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 تقسیم بندی بیمارستان ها بر مبنای تعداد تخت بستری : 

  

، بهترین شاخص برای  از آن جایی که ظرفیت به معنای تعداد تخت های هر بیمارستان 

سنجش اثر گذاری بیمارستان در چرخه تولید و هزینه تمام شده درمان می باشد ، شاید 

، گروه بندی بر اساس   بیمارستان ها  عاقالنه ترین و رایج ترین نوع دسته بندی برای انواع

 تعداد تخت بستری بیمارستان باشد .

 

 گروه بشرح ذیل تقسیم میگردند : 5در این دسته بندی بیمارستانها به  

  

  : S  بیمارستان های کوچک          ·

 

 small –تختخواب  100 یمارستان هایی با ظرفیت زیرب

 

 

  : Mبیمارستان های متوسط          ·

 

 medium –تختخواب  320 تا 100 ستان هایی با ظرفیتیمارب

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 

  : Lبزرگ   بیمارستان های         ·

 

 large -تختخواب 600 تا 320 یمارستان هایی با ظرفیتب

 

 

  : XLبیمارستان های خیلی بزرگ          ·

 

 x.large -تختخواب  1000  تا  600 یمارستان هایی با ظرفیتب

 

 

  : HCمجتمع بیمارستانی          ·

 

    -  تختخواب می باشد 1000  باالتر از  یمارستان هایی با ظرفیتب

 hospital complex 

 

 

الزم به توضیح است که در تعریف بعضی تقسیم بندی ها برای سطح بندی بیمارستانهای 

 32بیمارستانهایی با ظرفیت کمتر از ) mini hospital  کشور ، به غلط یا به درست ، از

تختخواب و  1000بیمارستانهایی با ظرفیت بیشتر از )  mega hospitqal  و  تختخواب(

نیز نام برده میشود ، ولیکن بایستی دقت   با مدیریت واحد نه بصورت مجتمع بیمارستانی (

آنقدر وسیع نیست که بتوان آن  mini hospital نمود که دامنه امکانات بیمارستانی در یک

را یک بیمارستان کامل نامید و درست برعکس آن ، دامنه امکانات و زیرساختهای مورد 

آنقدر زیاد است که از دایره یک مدیریت جامع و متمرکز    mega hospital نیاز در یک

میتوان بیمارستانی خارج شده و زیرشاخه های آن خود تشکیالت مستقلی را دارند که کمتر 

 آنها را بیمارستانی محسوب نمود . 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

الگو ، در ساختار اقتصاد درمان تقریبا بیمار کشور ما ،   و نکته مهمتر اینکه این دو

توانمندی ادامه حیات و تولید خدمت با بهره وری مناسب را نخواهند داشت ، حتی اگر اجبار 

حاضر نمیتوان آنها را بعنوان یک  حکومتیان را هم در اختیار داشته باشند . بنابراین در حال

 . در دسته بندی بیمارستانهای کشور محسوب نمود  الگوی قابل اطمینان و عملیاتی 

  

به هر حال ، در دسته بندی های باال ، صرفآ طی شدن پروسه درمان بیمارستانی و ظرفیت 

و شمایل بیمارستان مد نظر است و مثال خصوصی یا دولتی بودن بیمارستان و یا شکل 

 بیمارستان ، تفاوتی را در هم دسته بودن آنها ایجاد نخواهد کرد . 

 

به همین دلیل است که در عموم کشورهای جهان این نوع دسته بندی شایع تر و کاربردی 

تر است . از طرفی نوع و تعداد تخصصهای درمانی موجود در هر بیمارستانی به شدت به 

 این موضوع در سراسر دنیا نیز روال ثابتی دارد .  تعداد تخت بیمارستان وابسته است و

 

همچنین تقسیم بندی برمبنای تعداد تخت بستری برای مقایسه بین امکانات لجستیک عمومی 

توانمندی پاراکلینیکی بیمارستانها ، آیتم های فراگیرتری را در خود جای داده   و تخصصی و

تخت فعال در هر بیمارستان ، جامع ترین  و به همین دلیل در سطح داخلی و بین المللی تعداد

 .نوع دسته بندی بیمارستانی محسوب میشود

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                   

 

  

 تقسیم بندی بیمارستان ها بر مبنای شبکه های درمانی و سیستم ارجاع : - 

  

از آن جایی که بدون سیستم ارجاع بیماران در کشور ، تقریبا بیمارستان های دولتی بایستی 

د ، لذا شاید مهم ترین نوع تقسیم بندی برای بیمارستان های دولتی یک کشور ناقص کار کنن

، تقسیم بندی از نظر سطح بندی های شبکه های درمانی و سیستم ارجاع بیماران کشور 

در   در ایران نیز بر اساس الگوی قوانین کشور آلمان و نظام درمانی آن ها ، آخرین بار باشد 

کشور در یک سیستم ارجاع کشوری تقسیم بندی گردید که  بیمارستان های 1375سال 

 خالصه ترین تعریف برای هر کدام از این بیمارستانها بشرح زیر میباشد :

  

  : بیمارستان های محلی -الف

 

هزار نفری طراحی می  50الی  30بیمارستان هایی هستند که برای جمعیت تحت پوشش 

 تخت بستری دارند . 50تا  30گردند . این بیمارستان ها معموال بین 

این بیمارستان ها معموال دارای بخش های جراحی عمومی ، داخلی ، اورژانس ، مامایی و  

عمل اصلی روتین را انجام  4یکی نیز آزمایشگاه هستند . از نظر امکانات پاراکلین  داروخانه

داده و حداقل یک دستگاه رادیولوژی ثابت یا پرتابل نیز بایستی در این بیمارستانها وجود 

 داشته باشد.

  

  

 در دو سطح یک و دو قابل طراحی هستند : بیمارستان های ناحیه ای - ب

  

  : بیمارستان های ناحیه ای سطح یک

 

 60هزار نفر کاربرد داشته و تعداد تخت آن ها نیز بین  70الی  50ی جمعیت های معموال برا

 تختخواب می باشد .  96تا 

این بیمارستان ها عالوه بر بخش های جراحی ، داخلی و زنان و زایمان در تخصص هایی 

 احتماال فعالیت خواهند داشت .  نظیر گوش و حلق وبینی و نیز جراحی چشم هم

 5  تا حداکثر 3بوده و با حداقل  C.C.U و I.C.U ن ها دارای بخش های ویژهاین بیمارستا 

 تخت اتاق عمل دارای پزشک بیهوشی مقیم خواهند بود . 

 



                                                                                                   

 

 

  .آزمایشگاه در این بیمارستان ها کامل بوده و حداقل دو دستگاه رادیولوژی نیز خواهند داشت

  

 : بیمارستان های ناحیه ای سطح دو

 

 هزار نفر طراحی می گردند . 120الی  70این بیمارستان ها برای جمعیت هایی بین  

تختخواب بوده و امکانات پشتیبانی و خدماتی  170تا  96تعداد تخت این بیمارستان ها بین  

 آن ها بسیار کامل تر از نوع سطح یک می باشد . 

زنان در اغلب موارد دارای این بیمارستان ها عالوه بر بخش های بستری داخلی و جراحی و 

بستری های فوق تخصصی در رشته های گوارش ، قلب ، جراحی شکم و جراحی تروما هم 

 خواهند بود . 

 و چشم هم در این بیمارستان ها وجود دارد . ENT جراحی های

کامل بوده و از نظر آزمایشگاه و رادیولوژی و  C.C.U و I.C.U این بیمارستان ها دارای

 و فیزیوتراپی کمبودی نبایستی داشته باشند .سونوگرافی 

  

  

  

 در دو سطح قابل طراحی هستند : بیمارستان های منطقه ای -ج 

  

  :  بیمارستان های منطقه ای سطح یک ) غیر آموزشی (

 

هزار نفر طراحی می گردند .  200تا  120این نوع بیمارستان ها برای جمعیت هایی بین 

تختخواب متغیر بوده و دارای بخش های  340تا  200ستان ها بین تعداد تخت این بیمار

ارتوپدی و همچنین روان  –نورولوژی  –ارولوژی  –زنان و زایمان  –جراحی  –داخلی 

 پزشکی می باشند .

 

این نوع بیمارستان ها احتماال از نظر فوق تخصصی رشته های گوارش ، داخلی قلب ،  

 ی عروق را هم تحت پوشش خود دارند .جراحی شکم ، جراحی توراکس و جراح

 

 

  



                                                                                                   

 

 

کامل بایستی   P.C.C.Uو C.C.U به همراه I.C.U در این بیمارستان ها حداقل دو سطح

وجود داشته باشد . بخش های تشخیصی و تصویربرداری و توانبخشی این بیمارستان ها به 

 گونه ای است که بیماران نیاز به مراجعه به مرکز دیگری نداشته باشند .

  

 : بیمارستان های منطقه ای سطح دو ) آموزشی (

 

هزار نفری مناسب بوده و تعداد  400الی  200این نوع بیمارستان ها برای جمعیت های بین  

 تخت خواهد بود .  700تا  350تخت های آن بین 

 

این بیمارستان ها عالوه بر کلیه امکانات بیمارستان های منطقه ای سطح یک دارای فوق 

 و خدمات وسیع تر رادیولوژی خواهند بود .  یه و آنکولوژی و پاتولوژیتخصص های ر

 

 اغلب این بیمارستان ها در مراکز استان ها و شهر های بزرگ دانشگاهی واقع می باشند.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


