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about  

 Principlesof Hospital Planning  

and  

Medical Equipment Planning 

 

 دەربارەی                                           

 بنەماکانی نەخشەدانانی نەخۆشخانە

 و

 پالنداڕێژی ئامێرە پزيشکيەکان  

 
 

١. Principles of Hospital Planning 
 بنەماکانی نەخشەدانانی نەخۆشخانە. ١

 Includes:  

 :    پێک دێت لە 

a. type of hospitals and health Care facilities 

a . جۆرەکانی نەخۆشخانە و يەکەکانی سەرپەرشتی تەندروستی. 

      b. introduction to the different departments in the hospitals. 

b- پێناسەی بەشە جياجياکان لە نەخۆشخانەکاندا 

      c. Flow patterns, visitors, patients, sterile & non sterile, etc.... 
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c- کەلوپەلی هاتوو ەکان ، ناپاکژنەخۆش ، سەردانکەری نەخۆش ، کەلوپەلە پاکژەکان ، کەلوپەلە ( اراستەی شێوازەکانی ئ
شخانە   ...)هەتا دوايی...... ئاگر کەوتنەوەدا  ، لە چێشتخانەدا ، لە کاتی رووداووی بۆ نەخ

      d. Space program. 

d-  شوێن و بۆشايی پێويست بۆ بەش و کارە جياجياکانبەرنامە ی 

      e. zoning :- 

e-  ن دياريکردنی ناوچەکا 

 

The basic form of a hospital is, ideally, based on its functions, divided in three 
zones: 

 سەرەکييەوە ناوچەی ) سێ( ٣ئەکرێت بە ،  فەرمانەکانی، بە پێی  نمونەيیشخانەيەکی ۆبۆ نەخ
 

-١.  Nursing Zone: Bed-Related Inpatient functions.  
داخ ەرک و فەرمانانەيکە پەيوەستە بە نەخۆشەکانی  ئبريتييە لە و  ):پەرستياريی(برينپێچی  ناوچەی  

 .کراون لە قاوشەکاندا
 

- ٢. Clinical Zone:Outpatient-Related functions, Diagnostic and Treatment functions. 
و نەخۆشانەی بۆ دەستنيشانکردن و چارەسەری پەيوەستە بە :) ديدەنگەی پزيشکی(ناوچەی کلينيکيی 

ێننەوە و داخ بکرێن لە قاوشەکان بۆ نموونە وەکوو لە بەشەکانی ئەوەی بمخانەن بێ نەخۆشييەکەيان لە نەخۆش
 .ڕاديۆلۆجی و تاقيگەکان 

-٣. Support Zone:Service Functions 
، سيستمەکانی فێنککردنەوە و وەکوو مەخزەنەکان ، کافيتێريا ، چێشتخانە کارە خزمەتييەکان  :پاڵپشتی  ناوچەی

..هتد...گەرمکردن ، پاکژکردن   

      f. Planning of selected departments (Lab, radiology, Surgery, radiotherapy, ICU, CCU)  

f - چارەسەر بە تيشک ، چاودێری وورد ، تاقيگە ، تيشک ، نەشتەرگەری ، ( ن بۆ بەشە جياجياکان وەکوو انەخشە دان
 ) بووژاندنەوەی دڵ چاودێری ووردی دڵ  يان 

 

 

Hospitals are the most complex of building type. Each hospital is comprised of a wide 
range of functional units. These include diagnostic, treatment and the fundamental 
inpatient care or bed-related function, and supported by wide range of services.  
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يەکە ی لە مارەيەکی بەر فراوان ژهەر نەخۆشخانەيەک پێک دێت لە . ئاڵۆزترين جۆرەکانی بيناسازيە نەخۆشخانە لە هەرە *
ی چاودێری و فەرمانە سەرەکييەکانوە ،  چارەسەرکردن،  یدەستنيشانکردنی نەخۆشە ەم يەکانە بريتيين لکە ئی فەرمان

شی قاوشەکانسەرپەرشتيکردنی   .  نەخ

 .مارەيەکی بەرفراوان لە يەکە خزمەتگوزاريەکانژپاڵپشتکراون بە  يەکە فەرمانييانەشئەم 

There are different type of field and responsibility During the construction ، some of 
themwill involve in managing the hospital , 

these fields are as below : 

بيناسازی و دروستکردنی نەخۆشخانە چەند لێپرسراوێتی و  بەشی  جيا دەگرێتە خۆێ ، هەندێکيان لە بەڕێوەبەرێتی 
 نەخۆشخانەکەشدا گرنگييان دەمێنێت 

 :ئەو بوارانەش ئەمانەی الی خوارەوەن 

 

١. Equipment Planning&Supervision over installation of medical 
equipment 

 

سەرپەرشتيکردنی دانان و بەستنی  ئامێرە وئامێرە پزيشکييەکان یداناننەخشە . ١
 پزيشکييەکان

a.Equipment Planning 

 نەخشە دانانی ئامێرە پزيشکييەکان. ا
Includes 

 پێک دێت لە 
١. Integration of medical technology and IT 

PICTURE ARCHIVING & COMMINUCATION SYSTEM)                  As in 
PACS system  

 سيستەمی پاکسوەکو لەيەکخستن و تەواوکاری لە نێوان تەکنەلۆژيای ئامێری پزيشکی و تەکنالۆژيای زانياری 
 (PACS)وەنديکاری بۆ وێنەکان ەرشيفکردن و پەيئسيستمی :   سيستمی پاکس واتە ,       دا بە دی ئەکرێت )

گناتيسی و ئامێرەکانی  تيشکە ئێکس و سيتی سکان و  وێنەی زرنگە مونانەيە کە بە ێئەو و مەبەست لە وێنەکان
 ....)فلۆرۆسکۆپی و هتد ئەگيررێت 
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٢. Equipment Planning layouts and pre-installation requirements 

کاری شوێنی دانانی   ئامێرەکان ی دامەزراندنپێش پێداويستييەکانی  وئامێرەکان نەخشەی هێ

٣. Schedulingfor installation and testing of medical equipments 

 تاقيکردنەوەيئامێرە پزيشکييەکان خشتەی دانان و 
٤. maintenance including  preventive maintenance and reparations  

 و چاککردنەوەی ئامێرەکان  ڕێگری لە تێکچوونو  ە و پارێزگاریگازنس

٥. annual equipments inventory   

نە بۆ ئامێرەکان  ئەژماری سا
٦. estimate of medical equipments-need in advance  

ندنيپێشوەخت بۆ    ) .پێويستی بە ئامێری پزيشکی نوێ  (خەم

٧.  system/ technologies questionnaire 

 :    سيستمی پزيشکی و پرسيارە تەکنەلۆژيەکان  بۆ نمونە   

 CENTRAL MONITERING SYSTEMسيستمی شاشەی چاودێری ناوەندی

 CENTRAL STERILE SUPPLIES SYSTEM يستمی دەستبەرکردنی  پاکژکاری ناوەندیس
 

b. Supervision over installation of medical equipment 
include 

 سەرپەرشتيکردنی دانان و بەستنی  ئامێرە پزيشکييەکان. ب

 بريتييە لە 
١. Reviewing of  submittals and shop drawings  

 
کارييەکاننەخشە  و  پێشکەشکراوەکان و پياچونەوە ی  -  هێ
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٢.  inspection of arrived equipments 
 کان هاتوە ئامێرە و هاوشێوەکردنی پشکنين  -
 

٣. Supervising the installation 
 سەرپەرشتيکرنی بەستن و دامەزراندنی ئامێرەکان  

 
٤. Testing & commissioning 

 تاقيکردنەوە و وەرگرتنی کۆتايی  
 

 
 

٢. Mechanical&medical gases network design 
include 

 ديزاينی تۆڕی گازی پزيشکی  وميکانيک . ٢
 بريتيە لە 

 
a. Ventilations & Air conditioning system 

 ێرکۆنديشنئ&هە وا گۆرکێ سيستمی . ا
 

b. Cooling & heating system 
 سيستمی گەرمکردن و ساردکردن . ب
 

c. Steam and condensate system 
 سيستمی هەڵم وخەستکردن . ج
 
 

 
d. Medical gases system 

 سيستمی گازی پزيشکی. د
 

e. Fire fighting system 
 اگرکەوتنەوەئسيستمی بەرەنگاری . م
 

 
f. water supply and drain system  

 اوەڕۆ ئاو و ئسيستمی . ن
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٣. Electromechanical system 
  Includes 

 سيستمی کەهرۆميکانيکی - ٣
 بريتيە لە 

 
a. Main electrical service 

 )وەکوو کارەبا ی نيشتيمانی( خزمەتگوزاريە کارەباييە سەرەکييەکان . ا             

b. Standby Power  by using generators 
 

 )جێنێرەيتەر( امێری کارەبا دروستکەر ئبە بەکارهێنانی ی يەدەگ کارەباي توانا. ب
 

c. Power Distribution System. 
   سيستمی دابەشکردنی توانا ی کارەبايی . ج
 

d. Uninterruptible Power Supply. 
 (UPS)دابيينکەر  نەپساوە توانای کارەبايی  . د

 
e. low current System 

 )ەلەکترۆن ئ(سيستمی تەزووی نزم . ه
 

f. Lighting System  
 سيستمی ڕووناکی. م
 

g. Telephone System.  

 سيستمی تەلەفۆن. ل 

h. Fire Alarm System 
 .اگر کەوتنەوەئاگاداری ئسيستمی . ک

 
i. Nurse Call System. 

 .سيستمی بانگکرنی پەرستيارەکان. س
j. IT , Satellite and TV System. 

 سەتەاليت و سيستمی تەلەفيزۆن وتەکنەلۆجيای زانياری سيستمەکانی  .ش
 

k. security system 
as example 
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١ - CCTVClosed-circuit televisionis the use of video cameras to transmit a signal to 
a specific place, on a limited set of monitors, 
 ٢ - motion detector by using sensor and it can be connected to a alarm or lighting . 
 

 بۆ نموونە)          ئەمنيەت (سکيوريتی سيستمەکانی . ق
کە بريتييە لە بەکارهێنانی کامێرای ڤيديۆيی بۆ گواستنەوەی زانياری ( تەلەفزيۆنی بازنگە داخراوسيستمي -١

 ) وێنەيی بۆ شوێنێکی دياری کراو بۆ سەيرکردنی لە ڕێگەی ژمارەيەکی دياری کراوی شاشەوە 
ۆپێکی ەکرێت ببەسترێتەوە بە زەنگێکەوە يان ئکە  لە ڕێگای هەستەوەرەوە ئاشکراکەری جوڵە -٢ گ
 .  اگادارکەرەوەوەئ

 
 

٤. IT Planning 
 
 تەکنالۆژيای زانياری النداڕێژی پ - ٤
 

Information technology IT is a tool to manage and handle information and if 
properly used will automate tasks and stream line business processes ,organize data , 
increase productivity , provide means to easily communicate , facilitate research and 
to get information in real time 

 
ئامرازێکە بۆ بەڕێوەبردن و مامەڵەکردن الگەڵ زانياريدا ، ، ئەگەر بە شێوەيەکی شياو  IT تەکنالۆژيای زانياری 

بەکار بهێنرێت هەموو ئەرکەکانمان بۆ ئەکات بە ئۆتۆماتيکی و پرۆسەی ئيش و کارەکان بە ئاسانی بەڕێوە دەچێت 
کی ئاسان ، توێژينەوە و لێکۆڵينەوە کان ەۆی پەيوەندي، داتاکان ڕێک دەخات ، بەرهەم زياد دەکات  ، دەبێتە ه

 . پێدەگەيەنێت کاتی خۆيدائاسانتر دەکات و وە زانياريەکانت لە 
 
Components :  

١.infrastructure (LAN, WIFI)  :  local area network (LAN) is a computer 
network that interconnects computers in a limited area such as a home, 
school,  hospital , or office building using network media 
 
٢. Wi-Fi:is a popular technology that allows an electronic device to exchange 
data wirelessly (using radio waves) over a computer network . 
 
٢ . Hardware  
 
٣ . software  
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 :پێکهاتەکان 

 ) LAN , WIFI( پێکهاتە بنچيناييەکان .  ١

LAN :  کۆپپيوتەری کە چەند کۆمپيوتەرێک پێکەوە ئەبەستێتەوە لە پانتاييەکیپانتايی ناوچەيی ، کە برتييە لە تۆڕێکی تۆڕی )

 .دياريکراودا وەکوو قوتابخانە ، ماڵ ، نەخۆشخانە ، يان دەزگا و فەرمانگە فەرمييەکاندا کە تۆڕی ميديا بەکار ئەهێنن ) ڕووبەرێکی 

wi-Fi   : بە ناو تۆڕی کۆمپيوتەريدا  ، ئەمە تەکنۆلۆژيايەکی باوە کە ڕێگا ئەدات بە ئامێری ئەلەکترۆنی کە زانياری ئاڵوگۆڕ بکات

 ).ادييۆيیڕبە بەکارهێنانی شەپۆلی ( بە بێ وايەر ، 

 ) هارد(  پارچەو ئامێرەکان  و کۆمپيۆتەرەکان.   ٢

 ) سۆفت( پرۆگرامەکانی کۆپيوتەر .  ٣

example for some areas where IT is used  

١. PACS 

٢. nurse calling system 

٣. security 

٤.medication management System 

 بەکار دەێت تێدا   ITنموونەی چەند بوارێک کە

١ .PACS  
 سيستمی بانگکردنی پەرستياران. ٢ 
 )سکيوريتی (  ئەمنيەت. ٣ 
 سيستمی بەڕێوەبردنی دەرمان.  ٤

 

٥.  Medical  Waste Management 

ەک-٥  ردن لەگەڵ پاشەڕۆ پزيشکييەکانداچۆنێتيمامە
Medical waste   :  refers to waste products that cannot be considered general waste, produced from 
healthcare premises, such as hospitals, clinics, doctors offices, veterinary hospitals and labs. 

بريتييە لەو بەرهەمانەی کە دانانرێن بە پاشەرۆی گشتی ، بەرهەمی دەزگا تەندروستيەکانن وەکوو نەخۆشخانە و : پاشەڕۆی پزيشکی 
 کلينيک

 و ئۆفيسی پزيشک و نەخۆشخانەی ئاژەڵ و تاقيگەکان 

many medical wastes are classified as infectious or biohazardous and could potentially lead to the 
spread of  

disease. Examples of infectious waste include blood 
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نت ،  پاکژکەرەوە يان توينەرەوە  پاشەڕۆی آيميا يی  وەکو رياگ

ببنە  يەمەترسيدار بۆ ژينگە ، وە لەوانەهەروەها ) واتە گوێزەرەوەی نەخۆشی( زۆربەی پاشەڕۆ پزيشکييەکان پۆلێن ئەکرێن بە درمی 
 هۆی 

و بوونەوەی نەخۆشی   .نمونەش ئەو پاشەڕۆيانەن کە خوێنيان تيايە.  ب

what is important to know ??? 

 چی گرنگە بيزانيت ؟؟؟

a. Waste Characterization                                                         ەتەکانی پاشەڕۆ پزيشکييەکان خەس

         

 

 

 

 

 

 

 

b. Waste inventory 

 جەردکردنی بڕی پاشەڕۆکان

c. Waste Handling, Containment and Transport or Incineration 

ن يان شلەمەنيەکان وەکوپ) نەخۆشيزانی( پاسۆلۆژی  ارچەی لەش،  خو

ی گاز ، قوتو ، کاتريج : پەستانکراو ، کۆنتەينە  بۆت

ەوە ، شانە ، جياکردنپاشەڕۆی قاوشی  : درمييەکان
 )زەرع(تاقيگەی چاندن 

دەرزی ، چەقۆ ، شفرە : پاشەڕۆتيژەکان 
کاری     ،شفرەی تو

دەرمانی دژە : پاشەڕۆی ژەهرە جينيەکان 
 جينيەکان  ناوک ، کيمياوی ژەهرە

کانزای قورس ، : پاشەڕۆی بەرز 
وی شکاو ميپاتری ، گەر چی پ ، گ

ن   پەستانی خو

دەرمانی بەسەرچوو : پاشەڕۆی دەرمانسازی 
ويست نين   ، ئەو دەرمانانەی لەوەزياتر پ

پاشەڕۆی مەترسيدار



 

١١

ە لەگەڵ  پاشەڕۆکان  ،  ەمێشکردنیيان  پێچانەوە و گواستنەوە مامە  ...!!  بە خۆ

 

Design Interior ٦. 

 ديزاينی ناوەوەی نەخۆشخانە
The aim is to accomplish the healing process for our patients by giving them the 
right Environment by choosing the right: 

، ئەويش لە داچاکبوونەوەی نەخۆشەکانبێت لە پرۆسەی يارمەتيدەر  ە کە ژينگەيەکی دروست پێکهێنانی مەبەست لێی 
بژار  دنێکی سەرکەوتوانەی هەريەکە لەڕێگای هە

١. Floor Covering     پۆشينزەوی دا  
٢. Ceiling Finishes        فقتەواوکارێکانی سە  
٣. Lighting Fixtures    بابەتەکانی پەيوەست بە ڕووناکی 
٤. Furniture Selection       هەڵبژاردنی مۆبيليات 
٥. Wall Coverings        داپۆشينی دێوار 
٦. Art Work         کاری هونەر 
٧. Way-finding       نيشاندان-ڕێ   

 

• Biomedical equipment Planning and the safe use of biomedical 
equipments is the most important issue in any hospital or a clinic or a 
medical center 

 
 لە هەرە گرنگترين بابەتەکانە لە نەخۆشخانە و بنکە النڕێژی ئامێری پزيشکی و سەالمەتی بەکارهێنانی ئامێری پزيشکیپ •

 .تاندروستی و کلينيکە پزيشکيەکاندا

Here is some of the main department in a hospital and some of the equipments used in every 
department: 

 :ان  ک، لەگەڵ هەندێک لەو ئامێرە دێتو بەشە سەرەکييانەن کە نەخۆشخانەی لێ پێک هەندێکن لەئەمانە

Laboratory department:  

 :بەشی تاقيگە 

It is important to recognize that  Laboratory services are essential to patient care and therefore 
must be available to meet the needs of all patients  
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وە لەبەرئەوە ئەبێت بۆ هەموو  زۆر بنچينەيين بۆچاودێری نەخۆش انی تاقيگەەکزۆر گرنگە کە ئەوە بزانرێت کە خزمەت
 .پێوەستيەکانی نەخۆش فەراهەم بێت 

Some types of laboratory:          هەندێک
 جۆرەکانی تاقيگە             

١. Clinical Laboratory (Hospital, MedicalCenter, Private labs in Clinics …etc.) 
 ) ناخۆشخانە ، بنکەی تەندروستی ، تاقيگەی تايبەتی لە کلينيکە پزيشکيەکاندا ( تاقيگەی کلينيکی .  ١

٢. Educational Laboratory (Colleges, Universities. etc.) 

 )بۆ نموونە  لە کۆليج و زانکۆ دا (تاقيگەی فێرکاری  .  ٢

٣.  Special type of Laboratory جۆری تايبەتی تاقيگە                                                                   . ٣
  

a. BONE MARROW TRANSPLANT LAB 
 تاقيگەی چاندنی مۆخی ئێسک. ا 

b.   HOT LABs at Oncology Centers ( this lab should be separated ) . 

 .  ) ئەب جيا بکرێتەوەوە ئەم تاقيگەيە ( گەرم لە سەنتەرەکانی ژێرپەنجەدا  تاقيگەی. ب 

DIAGNOSTIC RADIOLOGY DEPARTMENT 

 اديۆلۆجی دەستنيشانکردنی نەخۆشیڕبەشی 

MRI magnetic resonance imagining 

MRI  UNITS:١.٥ or ٣.٠ Tesla MRI system to provide very high quality images 

 تێسلە  کە ئەمەش جۆری زۆر بەرزی وێنە دابين ئەکات ٣ يان  ١.٥: MRIيەکەکانی وێنەگرتن بە زرنگە مۆگناتيس

 )  T ٠.٠٠٠٠٥= زی موگناتيسی زەوی ێبۆ زانياری ه( 

Open MRI systems typically have field strengths of ٠.٢ to ١.٠ Tesla. The open design 
allows easier patient access, and therefore, will facilitate the imaging of critically ill 
patients. It will also reduce the claustrophobic reactions of some patients, particularly 
children. 

ئەم جۆرەيە ديزاينە   .تێسلەيە  ١بۆ  ٠،٢سيستمی کراوەيە کە تينی بوارە موگناتيسيەکەی لە نێوان   MRIجۆرێکی تر 
، ئەمە کار ئاسان ئەکات لە و کاتانەی کە باری ئامادە بکرێت بۆ وێنە گرتن ڕێگە ئە دات بە وەی ئاسانتر نەخۆش 

 .نەخۆش زۆر ناهەموارە 

ئەم جۆرە کاردانەوەی ترس لە شوێنە داخراوەکان کە لە الی هەندێک نەخۆش هەستی پێ ئەکرێت ، کەم ئەکاتەوە  ، بە 
ن  تايبەتی  .الی منا
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١٤

ئەلەکترۆنی ووزە بەرز دروست ئەکات بۆ مەبەستی پزيشکی لە بواری چارەسەر بە تيشکی ئێکس و : ئامێری ليناک 
 .ئەکرێت  ی تووشبوو بە ژێرپەنجەوەرەمئاراستەی  ،  ئەم تێشکە کە خێراييەکی ئێجگار زۆری هەيە. تيشکدا 

GAMMA KNIFE SYSTEM: This radio surgery treatment system utilizes the use of 
Cobalt-٦٠ source to treat head and neck tumors.  

هێنانی سەرچاوەی  جۆرێکە لە نەشتەرگەری ڕاديۆيی لە بواری چارەسەردا بەکاردێت ، بە بەکار: سيستمی چەقۆی گاما 
 . رەسەری وەرەمەکانی سەر و ملدا چا، زياتر بەکاردێت لە  ٦٠-کۆبالت 

CLINICSdepartment  

 کلينيکەکان بەشی 

The Clinics shall have equipment according to the specific specialty. 

 Following are some typical examples of the equipment: 

 . بە پێی تايبەتمەندێتيەکەی هەر کلينيکەو ئەبێت ئامێری بۆ دابين بکرێت 

 : چەند نموونەيەکی ئەو ئامێرانە 

Neurology Clinic:EEG and EMG Machines 

EEG  Electroencephalography (EEG) is the recording of electrical activity along the scalp 

بە بەستنی چەند ئەلەکترۆدێک لە  لە مێشکدا ،  تۆماری چاالکييە کارەباييەکان ئەکات  EEGئامێری : کلينيکی دەمار و مێشک 

 . پێستی سەر 

Electromyography (EMG) is a technique for recording the electrical activity produced by 
skeletal muscles. EMG is performed using an instrument called an electromyograph, to 
produce a record called an electromyogram. 

EMG   ئەم تەکنيکە بەکار دێت بۆ تۆمارکردنی ئەو  چاالکييە کارەباييانەی کە لەاليەن ماسکولکەکانی کۆئەندامی
( ، تۆمارە کەش ناو ئەبرێت بە  )گراف  -مايۆ-ئێلێکترۆ ( مێری بە بەکارهێنانی ئا. سقانەوە بەرهەم ئەهێنرێت ێئ

 ) گراف  -مايۆ  -ئەلەکترۆ 



 

١٥

Allergy/Immunology/Pulmonary Medicine Clinic:Whole Body Plethysmograph and Pulmonary 
Function Analyzer or complete Cardiopulmonary Exercise Testing 

شيکردنەوەيفەرمانی لەش بە گشتی وە سی يەکان ، :  کۆ ئەندامی هەناسە / زانستی بەرگری لەش / کلينيکی پزيشکی هەستياری 
 . تەواوی دڵ و سييەکانيان پشکنينی لە ڕێگای ڕاهێێنانی 

Dermatology Clinic: Multi-Purpose Laser, Multi-Purpose Intense Pulsed Light and PUVA 
System 

،  فرە مەبەست ) پرتە ڕوناکی چ (  IPLئامێری لەيزەری فرە مەبەست ،: کلينيکی زانستی نەخۆشييەکانی پێست 
 .  پێک دێنێت  Aکە تيشکی سەرو وەنەوشەی   PUVAسيستمی

Urology Clinic:Uro-dynamic System( a test that assesses how the bladder and urethra are 
performing their job of storing and releasing urine ), Extra-corporal Shock Wave Lithotripsy  

(ESWL)is a non-invasive treatment of kidney , bladder or in the liverstones 

Kidney stone 

 

ە کە دەری ئەخات ميزەڵدان و تاقيکردنەوەيەک( ميز) جوڵە يی ( سيستمی دايناميکی  : کلينيکی کۆئەندامی ميزو ميزەڕۆ 
 .بۆريەکانی ميز ئيشی خۆێان بە ڕێکو پێکی ئەنجام ئەدەن لە ئەمبارکردن و ڕيگەپێدانی ميزدا 

گورچيلە و بەردەکانی  اوبردنیبريتييە لە چارەسەری بێ نەشتەرگەری بۆ لەن ) :ليسۆتريپسی ( ئامێری ڕاتەکان بە شه پۆل 
ن و جگەر   .ميزەڵ

 

Ophthalmology Clinic: 

Lasik: (commonly referred to as laser eye surgery, is a type of surgery for the correction of 
myopia, hyperopia, and other disease )  

Fundus Camera:is the creation of a photograph of the interior surface of the eye, including 
the retina, optic disc, and posterior pole . The photos are used  for monitoring progression of 
a disease, diagnosis of a disease. 



 

١٦

 : کلينيکی زانستی نەخۆشيەکانی چاو 

، جۆرێکە لە نەشتەرگەری بۆ ڕاستکردنەوەی کورتبينی ئاماژەيە بۆ نەشتەرگەری چاو بە لێزەر :  LASIKلەيزەک لێزەر بۆ چاو
 )نەخۆشی تر ، دوربينی ، 

، ) سەيری وێنەکە بکە ( بريتييە لە پێکهێنانی وێنەی ڕوبەری ناوەوەی چاو ، تۆڕی چاو ، خەپلەی بينين : کامێرای فوندوس 
 .پۆڵی پشتەوە ، هتد 

 . هەر پێشکەوتنێک لە چارەسەری نەخۆشيدا ، وە دەستنيشانکردنی نەخۆشيدا ئەهێنرێت بۆ چاودێريکردنی  ئەم وێنانە بەکار

 

 

Speech / Audiology Clinic: Audiometric Booth. 

 کابينەی پێوانی ئاستی بيستن : بيستن و قسەکردن کلينيکی 

Dental Clinics: panoramic radiographis a panoramic scanning dental X-ray of the upper and 
lower jaw 

شەويلگەی  (وێنەی پانۆرامايی تيشکە ئێکس بۆ هەموو دانەکان  گرتنیبەکار ديت بۆ: پەنۆراميک راديۆگراف  :کلينيکی دان 
 ) سەرەوە و خوارەوە 

ENT Surgical Clinics:Otoscope   : is used to look into the ears. 

ت بۆ سەيرکردنی ناو گوێ : ئۆتۆسکۆپ   :کلينيکی گوێ و قورگ و لووت  نر کە بەکار ئەه ر  .ئام

Cardiology Clinic:  

ECG 

Holter System(is a portable device for continuously monitoring various electrical activity of 
the cardiovascular system)   

Echocardiogram  is a sonogram of the heart , It is one of the most widely used diagnostic 
tests in cardiology, including the size and shape of the heart , pumping capacity, and the 
location and extent of any tissue damage. 

 مێرەکان انمونەی ئ:کلينيکی زانستی دڵ 

کاری دڵ  ئامێری هێ

 )، بۆ چاودێری بەردەوامی چاالکی کارەبای سيستمی مولولەکانی خوێن رێکی مۆبايلەئامێ: (  هۆڵتەر
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١٨

 ) پلەی سەدی  ٥٠تا  ٤٥( بريتييە لە تەکنيکی پاکژی بە پلەی گەرمی نزم :   ما زپاکژی پال -

 

 PHARMACY 

 دەرمانخانە
Connection to HIS (Hospital Information System) shall be available to track medicine and other 
needs for departments. 

 .پێوەستيەکانی تر بۆ بەشەکانناردنی دەرمان و ، بۆ ) سيستمی زانياری نەخۆشخانە( ئەبێت پەيوەندی هەبێت لەگەڵ 

On the wards, computerized medication stations will be provided so that immediate access to 
patient medication 

 .هەبێت ، بۆ دەستبەجێ گەياندنی دەرمان بە نەخۆش  )ئێستگەی دەرمانی کۆمپيوتەری (لە قاوشەکاندا ، 

 

Pneumatic tube system :Pneumatic tube system will guarantee safe and expedited delivery of 
all patient testing specimens to the central laboratory in the hospital . Manual transportation of 
human blood specimens is inefficient and compromises the diagnostic mission of Pathology & 
Laboratory Medicine.  

is a key for staff access and efficiency 

نمونەی پشکنينەکانی سيستمی لولەی هەوايی  زامنی ناردنی سەالمەت و خێرای  : )هەوايی ( سيستمی نيوماتيک  
 . نەخۆش ئەکات بۆ تاقيگەی ناوەنديلە ناو نەخۆشخانەدا 

ێگەيەکی چاالک و خێرا نيە ، وە کەمکردنەوەی گرنگی پەيامی ڕپشکنينی تاقيگەيی خوێن )یدەستناردنی (بۆ نموونە ، 
 .لە بواری دەستنيشانکردنی نە خۆشيدا،  نەخۆشيزانی و تاقيگەی پزيشکييە 

 

 



 

١٩

٢ . Medical Equipment Planning & Supervision: 

 النڕێژی ئامێرە پزيشکييەکان و سەرپەرشتيکردنپ

Medical Equipment Planner RolesDuring the design stage& the 
construction stage (Supervision): 

١. Medical Systems & Technology report. 
٢. To determine the electromechanical  requirements for the medical 

equipment  
٣. Technical Specification of the medical equipment, Medical Furniture, 

general Furniture, etc. 
٤. Pre qualification of medical equipment contractors. 
٥. Evaluation of medical equipment specification submitted by the medical 

contractors. 
٦.  Review of shop drawings for the major equipment ، submitted by the 

medical contractors 
٧.  Coordinate the medical shop drawings, medical equipment requirements 

with the main contractors on site 
٨. ensure proper execution of the pre installation requirements for the major 

equipment. 
٩. Coordinate the time schedule of the delivery of equipment with the 

contractor master time schedule. 
١٠.  Physical inspection of the delivered medical equipment to site.  
١١.  Supervise the installation of the medical equipment. 
١٢. Supervisetesting and commissioning of medical equipment and that they are 

in accordance with equipment manufacturers protocols. 

 ) سەرپەرشتيکردن ( لە قۆناغی ديزاييندا و قۆناغی دروستکردندا ڕۆڵی پالندانەری ئامێری پزيشکی 

 ڕاپۆرتەکانی ئامێری پزيشکی و تەکنەلۆژی .١
    دياريکردنی پێويستييە ميکانيکی و کارەباييەکانی ئامێرە پزيشکييەکان .٢
 .تايبەتيمەنديە تەکنيکيەکانی ئامێرە پزيشکييەکان ، مۆبيلياتە پزيشکييەکان ، مۆبيلياتە گشتييەکان ، هتد  .٣
 .هەڵسەنگاندنی پێشوەختی لێهاتويی قۆنتەراتچيە کانی ئامێرە پزيشکييەکان .٤
 .هەڵسەنگاندنی ئەو ئامێرە پزيشکيانەی کە لە اليەن قۆنتەراتچيەوە پێشکەشکراوە  .٥
کاريەکانی ئامێرەپزيشکييە سەرەکييەکان  ، کە لە اليەن قۆنتەراتچيەوە پياچونەوە .٦ ی نەخشەو هێ

 .پێشکەشکراوە 
هەمئاهەنگی نەخشە پزيشکييەکان و ، پيداويستی ئامێرە پزيشکييەکان ، لەگەڵ قۆنتەراتچی سەرەکی ،  .٧

 . لە سەر شوێنی کار 
 .پێداويستييەکانی پێش دامەزراندنی ئامێرە سەرەکييەکاندڵنيابوون لە جێبەجێکردنی گونجاو و ڕاستی  .٨
هەمئاهەنگی و ئاراستەکردنی خشتەی کات بۆ گەيشتنی ئامێرەکان ، لەگەڵ خشتە سەرەکييەکانی کات ،  .٩

 . کە لە اليەن قۆنتەراتچييەوە پێشکەش کراوە 
ۆژەکە  .١٠  .پشکنينی فيزيايی بۆ ئەو ئامێرە پزێشکيانەی کە گەيشتوون بۆ پ
 .سەرپەرشتيکردنی دانان و دامەزراندنی ئامێرە پزێشکييەکان  .١١



 

٢٠

سەرپەرشتيکردنی تاقيکردنەوە و ئێشپێکرن و وەرگرتنی کۆتايی  ، وە کە ئامێرەکان هاوشێوەن لەگەل  .١٢
ۆتۆکۆلی ئەو کارگانەی کە دروستيان کردوون   .پ

Sample, Operating Theatre النی ژووری نەشتەرگەرینموونەی پ   

 

END             کۆتايی


