي و شيميايي، منزوي سازيتجزيه و تحليل اطالعات مربوط به  •

 فرار و مرگ و مير بيماران
 ارت ها و آموزش كاركنانتوسعه مه •
 حمايت از كاركنان در موارد استرس زا •
 پيشنهاد طرح هاي عملي  •

  . هفته يك بار تشكيل جلسه دهد2كميته نظارت حداقل هر 
 جلسات به صورت مكتوب به رئيس بيمارستان گزارش شودنتايج اين 
  . شودرفته به كار گ آموزش كاركنان و ارتقاي كيفيت فرآيند هاجلسات درنتايج اين 

 

  :مشاوره 
  بايد

هر اورژانس روانپزشكي دستورالعمل هايي براي ارتباط با ديگر سرويس هاي 
  .پزشكي طرف مشورت داشته باشد

دسترسي به سرويس مشاوره متخصصين نورولوژي،داخلي ، جراحي و زنان زايمان 
  .در تمام اوقات شبانه روز ممكن باشد

كاري يك ماهه آنان پيشاپيش در اختيار مشخصات افراد مشورت دهنده و برنامه 
  .اورژانس روانپزشكي قرار داده شود
داخلي، جراحي و زنان زايمان،   حداكثر ظرف  هر يك از متخصصين نورولوژي،

  . دقيقه پس از دريافت برگه درخواست بر بالين بيمار حاظر شوند30
  .شدا امكانپذير ب ساعت3دسترسي به مشاوره با ساير سرويس هاي پزشكي ظرف حداكثر 


