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  الرحمن الرحیمبسم هللا 

  مقدمة 
یجب عند عمل التخطیط والتصمیم الالزمین ألى من الوحدات الصحیة مراعاة أحكام 
الشریعة االسالمیة التى توجب الفصل بین الرجال والنساء وتجعل لكل جنس منھما 
أماكن خاصة بھ ال تستخدم للطرف اآلخر واالھتمام بتنفیذ ذلك فى جمیع المنشآت 

  .أنواعھاالطبیة بكافة 
  :عام 1-1
نحاول فى ھذا الدلیل توفیر المعلومات الضروریة واالرشادات التى تؤخذ بحد  -أ

نموذجیة یرجع الیھا فى انشاء وتجھیز المشروعات المتعلقة 0أدنى كمقاییس 
وسنحاول فى الصفحات التالیة تقدیم ھذه المعلومات بطریقة . بالخدمات الصحیة

طلحات لغویة وفى نطاق اللوائح والنظم المعمول موجزة وسلسة وصیاغتھا فى مص
بھا عالوة على أن ھذه المعلومات المذكورة تعتبر مكملة ومتممة لجمیع اللوائح 
والنظم والمواصفات الموضوعة ألعمال البناء والتشیید المختلفة والتى تم اعدادھا 

  .واصدارھا من قبل الجھات المختصة
االرشادات تختص بالتعامل مع المنشآت الصحیة ویجدر بالذكر أن ھذه المعلومات و

التقلیدیة الشائعة والمعروفة فى مجتمعنا ، أما تلك التى تقدم خدمات فریدة فھى تحتاج 
الى اعتبارات اضافیة خاصة ومتمیزة ، ومع ذلك فان ھذه المقاییس الواردة بھذا 

لومات الالزمة حسب الدلیل تقدم فى ھذه الحالة قدرا ال بأس بھ یمكن استكمالھ بالمع
وبذلك یمكننا القول بأن ھذه االرشادات والمقاییس الواردة فى ھذا . كل حالة على حدة

الدلیل یمكن أن تطبق على أقسام أى منشأة صحیة كما یمكن استخدامھا فى حاالت 
  .المنشآت الصحیة الخاصة متى تالئم الوضع علیھا

وضوعة عقبة أو عائقا أمام العمل على وینبغى أال تشكل ھذه المقاییس النموذجیة الم
ادخال أى نوع من التطویر والتجدید على أسالیب وتقنیات التصمیم وطرق االنشاء 

وبناء على ذلك فان یمكن للجھات التى تشرف على تطبیق ھذه . ومواصفات األعمال
المقاییس الموافقة على اعتماد المخططات والمواصفات التى قد تتضمن خروجا على 

  .المقاییس اذا ارتؤى أنھا تفى موضوعیا بجوھر المتطلبات الالزمة لكل حالة تلك
  :ویمكن تقدیم طلبات االستفسار على العنوان التالى 
  وزارة الصحة

  الریاض 1176. ب.ص -االدارة العامة للمشاریع والصیانة 
العمل بھ ومن الضرورى التنبیھ على أن ھذه المقاییس ما  ھي إال لوائح  لما ینبغى 

بشكل محدد حسب اللوائح والنظم والقرارات الصادرة من الجھات الحكومیة والجھات 
  .صاحبة الحق فى ذلك

وعند العمل بھذه المقاییس من قبل ھیئات أو جھات أخرى غیر مرتبطة بوزارة 
الصحة ، فان تفسیرات ھذه المقاییس یمكن تطویرھا حسب كل حالة على حدة كما أن 

  .ائى یلزم أن یخضع لمتطلبات الجھة المسئولةالتنفیذ النھ
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وھناك بعض المشاریع التى تخضع باالضافة لما سبق الى لوائح ومواصفات  -ب
أخرى مثل اللوائح الحكومیة والنظم البلدیة وغیرھا ، لذلك یراعى بذل الجھد للتنسیق 

مكن بین ھذه المواصفات مجتمعة اضافة الى متطلبات كل مشروع على حدة حسبما ی
ومن األمثلة على ھذه الحالة أنھ قد تطلب بعض الجھات الحكومیة مثال تركیب . ذلك

فى المبنى بأكملھ لمقاومة الحریق بغض النظر عن نوع  (sprinklers)رشاشات 
وأیضا فانھ فى بعض المناطق قد تطلب بعض الجھات الحكومیة تنفیذ . االنشاء

وفى حالة المشاریع الصحیة الخاصة . اعتبارات تصمیمیة خاصة لمقاومة الزالزل
باألمراض العقلیة فانھ یلزم اتباع مقاییس ومواصفات خاصة تخضع لمقاییس معینة 

المقاییس العالمیة العتماد برامج الخدمات الصحیة الخاصة باألمراض العقلیة (مثل 
مجلس اعتماد المنشآت الصحیة لألمراض "والمعدة من قبل ) للمجتمعات السكانیة

  .875شارع میتشجن الشمالى رقم -ألینوى-شیكاغو" سیةالنف
وفى حالة االختالف أو التعارض بین ھذه المواصفات فى مثل ھذه الحاالت فانھ یمكن 

  .رفع التضارب الى الجھات المسئولة عن تقدیم ھذه الحلول
  التحدیث والتطویر للمنشآت الصحیة القائمة 1-2

ل داخل نطاق المنشآت الصحیة الموجودة بالفعل عند القیام بأعمال التطویر أو االحال
بقدر ما ھو  -فان جمیع تلك األعمال واالضافات الجدیدة ینبغى أن تكون متمشیة 

مع القواعد المذكورة فى تلك االرشادات ومع األقسام  -ممكن من الناحیة العملیة 
 -)  NFPA 101( المخصصة لذلك من متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم  

والخاصة بشغل وسكنى منشآت الرعایة الصحیة " قواعد السالمة على الحیاة"باب 
وحینما یستحیل أو یصعب االلتزام الكامل باالرشادات فى تنفیذ المكونات . الجدیدة

االنشائیة الرئیسیة فانھ یمكن عند الضرورة قبول بعض االستثناءات ، شریطة أال 
ستثناءات ، بل ھو مجرد محاولة لالقالل من القیود یفھم ذلك على أنھ اطالق لال

المفروضة على التطویرات الى الحد األدنى حیث أن االلتزام المطلق قد ال یكون من 
شأنھ تطویر السالمة أساسا بل خلق صعوبات ال یمكن تذلیلھا ، فعلى سبیل المثال قد 

ذلك بید أنھ ال یوجد یتم التخطیط الحالل األسقف القابلة لالشتعال بأخرى لیست ك
  .التمویل الالزم للقیام بھذه األعمال

كما یجب أال تؤخذ ھذه المقاییس على أنھا معوق للقیام بمراحل متتالیة من التطویر 
وفى الوقت نفسھ ینبغى أال یفھم ذلك على أنھ عامل مشجع الغفال أوجھ النقص 

نھا تصحیح وتقویم وازالة والعیوب الموجودة بالمنشأ عند توافر الموارد التى من شأ
وعندما یتم االنتھاء من . المشكالت التى تسبب خطورة على سالمة األفراد أو حیاتھم

تنفیذ المنشآت الصحیة فانھا یجب أن تفى بجمیع متطلبات وظائف التشغیل 
) سواء كانت مستشفى عام أو منشأة تمریضیة أو غیر ذلك(بالتصنیفات المتخصصة 

  .الرعایة المقبولة والسالمة الكاملة لجمیع المراجعینمن خالل بیئة توفر 
أما األقسام ااألخرى التابعة للمنشأة والتى لیست مدرجة فى أعمال التطویر  -ج

والتحدیث غیر أنھا تعد أساسیة فى تشغیل المنشأة بأكملھا ، فانھا ینبغى أن تلتزم بحد 
 -یة لمكافحة الحریق أدنى من متطلبات السالمة وخاصة مواصفات الجمعیة الوطن
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قسم قواعد السالمة على الحیاة لمن یشغلون مبانى الرعایة الصحیة  - 101رقم 
  .القائمة حالیا

وبالنسبة للمنشآت الصحیة القائمة بالفعل والتى ستتلقى قدرا من التعدیالت  -د
بقدر ما یكون ذلك ممكنا من الناحیة  -األساسیة خالل عملیة التطویر ، فانھا یجب 

أن تضمن التزام الجزء الواقع  -لعملیة وفى حدود القیود االنشائیة والحیز المساحىا
علیھ عملیة التطویر والتحدیث بمقاییس القواعد واللوائح الحالیة المطبقة على المنشآت 

  .الصحیة الجدیدة
وینبغى اعطاء اعتبار لقیمة التمویل الالزم عند تجدید أو احالل منشأ آخر بدیل  -ھـ

ا ال یكون فى المقدور للجزء الواقع تحت التطویر من المنشأة االلتزام بالمقاییس عندم
  .الموضوعة بتكلفة معقولة

وقد یتم النظر فى التخلى بصفة مؤقتة أو دائمة عن تلك األجزاء من المنشأة الحالیة  -و
یس التى تعد ضروریة للتشغیل المستمر للمنشأة ككل ولكنھا ال تستطیع االلتزام بمقای

  .السالمة شریطة اال یكون فى ذلك خطر على رعایة المرضى وسالمتھم
وعند القیام بھذا التطویر أو التحدیث أو عمل تغییرات أو وضع اضافات جدیدة  -ز

ینبغى أال ینقص ذلك من مستوى السالمة التى كانت موجوة من قبل ، ومع ذلك فانھ 
لسالمة عما ھو مطلوب للمنشآت من غیر المطلوب توفیر مستوى زائد ف�اجراءات  ا

  .الجدیدة
وینبغى عدم تفسیر أى جزئیة من تلك المقاییس على أنھا تشكل عائقا أمام الجھة  -ح

كجزء من  -من واقع التمویالت المتاحة لدیھا  -التى اختارت القیام یأعمال التطویر 
ر ھذه خطة طویلة المدى تستھدف تطویر السالمة الشاملة ، ولكن شریطة أال تؤث
ومع . األعمال بشكل معاكس على عناصر السالمة األخرى التى یجب االبقاء علیھا

ذلك فانھ یجب التأكد من أن جمیع المواقع غیر الملتزمة باللوائح والقوانین المطبقة 
  .سیتم تصحیحھا بأسرع ما یمكن فى اطار خطة تصحیح
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  مقاییس التصمیم الخاصة الستعمال المعوقین 1-3
الدراك العام نحو المصاعب التى تجعل من االستحدام المعقول للمنشأة یتزاید ا

الصحیة أمرا صعبا أو مستحیال بالنسبة للمعاقین ، وقد نتج عن ذلك عدد من 
المتطلبات الوطنیة والمحلیة إلامكانیة الوصول إلى المكان المراد وذلك لضمان حقوق 

أفضل تلك المتطلبات المعروفة والتى وقد وجد أن . جمیع األفراد فى تلبیة احتیاجاتھم
والمقاییس  GSAتستخدم بصفة غالبة ھى تلك المتطلبات التى ترتكز على المقاییس 

ANSI  ) وازاء ).  1 - 117رقم أ  -المعھد األمریكى للمواصفات القیاسیة الوطنیة
ذلك ینبغى على المصممین االلتزام بتلبیة جمیع المتطلبات المذكورة والتى یمكن 

  .تطبیقھا فى ھذا المجال
یجب تقلیل صعوبات الوصول الى المنشأة واستخدامھا للمعاقین الى الحد األدنى  )1(

، فباالضافة الى التصمیمات الخاصة بالمرضى فانھ یجب أن تحتوى منشآت 
الرعایة الصحیة على التدابیر الخاصة بالوصول واالستعمال سواء للزوار أو 

  .الموظفین المعاقین
كید على امكانیة الوصول بسھولة ویسر للمعاق مع مراعاة احتیاجاتھ یجب التأ )2(

الشخصیة والحفاظ على كرامتھ ، وقد توجد حلول كثیرة الحتیاجات المعاقین 
اضافة الى تشجیع ادخال التعدیالت والتطویرات بالقدر الذى یفى بمضمون تلك 

  .المقاییس
الى اجراء تعدیالت لألعمال  ولتقلیل التكالیف الى الحد األدنى ولتجنب الحاجة )3(

المنفذة بأسعار مرتفعة فانھ یجب أن تحتوى التصمیمات المبدئیة على اعتبارات 
احتیاجات المعوقین بشكل محدد حیث أن أغلبیة ھذه المتطلبات یمكن تنفیذھا 
بسھولة أثناء مرحلة التخطیط وبتكلفة قلیلة ، أما التعدیالت التى تطلب بعد ذلك 

فانھ تزید تكلفتھا كثیرا ویصعب أو یتعذر تنفیذھا عملیا بما یؤدى فى وقت متأخر 
  .الى صرف النظر عن تنفیذھا

یلزم تصمیم مساحة واحدة على األقل الیقاف السیارات للمعاقین ، ویلزم فى ھذه  )4(
المساحة زیادة العرض حسبما ورد فى مواصفة المعھد األمریكى للمواصفات 

وینبغى أن تكون ھذه المساحة مستویة .   1-أ117رقم  ANSIوالمقاییس الوطنیة 
مع المالحظة أن الزیادة فى . تماما لتیسیر استخدام الكراسى الیدویة المتحركة

أما موقع . عرض مساحة ایقاف السیارات تستخدم لتسھیل مرور العربات الیدویة
 مكان االیقاف فیلزم أن یكون فى مكان قریب من المبنى لقلیل مسافة السیر الى
الحد األدنى وتسھیل الوصول مباشرة دون الحاجة للمرور بین السیارات 

اما فى المنشآت الحالیة فقد یلزم اعادة تحدید موقع ومقاسات مساحات .  األخرى
  .االنتظار للمعاقین للتأكد من تحقیق الشروط المذكورة

عند حافة ) البردورات(تصمم ممرات المشى والحواجز الحجریة الطرفیة  )5(
ق المؤدیة الى المنشأة من الطریق أو من أماكن ایقاف السیارات بحیث الطر

  .تسھل السیر لمن یستعملون العجالت الیدویة المتحركة أو العكاكیز
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یجب تصمیم مدخل ابتدائى واحد على األقل  بمنسوب متدرج بحیث یستعملھ  )6(
و ذ RAMPاألشخاص المعاقون للوصول الى المبنى ، اال أن الطریق المنحدر 

قد یشكل صعوبة لألشخاص المعاقین ولذلك ینبغى  20:  1المیل الذى یتزاید من 
  .بجانب وجود المنحدر STEPSأن تتواجد الدرجات 

ینبغى أن تكون انذارات االستدعاء االرشادیة بالمصعد مسموعة ومرئیة على  )7(
السواء وتبین مسار  حركة العربة ، كما أن أزرة التحكم فى المصعد یجب أن 
تكون من النوع الذى یمكن استعمالھ والوصول الیھ بواسطة األشخاص الذین 

ادیة المسموعة فیجب یستعملون الكراسى المتحركة ، وبالنسبة لالنذارات االرش
أن تكون بحیث یمكن تخفیف صوتھا اذا تم االعتراض علیھ من قبل المرضى 

وتستخدم األرقام والحروف البارزة أو وسائل أخرى وذلك لتعریف . المنومین
  .وتمییز كل طابق لألشخاص المعاقین بصریا

ة یجب اعطاء اھتمام خاص نحو الغاء التصمیمات التى ال تنطوى على السالم )8(
مثل النتوءات الحادة التى تتخذ للوقایة والحمایة وكاألجزاء المتحركة والسطوح 

  .الساخنة وغیرھا
یجب على األقل توفیر نافورة واحدة للشرب وبالمثل مرحاض ومغسلة للیدین  )9(

  .بكل طابق الستعمال المرضى والموظفین والزوار المعاقین اعاقات جسمانیة
ستبعد منھا فئة المعاقین مثل المغاسل والغالیات بالنسبة ألقسام المنشأة التى ی)10(

والورش وغیرھا فانھ ال یشترط التزامھا بمتطلبات المعاقین ، على أن أى منطقة 
تستبعد المعاقین سوف یطلب منھا تقدیم التبریرات الكافیة العطاء الموافقة على 

  .ذلك
معاقین یجب جمیع أعمال التغطیة بالفرش فى المناطق التى تخضع الستعمال ال)11(

أن تكون مغطاة بكثافة ذات سمك مرتفع مع وجود وبرة بسیطة منحفضة علیھا 
سواء كانت مقصوصة أو غیر مقصوصة بحیث ال تكون ھناك مقاومة تذكر عند 

وبالنسبة للطبقات أو البطانات التحتیة فانھ . استعمال الكراسى الیدویة المتحركة
ثابتا وقویا بحیث ال یزید عمق سماكتھا  مسموح بھا شریطة أن یتم تركیبھا تركیبا

سم ، كما یجب فرد الفرش والبطانات التحتیة فردا مشدودا ، وأن یتم تثبیتھا 1عن 
باألرضیة باحكام من جمیع األطراف وذلك حتى ال تكون ھناك مقاومة تذكر 
لمسار الكرسى المتحرك ولتجنب أخطار التعثر، وكذلك یجب تسویة شفات 

  .سم فوق مستوى خط األرضیة1وزھا أكثر من الحواف وعدم بر
بالنسبة لمشروعات التحدیث والتطویر واالضافات التى تتم على المنشآت )12(

الحالیة الموجودة،فان ھذا الجزء فقط من المنشأة الواقع علیھ التطویر مع 
المساحات المجاورة لھ یجب أن تلتزم بمتطلبات ھذا القسم، أما باقى أجزاء المنشأ 

فضل ایصالھا أیضا لتحقیق ھذه المتطلبات حسبما ھو ممكن من الناحیة فمن األ
  .العملیة
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  :التدابیر الخاصة بالكوارث الطبیعیة  1-4
یجب تصمیم وانشاء المنشآت الصحیة بحیث یفترض تحملھا للكوارث الطبیعیة   )أ (

ویلزم مراعاة متطلبات مقاومة الزالزل، ولضمان استمرار المنشآت فى عملھا 
قوع الكوارث الطبیعیة فانھ یلزم وضع تصمیمات خاصة لحمایة شبكات أثناء و

الخدمات األساسیة مثل مولدات الطوارئ وشبكات المیاه وخطوط الھاتف ونظام 
، كما یجب عند التصمیم مراعاة المرضى الذین یجب نقلھم الى .التكییف وغیرھا

  .منشآت أخرى قریبة أثناء وقوع الكارثة
متعددة الطوابق والمقسمة الى وحدات مستقلة بواسطة فواصل بالنسبة للمبانى ال  )ب (

زلزالیة، فانھ یجب تزوید كل وحدة بمخرج ساللم یسمح باالخالء دون عبور 
كما ینبغى تصمیم وانشاء فواصل زلزالیة وتغطیتھا بما یمنع . الفواصل الزالزلیة

  .أو یقلل مرور الحریق أو الدخان أفقیا أو رأسیا
مات والتدابیر االنشائیة بحیث توفر الحمایة لشاغلى المبنى مع یلزم عمل التصمی  )ج (

استمرار أداء شبكات الخدمات فى نفس الوقت، واذا كانت ھناك سوابق تاریخیة 
على وقوع أعاصیر أو عواصف أو فیضانات أو زالزل أو كوارث طبیعیة 

ار أخرى فانھ یجب األخذ فى االعتبار أن التدابیر المتخذة ضد تلفیات وأضر
ھزات الزالزل مثال ال تضمن بشكل تلقائى كفایة ھذه التدابیر للحمایة من 

  .األضرار الناجمة عن الریاح
یجب أن ینظر باھتمام الى اآلثار المحتملة من جراء :  الوقایة من الفیضانات  )د (

وقوع الفیضانات وذلك عند اختیار موقع من مواقع البناء ، وبقدر ما ھو ممكن 
یار موقع المنشآت فى السھول التى یحتمل وقوع الفیضانات فانھ یجب عدم اخت

فیھا ، وحینما ال یمكن تحاشى ذلك فیجب األخذ باللوائح المطبقة الخاصة 
باجراءات الحمایة والسالمة من الفیضانات مثل عمل سدود صناعیة أو حواجز 

  .خاصة لمنع تسرب المیاه
  :اللوائح والمقاییس  1-5

الى اللوائح والمقاییس الوطنیة المالئمة ، كما یرجع الى  یرجع فى ھذه االرشادات
 -قواعد السالمة على الحیاة  - 101مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

  .م وذلك مع اللوائح والمقاییس األخرى1981عام 
وفى حالة عدم وجود المتطلبات المحلیة الحكومیة فینبغى أن یكون المشروع مطابقا 

البناء المعروفة والمعتمدة على المستوى الوطنى اال ما كان معدال فى مقاییس لقواعد 
لوائح السالمة على الحیاة وما ھو وارد -101الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

  .فى ھذه االرشادات
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  ترشید الطاقة -2
  :عام  2-1

الطویلة المدى  یجب النظر بعنایة فى قرارات التصمیم التى تؤثر على تكالیف التشغیل
وفى حالة عدم مراعاة ذلك فقد تنتج زیادة كبیرة فى تكالیف التشغیل قد . لدورة الحیاة

وھذا األمر یصدق بصفة خاصة على . تزید عن أضعاف الوفورات االنشائیة األولیة
  .تكالیف الطاقة التى أصبحت تمثل جزءا ھاما من مصاریف التشغیل

الطاقة فانھ یجب اختیار مكونات المبانى واألنظمة بعنایة وكجزء من االھتمام بترشید 
بھدف استغالل الطاقة استغالال فعاال ، وھذا ینطبق أیضا على مشروعات التطویر 

  .والتعدیالت اضافة الى المنشآت الجدیدة
وھذه االرشادات تولى اعتبارا خاصا للبنود التى قد تؤثر على استھالك الطاقة، 

ك أیة تأثیرات على مستوى رعایة المرضى فانھ یمكن تعدیل أو وحینما ال یكون ھنا
وتستخدم االضافات التى تمت على ھذه . الغاء القیود التى قد تزید من استھالك الطاقة

االرشادات لتوجیھ المصمم الى القیام بترشید االستھالك بقدر ما یكون ذلك ممكنا من 
استغالل خبرتھم المھنیة لتحقیق نتائج  ویمكن للمھندسین المعماریین. الناحیة العملیة

الترشید المطلوبة دون التضحیة بالجودة الالزمة لتقدیم خدمات ورعایة جیدة 
  .للمرضى

وعند اختیار مصادر الطاقة المستخدمة فانھ یلزم مراعاة اختیار المصدر الذى یعطى 
یعتمد ذلك تكالیف أقل على المدى الطویل وأیضا بالنسبة الى مدى توافر كل منھا و

ومن ). الغاز الطبیعى والكھرباء وغیرھا(على المقارنة بین البدائل المتاحة مثل 
المرغوب فیھ اعداد الوصالت والتركیبات الالزمة للتوسعات المستقبلیة أو البدائل 
األخرى وذلك فى اطار التصمیم األصلى حیث یتم تنفیذ ھذه الوصالت بتكالیف قلیلة 

ومن األمثلة على ذلك تنفیذ بنیة أنشائیة مالئمة على السطح من . خالل مرحلة االنشاء
وصالت للمیاه وخالفھ خالل مرحلة االنشاء األولى بتكلفة قلیلة لزوم امكانیة 
استخدامھا فى أنظمة تجمیع الطاقة الشمسیة التى قد تصبح متوفرة وذات جدوى فى 

یارات على مشروع واحد وبالطبع فانھ من غیر الممكن تطبیق كل من الخ. المستقبل
اال أنھ عن طریق الدراسة الدقیقة وعمل تصورات للتصمیم فانھ سوف ینتج عن ذلك 

  .خیارات قد یؤخذ بھا دون غیرھا
   :أ    مصادر الطاقة البدیلة -2-1

یجب النظر فى مصادر الطاقة البدیلة لالستعمال المستقبلى اذا أصبحت مصادر 
واستنادا الى الموقع الجغرافى . اما أو غیر متوفرةالطاقة الحالیة غالیة الثمن تم

والظروف الخاصة بكل حالة، فان بعض البدائل لوقود البترول قد تكون ھى الطاقة 
أو الكحول أو الھیدروجین أو  BIOGASالشمشیة أو الھیدرولیكیة أو الغاز الحیوى 

ذلك فانھ یجب وباالضافة الى . GEOTHERMALالریاح أو الطاقة الحراریة الطبیعیة 
وضع الخطط لدراسة امكانیة استبدال الوقود التقلیدى اذا حدث تغیر فى توافره بشكل 

وكمثال على ذلك فانھ قد یمكن تصمیم أنظمة التدفئة التى . بارز بأى من ھذه البدائل
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أو زیت الوقود أو  PROPANEتستخدم الغاز الطبیعى لكى تسمح باستخدام البروبین 
  .الفحم

   :اختیار وتحدید موقع المشروع وتكییفھ وفقا لظروفھ الخاصة ب   -2-1
یعد اختیار موقع المشروع وتكییفھ وفقا للظروف جزءا ھاما فى كل مشروع ،لیس 
فقط من النواحى الجمالیة وسھولة الوصول الیھ،بل أیضا الحتمال استخدام أو تحاشى 

وكذلك فان المزروعات وتنسیقھا توفر الظل وكذلك فان . استخدام الطاقة الطبیعیة
حمایة من الریاح الباردة ویسمح باستغالل النسیم اختیار الموقع یوفر أیضا الوقایة وال

كما یؤثر على . العلیل فى اعطاء التبرید المطلوب وتكییف الموقع طبقا للظروف
واذا كانت ھناك عوائق . توزیع الفراغات والنوافذ مما یسمح بالتعرض ألشعة الشمس

تجاه لدراسة تعوق دون عملیة التكییف الطبیعى بحیث یبدوا أمرا غیر عملى،فان اال
  .الموقع البدیل قد یكون ھو الخیار المالئم

  : THE  ENVELOPEج   الغالف الخارجى للمبنى -2-1
یؤثر تصمیم الغالف الخارجى للمبنى على مقدار استھالك الطاقة ، فالھیئة العامة لھ 
وتوزیع النوافذ ونوعیة المواد المستخدمة للجدران والمواد العازلة وموانع التسرب 

ألسطح المكشوفة واألجزاء الكابولیة من السطح والكتل الكبیرة وغیرھا كل ذلك من وا
ومراعاة االختیار المناسب عند التعامل مع . العوامل التى تؤثر على استھالك الطاقة

  .ھذه العوامل یؤدى الى توفیر كمیات كبیرة من الطاقة
    :د   التدفئة والتھویة وتكییف الھواء -2-1

التدفئة والتھویة وتكییف الھواء من األنظمة الرئیسیة التى تستخدم الطاقة تعد أنظمة 
ومن المالئم السعى الى تعمیم أنظمة االنارة والتھویة الطبیعیة التى تستغل بقدر 

ولقد تم تخفیض المقاییس .  االمكان العوامل الجویة المالئمة وتحد من استھالك الطاقة
ومن . واء مما یقلل من معدالت استھالك الطاقةالخاصة بدرجة الحرارة وكمیة الھ

المناسب فى ھذا المجال استخدام أجھزة استرداد الطاقة حیثما كان ذلك عملیا ، بما فى 
ومیاه المغاسل بعد تنقیتھا ) الكمبرسورات(ذلك استرجاع الطاقة من الضواغط 

الطرد  واستخدامھا في صنادیق الطرد مثالً والبخار المكثف والمحارق وأجھزة
  .للتھویة وغیرھا

   :ھـ   أجھزة التحكم األتوماتیكیة -2-1
عند تصمیم أجھزة التحكم األتوماتیكیة تصمیما سلیما لالستخدام المناسب فان ذلك 
یمكن أن ینتج عنھ وفورات ھامة فى استھالك الطاقة، وھذه االرشادات قد تم تعدیلھا 

لطاقة فى معظم مناطق المنشآت وبأنظمة ادارة ا" طرح الحمل"عن قصد لتسمح بـ 
الصحیة وذلك للتخفیض من استھالك الطاقة الخاصة بالتدفئة والتھویة وتكییف الھواء 

  .واالنارة
   :و   االنارة -2-1

واالنارة ھى األخرى تعد مستخدما رئیسیا للطاقة وخاصة فى األماكن التى ینبغى 
ودة النوعیة وحسن اختیار أنواع وتطویر الج. توافر االنارة الكافیة فیھا بشكل مستمر

وألوان األبواب والتشطیبات الداخلیة تعد أیضا عامال مھما فى ترشید استھالك 
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الطاقة، كما أنھ من الممكن االعتماد على االنارة الطبیعیة حیثما كان ذلك ممكنا ، كما 
  .یمكن تشغیل األجھزة أتوماتیكیا للتقلیل من الحاجة الى االنارة الصناعیة

   :ز   التبرید والتدفئة الصناعیة -2-1
لقد تم استخدام التبرید والتدفئة الصناعیة منذ أمد طویل، وقد تم فى الوقت الحاضر 
تطویر التقنیات الھندسیة لعمل حسابات محتملة بحیث تقوم كتل ومواد البناء باعاقة 

ذلك فقد  نقل درجات الحرارة القصوى لحین تستدعى الحاجة اطالقھا، وباالضافة الى
 naturalیكون من الممكن توفیر أنظمة تخزین الطاقة وأنظمة الحمل الحرارى الطبیعى 

convection مما یمكنھا من التحكم فى التدفئة والتبرید بحد أدنى من . والتبخر وغیرھا
  .المعاونة المیكانیكیة

د سوف ح  من المعتاد فى تصمیم أنظمة الطاقة أن أى تغییر یحدث فى نظام واح-2-1
یؤثر على األنظمة األخرى، فالتغیرات فى االنارة ینتج عنھا استھالك اضافى فى 
التدفئة، كما أن وجود فتحات فى سدات منع التسرب تستدعى الحاجة الى مزید من 

وباالضافةالى ذلك یجب مراعاة احتیاجات شغل وسكنى .... التھویة المیكانیكیة الخ
لترشید التى تقلل من كفاءة الطاقم الوظیفى أو الجودة المبنى لتحاشى األخذ باجراءات ا

وحیث أن . النوعیة لرعایة المرضى الى الحد الذى یتم فیھ التخلى عن وفورات الطاقة
التقنیات الھندسیة المتاحة معقدة فان ھذه االرشادات ال تقدم سوى محاولة التعریف 

فى ذلك تنسیق التصمیم والعرض البسیطین حیث أن الخبرة الھندسیة المھنیة بما 
بالتمویل المتاح یعد ھو الجزء الھام والرئیسى فى تصمیم المنشأة من ) الكلى(الشامل 

  .أجل االستخدام األمثل للطاقة
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  الموقع -3
  :اختیار مكان المنشآت الطبیة  3-1
  :أ   امكانیة الوصول الیھ بسھولة -3-1

ھال ومیسورا لكل األفراد فى ینبغى أن یكون الوصول الى موقع أى منشأة صحیة س
المنطقة التى یخدمھا كما یكون ذلك میسرا أیضا لمركبات النقل العام وسیارات اطفاء 

  .الحریق ومركبات توصیل الخدمات المختلفة وغیر ذلك
   :ب   توافر وسائل النقل -3-1

یجب أن یكون الموقع فى مكان یسھل الوصول الیھ بكافة وسائل النقل لكل من 
  .ى والموظفین والزوارالمرض

  :الطرق ومواقف السیارات  3-2
    :أ   الطرق -3-2

یجب توفیر الطرق المرصوفة داخل المنطقة المخصصة للمنشآت الطبیة بحیث یسھل 
الوصول الى جمیع المداخل بما فى ذلك أرصفة التحمیل والتفریغ للشاحنات ولمعدات 

ویراعى أن یتم توضیح . الخارجیةمكافحة الحریق لكى تصل الى أسوار المنشأة 
مدخل الطوارئ بعالمة ممیزة لتسھیل عملیة الوصول الیھ من الطرق التى تخدم 
الموقع مع مالحظة أال یتعارض الوصول الى مدخل الطوارئ من أى اتجاه مع حركة 
المرور العادیة للسیارات والمشاة، وعالوة على ذلك فانھ ینبغى أن یكون مدخل 

ئ محمیا من التأثر بأى أضرار قد تنشأ عن الكوارث الطبیعیة عند خدمات الطوار
  .حدوثھا، كما یجب توفیر ممرات مرصوفة لحركة مرور المشاة الى جمیع المداخل

   :ب  أماكن ایقاف السیارات -3-2
یجب توفیر أماكن الیقاف السیارات للعیادات الخارجیة وللمرضى والموظفین 

صفات األقسام المستقلة الخاصة باألنماط المحددة والزوار حسبما ھو موضح بموا
لمعرفة المزید من  3-1أنظر القسم رقم (للمنشآت وبما یتناسب مع سعة المستشفى  

، كما أنھ یمكن االستعانة بالنسب أدناه في ) متطلبات أماكن ایقاف السیارات للمعاقین
  -:حسابات المواقف المطلوبة للمنشأة 

 خاصة للزوار " رة موقف واحد لكل ثالث أس. "  
  موقف واحد لكل ثالث موظفین مناوبین.  
  موقف واحد لكل طبیبین مناوبین.  
  موقف واحد لكل مریضین للعیادات الخارجیة .  
  موقف واحد لكل عشرة أسرة لزوار العنایة المركزة.  
  :مكافحة التلوث البیئى  3-3

لتى تھدف الى تقلیل التأثیرات یلزم مراعاة القوانین والنظم الخاصة بحمایة البیئة وا
البیئیة المعاكسة التى تقع على المناطق المجاورة الى الحد األدنى مثل تأثیرات 
الضوضاء وتلوث الھواء والتأثیر على حركة المرور وغیر ذلك مع مراعاة أال یؤثر 

  .اختیار موقع المنشأة الصحیة على أى آثار سلبیة غیر مرغوب فیھا فى ھذا المجال
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  المعدات -4
  عام 4-1

یجب بیان جمیع المعدات الالزمة لتشغیل المنشأة على المخططات أو بقائمة المعدات 
كضرورة لضمان التنسیق الشامل، وینبغى أن توضح التصمیمات التدابیر الالزمة 

  .لتركیب بنود المعدات الكبیرة والخاصة ولسھولة عمل الصیانة الالزمة
  
  :التصنیف  4-2

  :یتوافر فى جمیع المعدات التصنیف الى الفئات اآلتیةینبغى أن 
   :المعدات الثابتة  -أ

وھى تلك المعدات الثابتة التى یتم تركیبھا بصفة دائمة أو تلك التى یجب وصلھا 
 Laundary extractorsبشبكات توزیع الخدمات المركبة بالمبنى مثل مخارج المغسلة 

والخزائن المبیتة فى الحوائط، أما المعدات  والثالجات المتحركة وأجھزة االتصاالت
  .ذات وصالت الفصل السریع بشبكات الخدمات فال تعتبر كمعدات ثابتة

   ) :المتنقلة(المعدات المتحركة  -ب
وتشمل المعدات المتحركة المزودة بالعجالت ومعدات المراقبة من النوع الذى یركب 

مكان آلخر مثل طاوالت العملیات بھ قابس والمعدات األخرى التى یمكن نقلھا من 
  .وطاوالت التولید وغیرھا

  
  :المعدات الموضحة على المخططات  4-3

یجب تحدید وتعریف المعدات التى لم ترد فى العقد االنشائى ولكنھا تحتاج وصالت 
تغذیة میكانیكیة أو كھربائیة أو تعدیالت انشائیة وذلك على مخططات المشاریع 

الزم فى مرحلة االنشاء وتوفیر المتطلبات الالزمة لتركیب لضمان عمل التنسیق ال
  .ھذه المعدات فى الوقت المناسب
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  :االنشاء  -5
  
  :المراحل االنشائیة  5-1

یجب برمجة المشروعات التى تشتمل على تعدیالت أو اضافات على المبانى الحالیة 
تعطل وظائف  وتوزیع العمل على مراحل وذلك للتقلیل الى الحد األدنى من حاالت

التشغیل الحالیة التى تم االبقاء علیھا دون تطویر،كما یجب المحافظة على صیانة 
المداخل والمخارج والوقایة من الحریق حتى ال یتم تعریض سالمة شاغلى المنشأ 

  .أثناء االنشاء
  
  :الحاالت غیر المشاركة فى التطویر  5-2

أكملھا ال یحقق أى جدوى من الناحیة عندما یكون تحدیث البنیة االنشائیة الحالیة ب
المالیة، فان الجھات المختصة یمكنھا اعطاء الموافقة على القیام بتطویر أجزاء من 
المنشأ شریطة أال یتعرض التشغیل ووصول المعاقین وسالمة المرضى داخل 
المناطق المطورة للخطر فى األجزاء التى تم االبقاء علیھا دون القیام بأعمال تطویر 

وعندما یتم تطویر اجراءات السالمة ومقاومة الحریق فى بعض أجزاء المنشأ . یھاف
فقط، فان المناطق التى لم یشملھا التطویر والتى ال تلتزم بقواعد السالمة ومتطلبات 
مكافحة الحریق یجب فصلھا عن األقسام التى تم تحدیثھا بواسطة حوائط أو فواصل 

دة ساعتین وبحیث تمتد ھذه المعایرة عبر االرتفاع جداریة معایرة لمقاومة الحریق لم
  .الكامل للمبنى وعلى أن تمیز األبواب المقاومة للحریق بالعالمات الممیزة
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  :الكتیبات االرشادیة والمخططات والسجالت  -6
  
   :نسخة المستندات 6-1
عقب انتھاء العقد ینبغى تزوید صاحب المشروع بنسخة كاملة من المخططات  

ة المقروءة التى تبین جمیع االنشاءات والمعدات الثابتة واألجھزة الكھربائیة الواضح
  .والمیكانیكیة حسبما تم تركیبھا

ویجب أن تشمل المخططات خطة للوقایة من الحریق لكل طابق بحیث تعكس 
  ) . (NFPA  101 101متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

  
  :عدات الكتیبات االرشادیة للم 6-2

یجب تزوید صاحب المشروع بمجموعة كاملة من الكتیبات االرشادیة الخاصة 
بتركیب وتشغیل وصیانة تلك المعدات الخاصة بالشركة الصانعة وقوائم قطع الغیار 
ومعلومات المشتریات باألرقام والمواصفات لكل قطعة من المعدات ، ویجب تزوید 

مات التي تتعلق بكیفیة تشغیل األنظمة طاقم التشغیل أیضاً باالرشادات والتعلی
والمعدات تشغیالً سلیماً ، وینبغي أن تشمل المعلومات المطلوبة معدالت الطاقة حسبما 

  .ھیمطلوبة لحسابات الترشید المستقبلیة 
  
  :بیانات التصمیم  6-3

ینبغى تزوید صاحب المشروع ببیانات كاملة عن تصمیم المنشأة بما فى ذلك أحمال 
االنشائیة وملخص بحسابات وتوقعات الفاقد فى الحرارة وتقدیرات استھالك  التصمیم

المیاه والغازات الطبیة والقوى الكھربائیة المطلوبة للمعدات المركبة بغیة عمل 
  .التغییرات واالضافات والتعدیالت التى یتم القیام بھا فى المستقبل
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  المستشفى العام  -7
  االعتبارات العامة  7-1

  :الوظائف التشغیلیة  أ -7-1
ینبغى أن یقدم لكل مشروع برنامجا بالوظائف التشغیلیة لكل منشأة بحیث یوضح فیھ 
متطلبات المساحة الفراغیة وأشكال الطاقم الوظیفى وعالقات االدارات بعضھا ببعض 
والمعلومات األخرى الرئیسیة التى تتعلق بالوفاء  بأھداف المنشأة، ویمكن أن یكون 

نامج عاما أو مفصال غیر أنھ یجب أن یحوى مواصفات كل وظیفة تشغیلیة ھذا البر
والفراغ التشغیلى الذى تحتاجھا بالتقریب كل وظیفة تشغیلیة وعدد الموظفین أو 

والمقاسات بما فى ذلك ) األنماط(الشاغلین اآلخرین للفراغات المختلفة والنوعیات 
تركة للفراغات والوظائف التشغیلیة األسرة وعدد المعدات المطلوبة والعالقات المش

المختلفة وكذلك ینبغى أن یشمل البرنامج وصفا لتلك الخدمات الالزمة لتشغیل المنشأة 
بالكامل سوى تلك الخدمات المتوفرة فى أماكن أخرى بالمجتمع السكانى والتى ینبغى 

یجب أن أال تكون موجودة فى المنشأة بناء على ذلك حتى ال تكون ھناك ازدواجیة، و
یتناول البرنامج التشغیلى أیضا امكانیة التوسع المستقبلى للخدمات األساسیة مثل أشعة 
اكس والمختبر مما قد تستدعى الحاجة الیھ تمشیا مع الزیادة فى الطلب، كما یجب أن 
یضم البرنامج المطلوب المخططات بمقیاس الرسم والرسومات التخطیطیة الالزمة 

لألھداف وعلى أن یتوفر برنامج تشغیلى معتمد الستخدامھ فى  للفھم الواضح والدقیق
  .المراجعة الفنیة لمواصفات ومخططات المشروع

  :ب  المقاییس -7-1
یجب أن یفى المستشفى العام بجمیع متطلبات المقاییس الواردة ھنا كما ینبغى تبریر 

تمادھا وتوضیح أسباب الخروج عن المقاییس فى برنامج الوظائف التشغیلیة الع
  .اعتمادا محددا بواسطة الھیئات صاحبة السلطة والفصل

  :ج  المقاسات -7-1
ینبغى أن تصمم مقاسات االدارات واألقسام المختلفة معتمدة على متطلبات البرنامج 
وتنظیم الخدمات داخل المستشفى ، وقد تدمج بعض الوظائف التشغیلیة أو تقتسم مع 

تأثیر على متطلبات السالمة أو الخدمات الطبیة غیرھا شریطة أال یؤدى ذلك الى ال
  .والتمریضیة

  :د  التدابیر الالزمة للمعاقین -7-1
ینبغى أن تكون المنشآت بحیث یمكن الوصول الیھا بسھولة اضافة الى امكانیة 
استخدامھا من قبل الموظفین والمرضى والمراجعین المصابین باعاقات جسمانیة 

  )3-1أنظر القسم (
  
  
  :أماكن ایقاف السیارات   ھـ-7-1

یجب تخصیص مساحة فراغیة لكل مبنى أو منشأة الیقاف السیارات لسد احتیاجات 
المرضى والموظفین والطاقم الوظیفى والزوار ، ویحبذ اجراء دراسة رسمیة ألماكن 
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، وعند عدم وجود ھذه الدراسة یتم )  2 - 3( ایقاف السیارات انظر البند رقم 
لكل سریر باالضافة الى فراغ واحد لكل موظف یكون عادة  تخصیص فراغ واحد

متواجدا فى أى نوبة عمل من أیام األسبوع ، وھذا المعدل المخصص یمكن تخفیضھ 
فى المناطق القریبة من وسائل النقل العام أو المبانى العامة المخصصة الیقاف 

ترتیبات أخرى أو وضع  carpoolالسیارات أو حیث یكون قد تم عمل مواقف سیارات 
لتقلیل حركة المرور ، وقد یتم طلب توفیر أماكن اضافیة للسیارات الستیعاب 
العیادات الخارجیة والخدمات األخرى ، كما یجب توفیر فراغ اضافى مستقل 

  . لسیارات الطوارئ وسیارات التموین والخدمات  
  : Swing Beds تحویل األسرة   -و

وجود خیارات االستعمال فقد یكون من المرغوب رغبة فى المرونة وفى مزید من 
فیھ تضمین تدابیر خاصة بتحویل األسرة من حالة الى أخرى وھى عبارة عن 
مجموعة من األسرة أو وحدة بأكملھا یمكن تحویلھا بسرعة من فئة قاصرة على 
استعمال واحد الى أخرى ، ومثال على ذلك األسرة  ذات الرعایة الطویلة المدى 

وعندما ) عنیفة األعراض(د یتم تحویلھا الى أسرة لرعایة األمراض الحادة والتى ق
یرد ھذا المفھوم فانھ یجب أن یفھم لتشمل الرعایة المتطلبات الخاصة بجمیع الفئات 
المقصودة ، وسوف یتطلب تصمیم مبنى األسرة فى ھذه الحالة أبوابا وممرات اضافیة 

ممرضات من محطة الى اخرى بناء على نوعیة وتدابیر ذات مفاتیح كھربائیة لنداء ال
  .االستخدام
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 Nursing) الرعایة الطبیة والجراحیة ورعایة ما بعد الوالدة(وحدة التمریض  7-2

Units)  : (  
أنظر األقسام األخرى الخاصة بمناطق الرعایة الخاصة مثل غرف االستشفاء 

فال ووحدات التمریض ووحدات الرعایة المركزة ووحدات األط recoveryوالطوارئ 
  .الذى یحتاج الى مھارة

للتخلى عن المقاییس أو تأجیل النظر فیھا اذا كانت الظروف الحالیة  2-1أنظر القسم (
  )تجعل من االلتزام واقعا غیر عملى

  :ویجب أن تشتمل كل وحدة تمریض على ما یلى 
  :أ   غرف المرضى -7-2

  :س والشروط التالیة كل غرفة من غرف المرضى یجب أن تفى بالمقایی
فى حالة :  ملحوظة. الحد األقصى لسعة الغرفة ینبغى أن یستوعب شخصین   )1(

وجود أكثر من أربعة أسرة فى الغرفة الواحدة فان ذلك سوف یؤثر غالبا على 
انقاص متطلبات المریض واشباع حاجیاتھ باالضافة الى عدم القدرة الكاملة على 

لمریض ، وباالضافة الى ذلك قد تزید تكالیف توفیر الرعایة األكثر فعالیة ل
التشغیل المتزاید وبصورة سریعة عن أى وفورات انشائیة أولیة تم توفیرھا من 

  .تخفیض فراغ األرضیات
 closetیجب أن تكون مساحة مناطق غرف المرضى باستثناء غرف الحمامات  )2(

أو الردھات  وفجوات الجدران wardrobesوالدوالیب  lockersواألدراج المغلقة 
  :فى حدود  اآلتى

 11.15متر مربع على األقل وذلك للغرف التى تشتمل على سریر واحد.  
 9.29 مترمربع لكل سریر بالغرف ذات األسرة المتعددة.  

ویالحظ أن ھذه النسب قد وضعت على أساس الحد األدنى الالزم لتوفیر متطلبات 
استخدامھا ألغراض أخرى اذا أداء الخدمة الالزمة لھذه الغرف وبحیث یمكن 

اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى أن یكون بعد السریر عن أي جدار أو أي جزء 
متر كحد أدنى ، أما في الغرف متعددة األسرة فإن المسافة تكون  0.9ثابت بمقدار 

  .كحد أدنى  1.22
حیث أنھ من المعلوم أن ) أ26-7(ینبغى أن یوجد بكل غرفة نافذة طبقا للقسم  )3(

النافذة ھام لراحة المریض النفسیة باالضافة الى الوفاء بمتطلبات قوانین  وجود
السالمة من الحریق، كما وأن النوافذ أساسیة أیضا فى استغالل الفراغ استغالال 

  .دائما اذا تعطلت أجھزة التھویة المیكانیكیة
  ) .ج 30-7(یجب تركیب نظام لنداء الممرضات طبقا للقسم   )4(
لغسل األیدى فى كل غرفة مریض ، ویمكن الغاء المغسلة  یجب توفیر وحدات  )5(

من حجرة النوم اذا تم تزوید غرفة الحمام بدورة میاه ومغسلة ، مع مالحظة أن 
ویالحظ أن ھذا . غرفة الحمام ھذه تكفى لخدمة غرفة نوم بسریر أو بسریرین

سلة داخل االستثناء ال ینطبق على غرف ما بعد الوالدة التى یجب أن یوجد بھا مغ
  .كل غرفة نوم سواء وجدت مغسلة فى غرفة الحمام  أم لم توجد
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ویجب أن یكون كل مریض قادرا على الوصول بسھولة الى غرفة الحمام دون  )6(
دخولھ منطقة الممرات العامة وینبغى أال تخدم غرفة الحمام الواحدة أكثر من 

تشتمل كل غرفة ویجب ان . أربعة أسرة كما یجب أال تخدم أكثر من غرفتین
حمام على مرحاض ومغسلة ویمكن االستغناء عن المغسلة اذا تضمنت كل غرفة 
على مغسلة لغسیل األیدى ، ویجب أن یفتح باب الحمام إلى الخارج أو أن یزود 

وفى معظم مستشفیات الرعایة لألمراض الحادة ذات . بمفصالت ذات اتجاھین 
تطلبات التجھیز للمعاقین والخاصة األعراض العنیفة یمكن التجاوز عن بعض م

  .بضرورة وجود توالیت للمعاقین فى كل غرفة من غرف المرضى
یجب أن یتواجد بكل غرفة مریض دوالب مستقل ودرج ذو قفل وخزانة مالبس   )7(

  .تصلح للتعلیق بالطول الكامل ولحفظ األغراض الشخصیة
من الرؤیة وفى غرف النوم المتعددة ینبغى توفیر الخصوصیة لكل مریض   )8(

بالبصر ، كما یجب أال یحول تصمیم الحفاظ على الخصوصیة من وصول 
  المریض بسھولة الى المدخل أوالمغسلة أو الحمام

  :ب  مناطق الخدمات لغرف المرضى -7-2
یجب أن یكون الموقع المختار لكل من خدمات التمریض المذكورة أدناه داخل منطقة 

من كل وحدة تمریض ، وتتناسب مقاسات كل غرف المرضى أو یسھل الوصول الیھا 
ویجب تمییز وتعریف . منطقة خدمیة مع أعداد وأنماط أسرة المرضى التى یتم خدمتھا

ومن الممكن . كل الفراغات المطلوبة لكل وظیفة من وظائف التشغیل الموضحة أدناه
جب توزیع مواقع كل منطقة خدمیة لخدمة أكثر من وحدة تمریض واحدة  ، اال أنھ ی

 والوحدات الالزم. توفیر منطقة خدمیة واحدة مكتملة على األقل فى كل طابق تمریض
  :توافرھا فى كل منطقة خدمات ھى 

محطة ممرضات أو مركز إدارى للتمریض یسمح بالمراقبة عن طریق النظر  )1(
  .لجمیع غرف المرضى

  .مكتب ممرضات للطاقم الوظیفى بالدور )2(
  .مخزن التوریدات االداریة )3(
ل الخاصة بغسیل األیدى التى یمكن الوصول منھا بسھولة الى محطة المغاس )4(

الممرضات ومحطة توزیع األدویة ومركز التغذیة ، ویمكن أن تخدم مغسلة 
  .واحدة عدة مناطق اذا كانت قریبة من كل منھم

  .chartingمكان تسجیل بیانات المرضى وإعداد التقاریر وإمالئھا  )5(
  .ظیفىالحمام للطاقم الو) غرف(غرفة  )6(
استراحة لطاقم الموظفین ، وھذه الغرفة یمكن أن تقع بشكل مركزى بمعدل  )7(

  .واحدة على األقل فى كل طابق
الخزائن والدوالیب المأمونة لألغراض الشخصیة لموظفى التمریض والتى یجب  )8(

أن تقع قریبة من محطة نوبة العمل ، ویجب أن تكون ھذه الخزائن كبیرة بحیث 
  .النقود ومحفظة األوراق والمعاطف وغیرھاتستوعب أكیاس 
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الغرفة أو الغرف متعددة األغراض الجتماعات الموظفین والمرضى والتعلیم  )9(
والشروحات واالستشارات ، وھذه الغرف ینبغى أن تكون قریبة ویمكن الوصول 
الیھا بسھولة من كل وحدة تمریض ، وقد تكون ھذه الغرف فى طوابق أخرى اذا 

ریحة لالستعمال الدائم ، وقد تخدم غرفة واحدة من ھذه الغرف كانت قریبة وم
  .عدة وحدات تمریض أو ادارات

ویمكن الغاء ھذه الغرفة اذا كانت جمیع : الفحص والعالج ) غرف(غرفة )10(
األسرة فى غرف مفردة للمرضى ، ویمكن أن تكون فى طابق مغایر اذا كان 

ویجب أن تضم ھذه الغرفة مساحة  .موقعھا قریبا ومالئما لالستعماالت الروتینیة
بدون المساحات المخصصة للردھات والتوالیتات  2م 11.15أرضیة ال تقل عن 

والمراحیض ، ویجب أن تحتوى الغرفة على مغسلة أو حوض لغسیل األیدى 
  .وأثاث للتخزین والحفظ ومكتب ودوالب وفراغ لرف یخصص للكتابة

غرفة العداد متطلبات رعایة المرضى اذا تم استخدام ال: غرفة العمل النظیفة )11(
فانھا ینبغى أن تحتوى على منضدة ووحدة لغسیل األیدى وللحفظ والتخزین ، أما 
اذا استخدمت للحفظ والتخزین فقط كجزء من نظام توزیع المواد واألدوات 

  .المعقمة والنظیفة فانھ یمكن حذف وحدات غسیل األیدى وطاولة العمل
وھذه الغرفة یجب أن تحتوى على حوض سریرى : ة غرفة المستلزمات الملوث)12(

أو ما یشبھھھ من أحواض التنظیف االطاریة وحوض مجھز لغسیل ) اكلینیكى(
األیدى وطاولة عمل وسالل النفایات وحاویات الغیارات، وال یلزم أن تحتوى 
الغرف التى تستخدم فقط لالحتفاظ المؤقت بالمواد الملوثة على أحواض غسیل 

طاوالت العمل اال أنھ اذا تم الغاء حوض التنظیف ذو االطار فانھ قد  األیدى أو
  .یلزم الحاجة الى تدابیر أخرى للتخلص من النفایات السائلة فى كل وحدة

ساعة  24یجب عمل تدابیر تضمن توزیع األدویة لمدة : محطة توزیع األدویة )13(
دویة وھذا یمكن أن یتم من وحدة تحضیر األدویة أو من وحدة صرف األ

المتكاملة ذاتیا أو بواسطة نظام آخر معتمد وبحیث اذا استخدم ھذا النظام فان 
غرفة أو وحدة تحضیر األدویة ینبغى أن تخضع لمراقبة طاقم التمریض ویجب 
ان تحتوى على طاولة عمل وحوض وثالجة وخزانة مغلقة للتحكم فى صرف 

الممكن أن یكون موقع  ومن. 2م4.65األدویة ، كما یجب أال تقل مساحتھا عن 
وحدة توزیع األدویة المتكاملة ذاتیا بمحطة الممرضات أو فى غرفة العمل 
النظیفة أو بأى فجوة من فجوات الجدار وعلى أن تكون قریبة من وحدات غسل 

وبالنسبة لألحواض النصف كرویة المركبة فى كثیر من الوحدات . األیدى
  .لغسیل األیدىالمتكاملة ذاتیا فانھا تعد غیر كافیة 

یجب أن تحتوى كل وحدة من وحدات : النظیفة ) الغیارات(مستودع الغیارات )14(
النظیفة ، ) الغیارات(التمریض على مساحة محددة ومخصصة لتخزین الغیارات 

وقد یكون ذلك داخل غرفة العمل النظیفة أو فى خزانة مستقلة أو عن طریق 
ذا استعمل نظام العربات المغلقة فان استخدام نظام معتمد للتوزیع فى كل دور، وا



  22

عملیة التخزین یمكن أن تتم فى فجوة جداریة على أن تكون بعیدة عن ممر حركة 
  .المرور العادیة

یجب أن تحتوى على حوض وطاولة عمل وثالجة وخزائن : محطة التغذیة )15(
للحفظ ومعدات العداد الطعام بین الوجبات المحددة ، كما یجب تضمین التدابیر 

المساحات الفراغیة لعملیة الحفظ المستقلة والمؤقتة وذلك لألوانى غیر و
  .المستخدمة وتلك التى لم ترفع وقت تقدیم وجبة الطعام

ینبغى أن یوجد بكل وحدة تمریض معدات لعملیات العالج : ماكینة الثلج )16(
والتغذیة ، وقد یكون موقع معدات صنع الثلج فى غرفة العمل النظیفة أو فى 

التغذیة تحت مراقبة طاقمھا الوظیفى ، وینبغى أن یؤخذ الثلج المخصص محطة 
  .الستھالك االنسان من الثالجات التى تقوم بصنع وتوزیع الثلج ذاتیا

یجب توفیر غرفة أو غرف متخصصة لحفظ معدات مثل : غرف حفظ المعدات )17(
شى حوامل المحلول وأجھزة التنفس ومراتب الھواء وأسرة األطفال وأدوات الم

وھذه الغرفة قد تخدم أكثر من طابق واحد عندما یكون موقعھا قریبا .... الخ
  .ساعة 24ویسھل الوصول الیھا على مدار ال 

فراغ لتخزین النقاالت والكراسى الیدویة المتحركة شریطة أن یقع ھذا الفراغ )18(
  .خارج نطاق حركة المرور العادیة

فى غرف المرضى فانھ ینبغى عند عدم اقامة وحدات لحمامات فردیة مستقلة )19(
توفیر دش واحد على األقل أو بانیو كامل لكل اثناعشر سریرا وكذلك لحاالت ما 
بعد الوالدة على أن یوجد البانیو أو حوض االستحمام النصفى أو الدش فى غرفة 

ویجب توفیر . مستقلة أو فراغ محاط بغالف بحیث توفر السریة عند االستحمام
خاصة مع مساحة تابعة لھا لخدمة المرضى الذین یستخدمون وحدات االستخدام ال

العربات والنقاالت والكراسى المتحركة بمعدل وحدة واحدة لكل مائة سریر وھذه 
الوحدات یمكن أن تكون فى طابق مستقل ان كان قریبا ویسھل الوصول الیھ 

  .لالستعمال
طوارئ مثل یجب توفیر ھذا المستودع لمعدات ال: مستودع معدات الطوارئ )20(

عربة انعاش القلب والرئة التى یجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة من قبل 
طاقم التمریض وبحیث تكون مجاورة لمحطة الممرضات وبعیدة عن حركة 

  .المرور العادیة
توفیر مدخل مباشر یؤدى الى غرفة عامل النظافة الصغیرة لكل وحدة تمریض )21(

رة واحدة بكل طابق ، ویجب أن تحتوى كل ، ویجب أال یقل العدد عن غرفة صغی
غرفة عامل نظافة على حوض خدمة أو حاویة نظافة وتدابیر خاصة بتخزین 

ھذا باالضافة الى غرف صغیرة مستقلة لعمال النظافة والتى قد تلزم . التوریدات
  .لقصر استخدامھا على خدمات محددة

  -:قل عن طریق الجو للمرضى ذوي العدوى التي تن) غرف العزل(ج   غرفة -7-2
إن متطلبات غرف العزل للمرضى الذین تنتقل العدوى منھم عن طریق : ملحوظة 

الجو مضمنة في تلك اإلرشادات ، وھي لمناطق خدمیة معینة من المنشأة كلھا ، 
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، واستناداً على " تقییم مخاطر مكافحة العدوى " ویجب أن یؤكد علیھا على أساس 
بعینھ والمرضى الذین یتم  تقدیم الخدمات لھم بواسطة  احتیاجات كل مجتمع سكاني

ھیئة واحدة مستقلة ، ویجب زیادة عدد غرف العزل لمرضى العدوى المحمولة جواً 
" تقییم المخاطر الناجمة من مكافحة العدوى " للوحدات المستقلة للمرضى بناءاً على 

لذلك الغرض ، وھذه أو بواسطة مجموعة متعددة األنظمة یتم تحدیدھا أو تعیینھا 
العملیة تضمن تحدیداً أكثر دقة ألنماط الغرف المأمونة والمالئمة من الناحیة البیئیة 

  .واالحتیاجات الفراغیة 
اإلرشادات الخاصة بالوقایة من انتقال البكتیریا " ویقترح أن یكون ھناك مرجع إلى 

في منشآت الرعایة   Mycobacterium Tuberculosisأو العصیات الفطریة لمرض السل 
وذلك حسب ظھورھا  CDCالصادرة عن مركز الوقایة ومكافحة األمراض " الصحیة 

م وفي التقریر األسبوعي لمعدل 1994اكتوبر  28بتاریخ " الفیدرال ریجستر  " في 
م وإرشادات الوقایة من االلتھاب الرئوي 1994انتشار األمراض والوفیات لعام 

تم نشره بواسطة مركز  .L.I 1994لعام   Nosocomial Pneumoniaالمتعلق بالمستشفیات 
 The American Journal ofالوقایة ومكافحة األمراض في جریدة مكافحة العدوى األمریكیة 

Infection Control   )22  :247 - 292  . (  
ویجب على األقل توفیر غرفة عزل للعدوى المحمولة جواً ، ویمكن أن یكون موقع 

داخل نطاق وحدات التمریض المستقلة ، وتستخدم للرعایة الفائقة العادیة تلك الغرف 
عندما ال تطلب لحاالت العزل أو أنھ یمكن تجمیعھا كوحدة عزل مستقلة ، ویجب أن 
تحتوي كل غرفة على سریر واحد فقط وأن تلتزم باقسام غرف المرضى ذات 

   -:الرعایة الفائقة باالضافة إلى ما یلي 
یجب أن تحتوي كل غرفة عزل للعدوى المحمولة جواً على فراغ لغسل األیدي    )أ (

ولبس المالبس وتخزین المواد النظیفة والمتسخة وبحیث تقع ھذه المساحة خارج 
  .الغرفة أو قریباً من الدخول إلیھا مباشرة

بالنسبة ألرضیات وأسقف وجدران محیط غرفة العزل بما في ذلك المجاري    )ب (
التي تخترقھا یجب سدھا سداً محكماً بحیث ال ینفذ الھواء إلى البیئة والتمدیدات 

  .المحیطة من الخارج أو من الفراغات األخرى 
العزل من العدوى المحمولة جواً على أجھزة ) غرف(یجب أن تحتوي غرفة    )ج (

  . بالنسبة لجمیع أبواب مخارج الغرف   self closing devicesذاتیة القفل 
ومنشآت غسیل األیدي تكون ) أوالدش ( المستقل وكذا البانیو كما أن الحمام    )د (

  .مطلوبة لكل غرفة من غرف العزل من العدوى المحمولة جواً 
قد تستخدم غرف العزل من العدوى المحمولة جواً للمرضى من ذوي األمراض    )ه (

غیر المعدیة عندما ال تكون الزمة للمرضى ذوي األمراض المعدیة التي تنتقل 
  .الجو عن طریق 

   -:البیئة الوقائیة ) غرف(غرفة    )و (
معامل التفاضل بین غرف البیئة الوقائیة وغرف المرضى األخرى ھو : ملحوظة 

عبارة عن المتطلبات الخاصة لضغط الھواء الموجب بالنسبة إلى الفراغات المجاورة 
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األداء ذات ھواء التغذیة الكلي الذي یمر خالل فالتر من النوع الذي یتمیز بكفاءة 
ملیون میكرون  3لجزیئات أكبر من %  99.97بمعدل كفاءة قدرھا )   HEPA(العالي 

حجماً ، وعند التحدید بواسطة تقییم مخاطر مكافحة العدوى ، فسوف تطلب اعتبارات 
تصامیم خاصة وتھویة ھوائیة لضمان وقایة المرضى مع تلك الظروف ، على أنھ 

موقع غرف البیئة الوقائیة من النتائج التي یتم ینبغي استخالص األعداد المناسبة و
) غرف(التحصل علیھا من تقییم مخاطر مكافحة العدوى ، ویجب أن تحتوي غرفة 

  .ج -2-7البیئة الوقائیة على سریر واحد فقط بحیث یتماشى ذلك مع متطلبات القسم 
ضاً إلى ، ویمكن الرجوع أی 2كما أن متطلبات التھویة الخاصة مضمنة بالجدول رقم 

اإلرشادات الخاصة بغرف البیئة الوقائیة أثناء القیام باجراءات التجدید والتطویر 
  ) . 1 - 5( وذلك بالقسم 

إلى كل من غرف  -حسب مواصفات البرنامج التشغیلي للوظائف  -وقد تلزم الحاجة 
 البیئة الوقائیة والعزل من العدوى المحمولة جواً ، ونالحظ  أن كثیراً من منشآت
المستشفى تقوم باالعتناء بالمرضى مع إمكانیة تعرضھم للعدوى تعرضاً بالغاً وذلك 

ممن یعانون من نقص في   immunesuppressedفي حاالت مثل مرضى المناعة المعاقة 
مدة طویلة من الزمن ، وكذلك مرضى زراعة العظم   Granulocytopeniaالكریات المحببة 

والمرضى الذین یعانون خبثاً   Solid Organء المصمتة واألعضا  Bone Marrowالنخاعي 
  Chemotherapyالذین یتلقون معالجة بالمواد الكیمیائیة   Hematological Malinanciesفي الدم 

ویعانون بشكل شدید من نقص الكریات المحببة ، وھذه الحاالت ھي أشد شیوعاً من 
  حیث انتقال العدوى ، 

رف بالنسبة للمرضى الذین تم تشخیصھم بأمراض ویجب عدم استعمال ھذه الغ
، وكالھما  AIDSاألیدز / ، ومرض فقدان المناعة المكتسب  HIVفیروس نقص المناعة 

معدیین، مالم یكونا مصابین أیضاً بمرض نقص الكریات المحببة ، وبصفة عامة ال 
فیات بھذه یلزم تواجد بیئات وقائیة في مستشفیات المجتمعات مالم تعتن تلك المستش

األنماط المرضیة ، ویجب استشارة الطاقم الوظیفي االكلینیكي فیما یتعلق بنوع الغرفة 
واالحتیاجات من الفراغات لسد متطلبات مكافحة العدوى للمنشأة إذا تم إدماجھا في 

  . البرمجة التصمیمیة 
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  العنایة المركزة  7-3
لمعدات الالزمة للطاقم تتطلب وحدة العنایة المركزة فراغ خاص واعتبارات ل

الوظیفى ألداء الوظائف الناشطة وباالضافة الى ذلك فانھ ینبغى أن یشمل توزیع 
الفراغات التدابیر الخاصة بالوصول السریع الى معدات الطوارئ من األقسام 

  .األخرى
ولن تقوم كل  مستشفى من المستشفیات بتوفیركافة أنواع العنایة المركزة ، فبعض 

قد یوجد بھا وحدة صغیرة مشتركة وأخرى قد تضم وحدات مستقلة  المستشفیات
مطورة لتقدیم العالج المتخصص تخصصا عالیاً ، ومع ذلك فان ھناك مستشفیات 

  .أخرى قد ال تكون قادرة على ایجاد ھذه الوحدة أو توفیر العمالة لھا
فانھ ینبغى وألن وحدات العنایة المركزة تقوم بخدمة احتیاجات المجموعة السكانیة 

تمشیا مع تلك المقاییس ومع ) النوعیات(االلتزام بالمقاسات واألعداد واألنماط 
ویراعى أن المقصود من المقاییس التالیة ھى الوحدات واألنواع . البرنامج التوظیفى

وینبغى أن تتالئم مع االحتیاجات المحددة فى . األكثر شیوعا لخدمات العنایة المركزة
یة ، وعند طلب تقدیم خدمات متخصصة فانھ ینبغى القیام بعمل البرامج التشغیل

إضافات أو تعدیالت كلما اقتضت الضرورة وذلك لرعایة المرضى رعایة تنطوى 
  .على الفعالیة والكفاءة والسالمة

  ) : عام(أ  العنایة المركزة  -7-3
لم یلحظ وحدات العنایة المركزة ما ) أنواع(ما یلى یجب أن یطبق على جمیع أنماط 

  :شیئ آخر خالف ذلك ، وینبغى أن تلتزم كل وحدة مع النصوص التالیة 
ینبغى أن یكون الموقع قریبا للوصول الیھ من أقسام الطوارئ وعالج الجھاز  )1(

كما . التنفسى والمختبر واألشعة والجراحة واألقسام والخدمات األساسیة األخرى
الطبیة لالنعاش القدرة على  ینبغى أن یكون الموقع بحیث یمكن لفرق الطوارئ

االستجابة الفوریة لنداءات طوارئ العنایة المركزة بأقل زمن ممكن للوصول 
  .إلیھ

  . through traficیجب توزیع الموقع بحیث یتم الغاء الحاجة للمرور االختراقى  )2(
یجب أن یكون موقع محطة الممرضات ذات الفراغ المخصص للمالحظة  )3(

وفى . رضات وضع مراقبتھم البصریة على كل مریضوالمراقبة بحیث یمكن للم
وحدات الرعایة قد یحتاج الى أكثر من محطة تمریض واحدة لتوفیر المالحظة 

  .المباشرة على جمیع المرضى
وكل وحدة من وحدات العنایة المركزة ینبغى أن تحتوى على المعدات الالزمة  )4(

ویجب أن تكون أجھزة . للمراقیة المستمرة مع وجود شاشة تبین حالة كل مریض
منخفض والقدرة على اعطاء نسخة / المراقبة مزودة بجھاز انذار بصوت عالى 

  .من أشكال الموجات المطلوبة لرعایة المرضى
یجب توفیر زر نداء للممرضات بكل سریر لطلب المساعدة وینبغى أن یشتمل  )5(

طوارئ جھاز النداء الخاص بالوحدة على تدابیر مزودة برمز كودى لحاالت ال
  .النذار االنعاش وذلك الستدعاء المساعدة من خارج وحدة العنایة المركزة
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خالف المناور بحیث توصل ) نافذة(یجب أن یوجد بكل سریر وصلة بصریة  )6(
المریض بالبیئة الخارجیة بما ال یقل عن نافذة واحدة خارجیة فى كل جناح 

متر  15الخارجیة عن وینبغى أال تزید المسافة من سریر المریض الى النافذة 
وعند استخدام الغرف ذات الفواصل الجداریة فان اطاللة المریض على النافذة 

  .الخارجیة یجب أال تمر بأكثر من لوحین مستقلین یرى من خاللھما
یجب أن تتضمن كل منطقة مخصصة ألسرة مرضى تدابیر للحفاظ على السریة  )7(

  .و المرضى اآلخرینمن المشاھدة العرضیة التى قد تقع من الزوار أ
  .ینبغى أن تشتمل كل منطقة أسرة على خزائن للحفظ وسطح لكى یكتب علیھ )8(
ذات الفواصل  ) enclosed(وعند عدم توفر الغرف الخاصة أو الغرف المحاطة  )9(

متر  2.44فان فراغات األسرة یجب توزیعھا بحیث یوجد حیز خلوص قدره
متر بین األسرة التى فى األطراف  1.1تقریبا بین األسرة ، وحیز خلوص قدره 

كما أن توزیع األسرة یجب أن یسمح بوجود . والحوائط الجانبیة) النھایات(
وفیر فراغ لممر فى أسفل سم بین السریر والجدار الرأسى وت90خلوص قدره 

متر حتى یمكن القیام بتقدیم اجراءات االنعاش 1.2السریر ال یقل عن عرض 
  .دون اعاقة حركة األسرة والمعدات

فانھ  cubiclesوعند توفیر الغرف الخاصة والغرف الصغیرة ذات الفواصل )10(
وبالنسبة ألبواب تلك . یجب تركیب ستائر على النوافذ بحیث یمكن غلقھا

متر ویتم توزیعھا بما یقلل الى  1.1اغات فینبغى أن تكون بعرض ال یقل عن الفر
الحد األدنى تداخلھا مع حركة األسرة والمعدات الكبیرة ، وقد یتم استخدام 

للدخول الى الغرف الصغیرة ذات الفواصل داخل  slidingاألبواب المنزلقة 
تقلل الى الحد ) ردواتالخ(حدود الجناح شریطة أن األدوات المعدنیة لألبواب 

وبحیث ال تعیق مسارات المرور األرضیة  jammingاألدنى احتمال الحشر 
الكراسى الیدویة المتحركة واال ینتج عنھا أخطار التعثر والسقوط ، وبالنسبة 
للغرف المستقلة والغرف الصغیرة في المشاریع الجدیدة  ینبغي أن تكون 

ل الجداریة الستعمال المریض المفرد المساحات المطلوبة للغرف ذات الفواص
، وبالنسبة للفراغ ذي األسرة المتعددة فینبغى اال   2م 13.94بحیث ال تقل عن 
لكل سریر على أن یكون ھناك فراغ عرضي لرأس  2م10.23تقل مساحتھ عن 

فى العادة سوف یتطلب البرنامج : ملحوظة . (متر  3.66السریر الواحد بطول 
بر من مساحة ھذه المواصفة وینبغى توفیر غرفة خاصة أو التشغیلى مساحة أك

غرفة صغیرة فى كل وحدة عنایة مركزة وذلك للمرضى الذین یحتاجون الى 
  .)عزل كامل وفصل تام عن باقى المرضى

كل وحدة عنایة مركزة ینبغى ان تحتوى على عربات انعاش لحاالت طوارئ )11(
  .ل الوصول الیھاالقلب والرئة على أن یكون موقعھا قریبا لیسھ

یجب أن یوجد بكل وحدة عنایة مركزة محطة أو وحدة لتركیب وتوزیع األدویة )12(
تكون تحت مراقبة الطاقم الوظیفى وبھا مستودع مغلق للتحكم فى صرف األدویة 
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وینبغى أن توفر المحطة أو الوحدة العقاقیر الخاصة بالطوارئ باالضافة الى 
  .األدویة الروتینیة

یة المركزة ینبغى أن یتوافر بھا منشآت لغسیل األیدى للطاقم كل وحدة للعنا)13(
الوظیفى تكون قریبة من محطة الممرضات ومناطق أسرة المرضى ، ویجب 
وجود مغسلة واحدة على األقل لكل ثالثة أسرة من أسرة المرضى وذلك فى 
المناطق ذات التصمیم المفتوح ومغسلة واحدة لكل غرفة مریض صغیرة ذات 

ویجب توفیر المساحات الخدمیة االضافیة التالیة داخل نطاق كل جناح  فواصل ،
للعنایة المركزة وھذه المساحات قد یتم اقتسامھا بأكثر من وحدة واحدة للعنایة 

  .المركزة شریطة أن یتم الوصول الیھا مباشرة من كل وحدة
لملوثة یمكن أن تكون فى غرفة األعمال ا(منشآت حفظ وتنظیف مباول األسرة )14(

  ).المتسخة(
ویوجد بھا حوض ) المتسخة (منطقة األعمال واالحتفاظ باألشیاء الملوثة )15(

 flushing rim fixtureاكلینیكى أو ما یشبھھ من أحواض التنظیف االطاریة 
  .ومنشآت غسیل األیدى

  .مساحة مستقلة لتخزین وتوزیع التوریدات الطبیة النظیفة والتوریدات الجراحیة)16(
  )14بند  2-7أنظر (رات النظیفة أو التجویف الجدارى للعربات خزانة الغیا)17(
یجب أن تحتوى كل وحدة للعنایة المركزة على محطة تغذیة وثالجة وخزائن )18(

وجھاز لتوزیع الثلج ومعدات لتسخین الطعام  storage  cabinetsللحفظ 
  .والمشروبات

ة غرفة أو تجویف جدارى یخصص لتخزین المعدات المستخدمة فى رعای)19(
  .المریض ، ویجب أال تتداخل مناطق التخزین مع تدفق حركة المرور

یمكن الوصول الیھا بسھولة لمن یستعملون العجالت ) توالیتات(دورات میاه )20(
الیدویة المتحركة من ھؤالء المرضى الذین ال یتوفر لھم ممر للوصول میاشرة 

احدة لكل ستة الى دورات المیاه الخاصة وذلك بمعدل ال یقل عن دورة میاه و
  .أسرة

قد تكون (التدبیر الخاصة بالحفظ اآلمن لالغراض الشخصیة لطاقم الموظفین )21(
الخ فانھ یمكن حفظھا فى غرف ...دوالیب أو خزائن مغلقة وبالنسبة للمعاطف 

بالموظفین وكذلك األشیاء التالیة یمكن   lockersاألدراج المغلقة الخاصة 
  .یبة ویمكن الوصول الیھا بسھولةتوفیرھا خارج الوحدة اذا كانت قر

غرفة صغیرة لعامل النظافة بمصرف لألرضیة أو حوض خدمة وفراغ تخزین )22(
  .لمعدات وتوریدات النظافة

غرفة انتظار للزوار ذات ممر قریب یوصل الى الھواتف ودورات المیاه ، )23(
  .ویمكن أن تخدم حجرة انتظار واحدة عدة وحدات للعنایة المركزة

دورات المیاه الخاصة بطاقم الموظفین یجب أن یكون موقعھا االستراحات و )24(
بحیث یمكن استدعاء الطاقم الوظیفى بسرعة الى منطقة العنایة فى حالة 

  .الطوارئ
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الغرف ذات األغراض المتعددة وھذه الغرف خاصة بالمؤتمرات والدورات )25(
عھا فى التدریبیة والندوات ویمكن اقتسامھا مع أنشطة أخرى ویمكن ان یكون موق

أجزاء أخرى من المنشأة ولكن یجب أن تكون سھلة الوصول الیھا حتى 
  .یستخدمھا الطاقم الوظیفى والمرضى وعائالت المرضى

المكاتب االداریة یمكن أن تكون مستقلة عن المكاتب االداریة المشابھة لھا فى )26(
  .المنشأة ویمكن أن تكون مع ھذه المكاتب المثیلة لھا

ساعة وخدمات االحالل أو االحتیاطى  24االصالح على مدى التدابیر الخاصة ب)27(
للمعدات االلكترونیة ویمكن تقدیم ھذه الخدمات فى موقع العمل أو خارجھ ویجب 
أن تشتمل مناطق العمل على المعدات والمنافع ومقاعد العمل المخصصة 

  .للصیانة واالصالح والمعایرة واالختبارات الروتینیة للمعدات االلكترونیة
مساكن النوم والعنایة الشخصیة للطاقم الوظیفى على أساس جداول عمل زمنیة )28(

  .ساعة 24لالستدعاء على مدى 
یجب أن تتوفر الفراغات الخدمیة اإلضافیة التالیة بشكل مباشر داخل نطاق كل )29(

، وھذه الفراغات قد یتم اقتسامھا مع أكثر من ) الحرجة(جناح للعنایة المركزة 
ایة الحرجة شریطة أن یتم توفر الوصول إلیھا مباشرة من كل وحدة واحدة للعن

  .وحدة 
على األقل یجب توفیر غرفة واحدة للعزل من العدوى التي تنتقل عن طریق )30(

الجو ، وینبغي تحدید غرف العزل المحمولة جواً بناًء على تقییم مخاطر مقاومة 
تزم العدوى ، ویجب أن تحتوي كل غرفة على سریر واحد فقط وأن تل

متطلبات  2، وكذلك ما أدرج بالجدول رقم ) ج -2-7( بالمتطلبات الواردة بالقسم 
  .التھویة 

مأمونة لألغراض الشخصیة لألفراد العاملین في ) كبائن (دوالیب أو خزانات  )31(
التمریض ، ویجب أن تقع في محطة الممرضات أو قریباً منھا ، وكحد أدنى 

توعب أكیاس النقود وحافظة للفواتیر یجب أن تكون كبیرة بالقدر الذي تس
واألوراق الشخصیة ، أما المعاطف فقد یتم تخزینھا في دوالیب أو خزانات بكل 

  .طابق أو في المنطقة المركزیة لدوالیب طاقم الموظفین 
غرفة عمل نظیفة أو غرف نظیفة للتغذیة ، وإذا استخدمت الغرفة لتحضیر بنود  )32(

لى طاولة عمل وحوض لغسیل األیدي رعایة المرضى فیجب أن تحتوي ع
اإلمدادات النظیفة والمعقمة ، أما إذا استخدمت / ومنشآت تخزین للتموینات 

الغرفة للتخزین والحفظ فقط كجزء من نظام لتوزیع مواد التموین النظیفة 
والمعقمة ففي ھذه الحالة یجب إلغاء طاولة العمل وحوض غسیل األیدي ، ویجب 

وبحیث ال یكون  Holdingیفة والمتسخة أو غرف التجمیع فصل غرف العمل النظ
  .بینھما اتصال مباشر 

یجب وجود منطقة معینة ومحددة لمستودع للشراشف النظیفة ، ویمكن أن یكون  )33(
داخل نطاق غرفة العمل النظیفة أو في غرفة مستقلة أو بنظام توزیع معتمد في 

مكن أن یكون المستودع في كل طابق ، وإذا استخدم نظام العربات المغلقة فی
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تجویف جداري ، ویراعى أن یكون خارج ممر حركة المرور العادیة وتحت 
  .مراقبة الطاقم الوظیفي 

المتسخة ، وھذه الغرفة یجب  Holdingغرفة العمل المتسخة أو غرفة التجمیع  )34(
فصلھا عن الغرفة النظیفة ، وینبغي أن تحتوي غرفة على حوض سریري 

مایشبھھ من األحواض  ذات اإلطار الذي یعمل بدفق المیاه ، أو ) اكلینیكي(
ویجب أن تحتوي الغرفة على مغسلة أو جھاز صحي لغسیل األیدي ، ویجب أن 
تحتوي األجھزة المذكورة على صنبور لخلط المیاه الحارة والباردة كما یجب أن 

ت تتضمن الغرفة طاولة عمل وفراغ یستوعب حاویات مستقلة مغطاة للغیارا
المتسخة ومجموعة متنوعة من أنواع النفایات ، وقد تلغي الغرف المستخدمة 
لعملیة الحفظ المؤقت للمواد المتسخة فقط الحوض االكلینیكي وطاولة العمل ، 
وإذا تم إلغاء الحوض االكلینیكي ذو اإلطار الذي یعمل بدفق المیاه فإنھ یجب 

  .في مكان آخر توفیر المنشآت الخاصة بمباول األسرة النظیفة 
محطة التغذیة ، ویجب وجودھا مع حوض وطاولة عمل وثالجة وخزائن )35(

للتخزین ومعدات للتغذیات الحارة والباردة بین الوجبات المحددة زمنیاً ، ویجب 
أن تشتمل محطة التغذیة على فراغ للصواني واألطباق المستخدمة لخدمات 

ن التدابیر والفراغات الوجبات غیر المحدد لھا جدول زمني ، ویجب تضمی
لمستودع مؤقت مستقل لصواني التغذیة المتسخة وغیر المتسخة التي لم تستخدم 
وقت تناول الوجبات ، ویجب وجود منشآت لغسیل األیدي في محطة التغذیة أو 

  .بحیث یمكن  الوصول إلیھا مباشرة من محطة التغذیة 
الت العالج والتغذیة ، ویمكن یجب توفیر معدات لتوفیر الثلج لحا: ماكینة الثلج  )36(

أن تكون معدات صنع الثلج في غرفة العمل النظیفة أو في محطة التغذیة ، 
ویجب أن یكون الثلج المقدم لالستھالك اآلدمي منتجاً بواسطة ماكینات الثلج التي 

  .تعمل وتقوم بالتوزیع ذاتیاً 
لمعدات أو تجویف جداري مناسب لتخزین بنود ا) غرف(یجب توفیر غرفة  )37(

الكبیرة الالزمة لرعایة المرضى وحسب طلب البرنامج المالي ، ویجب عدم 
  تداخل موقعھ مع تدفق حركة المرور

  .وبالنسبة لمنشأة معاینة أشعة اكس فیجب أن تكون في الوحدة  )38(
یجب توفیر ما یلي ویمكن أن یكون موقعھا خارج الوحدة إذا كان في اإلمكان  )39(

   -:الوصول إلیھا بشكل مریح 
غرفة انتظار الزوار ، ویجب توفیرھا مع مدخل قریب للھواتف والحمامات ،    )أ (

  .وقد تخدم غرفة انتظار واحدة عدة وحدات للعنایة الحرجة 
یجب توفیر فراغ كافي ومالئم لمكتب مجاور مباشرة لوحدة العنایة المركزة    )ب (

تكون المكاتب لألفراد اإلداریین بإدارة التمریض ، ویجب أن  critical) الحرجة(
كبیرة لتسمح باالستشارة مع أعضاء الزوار وفریق العنایة الحرجة ، ویجب 

  . وصل المكاتب بالوحدة بواسطة الھاتف أو بنظام اتصال 
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وحمامات للطاقم الوظیفي ، ویجب أن یكون موقعھا ) استراحات(استراحة    )ج (
بحیث یمكن استدعاء أفراد الطاقم الوظیفي بسرعة إلى منطقة المرضى في 

  intercom  حاالت الطوارىء ، ویجب أن یتواجد باالستراحة ھاتف أو نظام اتصال

ة المركزة الذي ووصالت لجھاز إنذار ذو شفرة للطوارىء موصل بوحدة العنای
یخدمھا ، وإذا لم یتم توفیرھا في مكان آخر فیجب أن تتم في ھذه المنطقة التدابیر 

، كما یجب إعطاء اعتبار لتوفیر التجھیزات ......الالزمة لحفظ المعاطف الخ
الكافیة والمعدات والفراغ الكافي المالئم لعمل مقاعد مریحة وتحضیر واستھالك 

روبات ، وقد تخدم استراحة واحدة مناطق العنایة المركزة الوجبات الخفیفة والمش
  .المجاورة 

  .یجب توفیر غرفة لالجراءات الخاصة إذا طلبت بواسطة البرنامج التوظیفي   )د (
ساعة  24یجب توفیر مساكن العنایة الشخصیة والنوم للطاقم الوظیفي على مدار   )ه (

  .زمنیة للطاقم الذي یكون تحت االستدعاء بناًء على جدول مواعید 
المتعددة األغراض للطاقم والمرضى وعوائل المرضى ) الغرف(غرفة    )و (

الجتماعات المرضى وعمل التقاریر والدورات التدریبیة والتعلیمیة 
واالستشارات ، ویجب أن یمكن الوصول إلى ھذه الغرف من كل وحدة تمریض 

.  
زة أو مجاوراً یجب توفیر غرفة أعمال وأدوات النظافة داخل وحدة العنایة المرك   )ز (

لھا مباشرة ، وینبغي عدم اقتسامھا مع ادارات أو وحدات تمریضیة أخرى ، 
ویجب أن تحتوي على حوض خدمة أو بالوعة صرف لألرضیة وتدابیر لتخزین 

  .معدات النظافة والتموینات 
یجب توفیر فراغ تخزین للنقاالت والكراسي المتحركة في موقع استراتیجي دون    )ح (

  .مرور العادیة إعاقة حركة ال
  Respiratory Therapyیجب توفیر خدمات المختبر واألشعة والعالج الرئوي    )ط (

والصیدلیة ، وھذه الخدمات قد یتم توفیرھا من اإلدارات المركزیة أو من منشآت 
  التعقیم حسب طلب البرنامج التشغیلي

  :ب   العنایة المركزة الطبیة الجراحیة -7-3
أ فان ما یلى ینطبق على وحدات العنایة المركزة الطبیة -3-7باالضافة الى المقاییس 

  :الجراحیة 
قد یتم تشییدھا كعنبر مفتوح مع أسرة یتم فصلھا عن بعضھا البعض بواسطة   )1(

  .ستائر أو فى صورة غرف صغیرة مستقلة عن بعضھا بفواصل مغلقة
احدة اذا استعمل تصمیم العنبر المفتوح فیجب على األقل ایجاد غرفة مریض و  )2(

أسرة لتوفیر العزل  6خاصة تكون مغلقة أو حجیرة صغیرة ثابتة لكل عنبر بھ 
  ).النفسیة(الطبى واالحتیاجات السیكلوجیة 

  :ج وحدة العنایة المركزة المراض القلب -7-3
لمرضى القلب احتیاجات خاصة وھم غالبا ما یكونون على درایة تامة ببیئتھم 

  . جون الى رعایة الطوارئ الحساسة والفوریةالمحیطة بھم ولكنھم رغم ذلك یحتا
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أ  فان ما یلى ینطبق على وحدة -3-7وباالضافة الى المقاییس الواردة فى القسم 
  :العنایة المركزة ألمراض القلب 

كل مریض ینبغى أن یكون لھ غرفة مستقلة أو مساحة مغلقة من أجل الحفاظ  )1(
  .على سریة المریض باالستماع أو بالرؤیة

یسھل وصول مریض القلب من غرفتھ أو من حجیرتھ الصغیرة الى یجب أن  )2(
دورات المیاه مباشرة ویمكن استخدام التوالیت المحمول بشرط اتخاذ التدابیر 

  .التى تضمن نظافتھا والتخلص من رائحتھا
كما یجب أن تحتوى معدات مراقبة مرضى القلب تدابیر العرض برؤیة العین  )3(

  .مریض أو بمحطة الممرضاتسواء كان ذلك بموقع سریر ال
  
  :د وحدة العنایة المركزة ألمراض القلب والطبیة والجراحیة المشتركة -7-3

اذا تم ادماج خدمات الرعایة المركزة ألمراض القلب والطبیة والجراحیة فى وحدة 
من األسرة على األقل یجب أن تقع فى حجیرات % 50عنایة مركزة واحدة فان موقع 

  .أو غرف خاصة   cubicalsصغیرة 
مرضى األمراض الطبیة أو الجراحیة یمكنھم استخدام المناطق المفتوحة : ملحوظة 

أو غرف وحدة العنایة المركزة الخاصة حسب الحاجة واالمكانیات المتاحة ولكن بقدر 
ما ھو ممكن فانھ یجب عدم اسكان مرضى القلب فى مناطق العنابر المفتوحة وعندما 

رة فى مساحات خاصة محاطة ومغلقة داخل نطاق وحدة من األس% 50یتواجد 
  .ب الخاصة بمزید من الغرف-3-7مشتركة فانھ ال یتم تطبیق المقاییس 

  :ھـ وحدة العنایة المركزة لألطفال ولحدیثى الوالدة -7-3
ان األمراض التى یتعرض لھا األطفال بدءا من حدیثى الوالدة الى سن المراھقة 

وطبیعیة ) سیكولوجیة(، ولذا فان لھم احتیاجات نفسیة  أمراض ذات حساسیة خاصة
تعد فریدة من نوعھا ، ولیس فى مقدور كل مستشفى أن یكون بھا وحدة ) فیزیائیة(

مستقلة للعنایة المركزة لألطفال او حتى وجوب محاولة ذلك من قبلھا وانما تقوم 
ى التى تضم ھذه الكثیر من المستشفیات بتحویل مرضاھا بسالم الى المنشآت األخر

الخدمات المتخصصة ، فاذا كانت المستشفى تمتلك وحدة معینة ومخصصة للعنایة 
المركزة لألطفال فان برنامج المستشفى یجب أن یراعى اعتبارات الطاقم الوظیفى 
والتحكم وسرعة النقل  اآلمنة لآلطفال المرضى مرضا حساسا مع ضرورة أن تشتمل 

ویمكن تصمیم . یة للحفاظ على حیاتھم من مناطق أخرىعلى األنظمة البیئیة والخدم
وحدة العنایة المركزة لألطفال على أنھا عنبر مفتوح أو قد تضم جمیع غرف 

واحد (المرضى الخاصة فیما عدا الغرف الخاصة التى یجب أال یقل معدلھا عن نسبة 
فر أسرة وأال یقل عن غرفة واحدة خاصة لكل وحدة والتى یجب أن تتو) عشرة: 

للعزل أو الفصل ، ویجب أن یوفر المعدل االجمالى لألسرة فى العنابر المفتوحة 
غرفة واحدة خاصة أو شبھ خاصة على األقل لكل عنبر بھ ستة أسرة وباالضافة الى 
المقاییس المذكورة سابقا لوحدات العنایة المركزة فانھ یجب أن تشتمل كل وحدة 

  :للعنایة المركزة لألطفال على 
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 ، وكذلك مالحظة أن یكون 2م9.29ة فراغیة للحاضنة بمساحة ال تقل عن مساح )1(
ھناك مساحة فراغیة لكل جانب من جانبى السریر لوالدى الطفل اللذین یقومان 

  .بزیارتھ
مساحة فراغیة تخصص لنوم الوالدین اللذین قد یطلب منھما قضاء ساعات  )2(

فة المریض أو طویلة مع المریض وھذه المساحة قد تكون داخل نطاق غر
منفصلة عن منطقة المرضى ولكن یجب أن تكون على اتصال بطاقم موظفى 

  .وحدة العنایة المركزة
داخل نطاق أو قریبة من جناح وحدة العنایة المركزة ) االستشارة(غرفة العرض  )3(

  .لألطفال الجراء المناقشات الخاصة
ركبات األطفال أو التدابیر الخاصة باالحتیاجات الغذائیة بما فى ذلك تحضیر م )4(

تخزینھا وھذه التدابیر قد تكون خارج جناح وحدة العنایة المركزة لألطفال ولكن 
  .ینبغى أن تكوم متاحة لالستعمال فى جمیع األوقات

  .خزائن أو دوالیب مستقلة لحفظ لعب األطفال التى قد یستخدمونھا )5(
المطلوبة مستودع اضافى ألسرة األطفال ولغیارات األسرة والبنود األخرى  )6(

  .لسكن الوالدین أثناء اللیل
المستخدمة لألطفال ) الحضانات والدفایات(وبالنسبة لألسرة التى تشبھ السلة  )7(

حدیثى الوالدة سوف یلزمھا نفس حیز الفصل بالجوانب واألطراف كما ھو الحال 
بین  2م 1.83بالنسبة ألسرة األشخاص الكبار تماما ویجب توفیر حیز قدره 

  .تشبھ السلة أو الحضاناتاألسرة التى 
ولسبب االختالفات فى مقاسات أسرة األطفال واحتمال تغیرھا فانھ ینبغى أن  )8(

تكون نسب التفاوت فى المساحة لكل سریر ھى نفس مساحة التفاوت المطلوبة 
  .ألسرة األشخاص البالغین

  .ینبغى فصل غرفة الفحص والعالج عن مناطق أسرة األطفال )9(
ضاءة المباشرة واإلضاءة الشدیدة والعالیة في جمیع یجب عمل التدابیر لإل )10(

  .الحضانات 
یجب أن تعمل المنطقة المركزیة كمحطة مراقبة وأن یتواجد بھا فراغ  )11(

للطاوالت والمستودع ، كما ینبغي أن یتواجد بھا ممر یقرب الوصول من وإلى 
راقبة منشآت غسل األیدي ، وقد یمكن دمجھا مع مراكز االستقبال واالتصال وم

  .المرضى أو أن تشتمل علیھا مراكز االستقبال 
باستثناء  2م9.29یجب أن یحتوي كل فراغ لرعایة المرضى على حد أدنى )12(

ممشى للدوران یكون مجاوراً لكل / األحواض والممرات كما یجب وجود ممر 
  .م  0.91فراغ لرعایة المرضى بحد أدنى عرض قدره 

تنتقل عن طریق الجو في طابق واحد مطلوب غرفة للعزل من العدوى التي )13(
على األقل لرعایة الحضانات ، ویجب إحاطة الغرفة وفصلھا عن وحدة 

( الحضانات مع التدابیر لمالحظة األطفال الرضع من الحضانات أو مناطق 
المراقبة المجاورة ، ویجب أن تتماشى جمیع غرف العزل من العدوى ) منطقة 
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إال أن الحمامات والبانیو أو الدش ) ج  -2 - 7( م المحمولة جواً مع متطلبات القس
  .یجب أن تكون مستقلة 

یجب أن تكون منشآت مختبر غازات الدم من النوع الذي یمكن الوصول إلیھ  )14(
  .مباشرة 

یجب توفیر منشآت النوم لألطباء مع وجود ممر یؤدي إلى الحمام والدش ، وإذا  )15(
تف بالمنطقة أو نظام اتصال لم یضمن داخل الوحدة ذاتھا فیجب تواجد ھا

)intercom  ( یوصل بمنطقة رعایة المرضى.  
قد یلزم وجود فراغ نوم للوالدین الذین قد یطلبان لقضاء ساعات طویلة مع  )16(

، وھذا الفراغ یمكن أن یكون مستقالً عن الوحدة ولكن   Neonateالمولود الجدید 
  .لحدیثي الوالدة یجب أن یكون على اتصال بطاقم وحدة العنایة الحرجة 

  .  respiratory therapyیجب توفیر غرفة مستودع ومنطقة عمل للعالج الرئوي  )17(
/ وللشروح / یجب توفیر غرفة مضخات أو للرضاعة الطبیعیة من األم  )18(

واالستشارات ، ویجب أن تكون مجاورة للوحدة ، كما یجب عمل التدابیر لوجود 
للمضخات وملحقاتھا وللمواد التعلیمیة حوض وطاولة وثالجة وفریزر ومستودع 

  بحیث تكون إما داخل الغرفة أو بالقرب منھا
  .یجب توفیر فراغ إلعداد التقاریر وكتابتھا وإمالئھا من قبل األطباء  )19(
  ) . 12-أ 3 - 7( انظر القسم : محطة األدویة  )20(
) د  15 -أ3 - 7( انظر القسم : غرفة العمل النظیفة أو غرفة التموینات النظیفة  )21(

 .  
توفیر استراحة وغرف دوالیب وحمام للطاقم الوظیفي داخل نطاق جناح الوحدة  )22(

  .أو بجوارھا الستعمال الطاقم الوظیفي 
یجب توفیر فراغ لمعدات الطوارىء التي تكون : مستودع معدات الطوارىء  )23(

، وھذا الفراغ  CRPتحت المراقبة المباشرة لطاقم التمریض مثل عربات اإلنعاش 
یجب أن یقع في منطقة مالئمة للبرنامج التشغیلي غیر أنھا یجب أن تكون بعیدة 

  .عن حركة المرور 
ویجب توفیر غرفة واحدة للنظافة للوحدة ، ویجب أن یمكن : غرفة النظافة  )24(

الوصول إلیھا مباشرة من الوحدة وأن تخصص الستعمال وحدة الرعایة الحرجة 
ن تحتوي على حوض خدمة أو بالوعة لحدیثي الوالدة فحسب ، كما یجب أ

  صرف باألرضیة وتدابیر لتخزین التموینات ومعدات النظافة
   -:یجب توفیر فراغ لما یلي  )25(
  غرفة انتظار للزوار    )أ (
  ممرضات / محطة أو مكتب مشرفین    )ب (
متعددة األغراض للطاقم الوظیفي والمرضى وعوائل المرضى ) غرف ( غرفة    )ج (

الجتماعات المرضى وكتابة التقاریر وإقامة الدورات التعلیمیة والتدریبیة 
واالستشارات ، وتلك الغرف یجب أن یمكن الوصول منھا إلى كل وحدة تمریض 
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مال العادي ، وقد ، وھي قد تكون في طوابق أخرى إذا كان ذلك مالئماً لالستع
  . أو إدارات/تخدم ھذه الغرفة الواحدة عدة وحدات تمریض و 

  :و   وحدات العنایة المركزة التى تنطوى على اختصاصات أخرى -7-3
بسبب ما تنطوى علیة وحدات العنایة المركزة ذات االختصاصات األخرى من 

قاییس تتعلق بتنوع متطلبات فریدة فى نوعھا فلیس ثمة محاولة تبذل ھنا القتراح م
الوحدات الخاصة التى قد توجد فى المركز الطبى العام الكبیر ، وبقدر مایمكن تطبیقھ 
عملیا فانھ ینبغى استحدام المقاییس السابقة ووجوب القیام بأعمال التكییف والمواءمة 
والضبط واالضافة حسبما یطلب الحتیاجات البرنامج التشغیلى لطاقم الموظفین 

ع وضع اعتبارات خاصة لتضمین الخدمات الملحقة الضروریة وسھولة والمرضى م
  .الوصول الیھا
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  حضانات األطفال حدیثى الوالدة 7-4
ینبغى اسكان األطفال حدیثى الوالدة فى حضانات تلتزم بالمقاییس المذكورة أدناه 
ویجب أن یكون موقع ھذه الحضانات قریبا من وحدة التمریض المخصصة لما بعد 

كما ینبغى أن یكون موقع الحضانات بعیدا عن حركة مرور . دة ومنشآت الوالدةالوال
  .المشاة ممن ھم من غیر ذوى الصلة

انظر القسم . (ویراعى فى التصمیم أال تفتح حضانة على حضانة أخرى بشكل مباشر
ھـ الخاص بوحدات العنایة المركزة 3-7الخاص بحضانات األطفال والقسم  7-5

  .الوالدةلآلطفال حدیثى 
  :أ   عام -7-4

  :ینبغى أن تحتوى على   nurseryكل حضانة  
مغسلة واحدة على األقل لكل ثمانیة محطات لألطفال الرضع تكون مزودة  )1(

  .بأجھزة تحكم لغسیل األیدى بحیث یمكن استعمالھا بدون استخدام األیدى
اعدة الستدعاء المس 3-7أنظر القسم (نظام نداء للمرضات فى حالة الطوارئ  )2(

  .دون مغادرة موقع المریض
نوافذ المالحظة الزجاجیة التى تسمح برؤیة األطفال من المناطق العامة ومن  )3(

  ..غرف العمل ومن الحضانات المجاورة
یجب تضمین التدابیر الالزمة لتخزین الغیارات وتوریدات األطفال الرضع وذلك  )4(

  .بكل غرفة حضانة مع قرب وسھولة الوصول الیھا
  .للغیارات وتموینات األطفال الرضع لكل غرفة حضانة مستودع  )5(
ورضاعة طبیعیة مزودة بحوض وطاولة وثالجة / وشروح / غرفة استشارات  )6(

  .وفریزر 
غرفة حضانة خاصة بالعزل، بحیث تكون بنفس القسم ویتم مراقبتھا ضمن مركز  )7(

التمریض الخاص بالقسم مع وجود خاصیة الفصل من أجل العزل وأن تتطابق 
  .ج ما عدا الحمام المنفصل والمغطس أو حوض القدم -3-7ما جاء في مع

أنظر األقسام المیكانیكیة والكھربائیة للوقوف على مقاییس التھویة واألكسجین  )8(
  .والشفط والھواء والمقاییس الكھربائیة

  : full termب الحضانات كاملة العدد -7-4
محطة أطفال وینبغى أن یكون الحد  16ھذه الحضانات یجب أال تحتوى على أكثر من 

لكل محطة باستثناء مناطق العمل المساعدة ، مع  2م 2.23األدنى لمساحة األرضیة 
من ) التى على شكل سلة(متر على األقل بین مھاد األطفال  0.9توفیر مساحة قدرھا

اء الطفل فى مھده بجانب أمھ بدال من أن جمیع الجوانب وعند استخدام برنامج بق
یكون فى الحضانة فانھ یمكن تخفیض العدد االجمالى للمھاد التى فى شكل سلة 

اال أن الحضانات الكاملة قد ال یتم الغاؤھا . المتوفرة فى تلك الوحدات بشكل مالئم
بقاء  بالكلیة من أى منشأة تشتمل على خدمات والدة وعندما تستخدم المنشآت برنامج

الطفل بجانب أمھ ثم اعادتھ لیال الى الحضانة فان التخفیض فى ھذه الحالة ال یعتبر 
  .مالئما
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  ) :حضانات الخدج ( ج  الحضانات ذات الرعایة المستمرة -7-4
سریر أو أكثر للوالدة حضانة مستقلة توفر  25یجب أن یوجد بالمستشفیات التى بھا 

والذین یحتاجون الى ) خدج(لدون ناقصى الوزن الرعایة المستمرة لألطفال الذین یو
والحد األدنى فى المساحة األرضیة لكل طفل یجب أن تكون عبارة . مالحظة دائمة 

 1.21متر مربع باستثناء مناطق العمل المساعدة مع توفیر مساحة قدرھا  5-4عن 
  .متر بین جمیع جوانب األسرة التى تأخذ شكل سلة أو األنواع األخرى منھا

 Chartingواإلمالء والبیانات التخطیطیة للمرضى  د  منشآت كتابة التقاریر الطبیة-7-4

Faclilities  
  ) :غرف العمل(ھـ   غرفة -7-4

ینبغى أن یتم القیام على خدمة كل غرفة حضانة غرفة عمل موصولة بھا، ویجب أن 
مدخل تحتوى غرفة العمل على منشآت التعقیم والتنظیف وتغییر المالبس عند ال

الستعمال طاقم الموظفین وأفراد النظافة كما یجب أن تحتوى أیضا على طاولة عمل 
وقد تخدم غرفة . وثالجة ومستودع للتوریدات ومغسلة أو حوض مجھز لغسیل األیدى

العمل الواحدة أكثر من غرفة حضانة شریطة أن یكون  من السھل توفیر الخدمات 
  .المطلوبة لكل غرفة من غرف الحضانة

وقد یتم الغاء غرف العمل التى تخدم حضانة الرعایة المستمرة اذا تم توفیر األعمال 
المشابھة التى تقوم بھا وكذا منطقة التخزین والمنشآت بما فى ذلك المنشآت الخاصة 

والمساحة الفراغیة . بالنظافة وتغییر المالبس داخل نطاق حضانة األطفال تلك
داخل نطاق حضانة األطفال ھى باالضافة الى  المطلوبة لمناطق العمل التى تقع
ویجب عمل التدابیر الكافیة لحفظ وتخزین معدات . المنطقة المطلوبة لرعایة األطفال

وعربة الطوارئ بحیث یكون ذلك خارج نطاق حركة المرور والمستودع والتخلص 
  .من النفایات الملوثة

  :و   مناطق فحص وعالج األطفال -7-4
ه المناطق على طاولة عمل وتجھیزات للتخزین ومغسلة مجھزة یجب أن تحتوى ھذ

  .لغسیل األیدى
  :ز   منشآت تركیبات األدویة لألطفال -7-4

فى حالة تحضیر مركبات األطفال فى الموقع فانھ یلزم منع االتصال المباشر بین 
  :ویجب أن تشتمل ھذه األماكن على ما یلى . الحضانات وأماكن تركیب الدواء

النظافة لغسیل وتعقیم التوریدات وھذه المنطقة الخاصة بالنظافة یجب أن منشآت  )1(
تشتمل على مغسلة أو حوض مجھز لغسیل األیدى وأماكن غسیل الزجاجات 

  .وطاولة عمل وتعقیم األدوات
غرفة مستقلة لتحضیر مركبات األطفال وھذه الغرفة یجب أن تحتوى على طبق  )2(

تعقیم المركبات ومستودعات ومغسلة أو حار وثالجة وكاونتر عمل وجھاز 
  .حوض مجھز لغسیل األیدى

وللتسخین لمركبات أطعمة األوالد ، وھذه یجب أن تكون ) ثالجة(أماكن للتبرید  )3(
سھلة الوصول الیھا لالستخدام من قبل موظفى حضانة األطفال فى جمیع 

  .األوقات
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غرف النظافة وتحضیر  واذا استعملت مركبات األطفال التجاریة فانھ قد یتم الغاء )4(
المركبات وقد تتم عملیة التخزین والمعالجة فى غرف العمل الخاصة بالحضانة 
أو فى غرفة أخرى مالئمة بالمستشفى والتى یمكن الوصول الیھا بسھولة ویسر 
فى جمیع األوقات ، وینبغى أن تحتوى منطقة التحضیر على كاونتر عمل 

  .زینوحوض مجھز لغسیل األیدى ومنشآت للتخ
ینبغى توفیر دورة أو غرفة لعمال النظافة بحیث :دورة أو غرفة عمال النظافة  )5(

یكون استعمالھا مقصورا على وحدة حضانة األطفال ویجب أن تحتوى على 
بالوعة صرف أرضیة أو حوض خدمة ومساحة لتخزین توریدات وأدوات 

  .النظافة
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  وحدة األطفال والمراھقین    7-5
یجب إسكان األطفال الصغار والمراھقین فى وحدة تمریض إن كان ذلك ممكنا ف

  .مستقلة عن الكبار
  :ویجب أن تحتوى وحدة التمریض ھذه على المواصفات القیاسیة التالیة 

  :أ   غرف المرضى -7-5
أ على وحدات التمریض 2-7یجب تطبیق فراغات المساحة المذكورة فى القسم 

ن الحد األقصى لعدد األسرة والمسموح بھ فى الخاصة باألطفال والمراھقین فیما عدا أ
كل غرفة مخصصة لألطفال یجب أن ال یزید عن أربعة أسرة ، وبسبب االختالف فى 
المقاسات والحاجة لتغییر األسرة من أسرة صغیرة الى أسرة كبیرة والعكس فانھ یجب 

كما أن تكون المساحة المخصصة لألسرة الصغیرة مشابھة لمساحة األسرة الكبیرة 
یجب تضمین التدابیر االضافیة الخاصة بالنواحى الصحیة ودورات المیاه والنوم 
واألغراض الشخصیة حیث یوضح البرنامج أن الوالدین سوف یسمح لھما بالبقاء مع 
األطفال الصغار ویمكن استمرار استخدام مناطق األسرة الصغیرة وبحیث ال تزید 

ى الغرفة اذا كان االستخدام یتمشى مع األسرة الصغیرة أو الكبیرة عن أربعة ف
 4-7ورقم . ھـ لوحدات العنایة المركزة لالطفال-3-7أنظر القسم (البرنامج التشغیلى 

، وعلى أن تكون الغرفة مطلة على الخارج عن ) لحضانات األطفال حدیثى الوالدة
  .طریق نافذة 

  :ب  الحضانة -7-5
جماعیة فان كل غرفة حضانة تخدم  للتقلیل الى الحد األدنى احتمال حدوث عدوى

األطفال المرضى یجب أال تحتوى على أكثر من ثمانیة أسرة صغیرة فى شكل سلة 
لكل سریر صغیر فى شكل سلة ، وینبغى أن  2م3.7بحد أدنى مساحة خالصة قدرھا 

تحتوى كل غرفة على مغسلة مجھزة لغسیل األیدى یمكن أن تعمل دون استخدام 
جھاز لنداء الممرضات فى حالة الطوارئ ، ونافذة زجاجیة األیدى فى الفتح و

القیود على عدد المرضى فى (لمالحظة األطفال من المناطق العامة وغرفة العمل 
  ).غرفة الحضانة ال ینطبق على وحدات العنایة المركزة لالطفال

  :ج    غرفة العمل للحضانة -7-5
ھا ویجب أن تحتوى على یقوم على خدمة كل غرفة حضانة غرفة عمل موصلة ب

وحدات لتغییر المالبس فى المدخل وذلك لطاقم الموظفین وألفراد النظافة ، وأن 
تحتوى على فراغ ذو طاولة عمل ومنشآت تخزین وحوض مجھز لغسیل األیدى ، 
وقد تخدم غرفة العمل الواحدة أكثر من حضانة واحدة فى نفس الوقت ، ویمكن 

  طبیعیة أو باستخدام الرضعات المجھزةاستخدام جزء منھا للرضاعة ال
  
  
  :الفحص والعالج : د -7-5

یجب توفیر غرفة للعالج والفحص تكون مستقلة عن مناطق الرعایة التمریضیة 
ویجب أن تحتوى  2م 11.2لألطفال والمراھقین وینبغى أال تقل مساحة كل غرفة عن 
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یل األیدى ویمكن أن ھذه الغرفة على طاولة عمل ومنشآت تخزین ومغسلة مجھزة لغس
تكون التدابیر الخاصة لفحص وعالج األطفال منطقة مستقلة داخل نطاق غرفة العمل 

  .المخصصة لحضانة األطفال
  :ھـ   المناطق الخدمیة -7-5

یجب أن تكون المناطق الخدمیة فى وحدات تمریض األطفال والمراھقین مطابقة 
  :المقاییس االضافیة التالیة ب وینبغى أیضا أن تسد متطلبات -2-7للقسم 

یجب توفیر غرفة أو غرف مستقلة أو متعددة األغراض وذلك لتناول الطعام  )1(
ولآلغراض التعلیمیة والترفیھیة كما یجب أن تقلل مادة العزل والفصل 
والتدابیراالنشائیة انتقال تأثیرات الضوضاء عن طریق أرضیات وحوائط 

ھا من الغرف المطلوبة الستعمال طاقم وسقوف الغرفة المتعددة األغراض وغیر
  .الموظفین

یجب توفیر مساحة لتحضیر وتخزین مركبات األطفال داخل نطاق الوحدة أو  )2(
موقع آخر قریب مع وجود تدابیر الوصول الیھا بسھولة على مدى األربع 
وعشرین ساعة وینبغى عمل التدابیر الستمرار عمل المركبات الخاصة التى قد 

  .ل التنویم أو بعد اعادة تنویمھتوصف للطفل قب
یجب توفیر غرف دورات میاه للمرضى باالضافة الى تلك الغرف التى تخدم  )3(

المناطق ذات األسرة وبحیث یكون موقعھا قریبا من الغرف المتعددة األغراض 
  .ومن أماكن االستحمام الرئیسیة

  .والترفیھیةیجب توفیر أدراج أو خزائن لحفظ لعب األطفال والمعدات التعلیمیة  )4(
یجب توفیر فراغ تخزین یسمح بتبادل األسرة الصغیرة وأسرة األشخاص الكبار  )5(

كما یجب عمل التدابیر لتخزین المعدات والتوریدات بما فى ذلك أسرة األطفال 
ولوازم الوالدین الذین ...الزائدة الخ) الغیارات(الصغیرة أو العالقات أو الغیارات 

  .ل قد یرافقان المریض فى اللی
یجب توفیر حجرة واحدة على األقل للعزل فى كل وحدة أطفال طبقا لما ھو  )6(

  ).ج-2-7(موضح فى القسم 
یجب توفیر غرف مستقلة مزودة بمنافع للمواد النظیفة والملوثة طبقا لما ھو  -7 )7(

  ).ب-2-7(موضح فى قسم 



  40

  وحدة التمریض النفسیة  7-6
ان تلك الوحدات یجب تصمیمھا عندما تكون ھذه الوحدة جزءا من مستشفى عام ف

للعنایة بالمرضى المنومین القادرین وغیر القادرین على المشى وینبغى عمل التدابیر 
مع األنماط المختلفة من ) المساحة(وقت عمل التصامیم حتى یتم تكییف المنطقة 

وسائل العالج النفسى التى سوف یتم استخدامھا لتوفیر محیط یسمح بالحریة للمرضى 
وینبغى أن توفر الوحدة بیئة آمنة للمرضى وللطاقم الوظیفى ، . درین على المشىالقا

وینبغى أن تكون تفصیالت ھذه المنشآت مطابقا لما ھو موضح فى البرنامج التشغیلى 
محیط الوحدة بشعور االنفتاح والرحابة مع التأكید على / المعتمد ویجب تمییز بیئة 

ارجیة ، ویجب أن یمكن الوصول إلى الوظائف توفر الضوء الطبیعي والمناظر الخ
التشغیلیة المختلفة من المناطق العامة بحیث ال یؤثر ذلك على المستویات المطلوبة 
للمحافظة على خصوصیة المریض ، وینبغي أن توحي التشطیبات واإلنارة 

ك والتجھیزات بأنھا بیئة سكنیة بدال من الداللة على أنھا بیئة إداریة ، غیر أن تل
التشطیبات یجب أن تتطابق مع القواعد واللوائح المطبقة للسالمة من الحریق ، وكذلك 
یراعى عدم وضع أوعرض األجھزة األمنیة وأجھزة السالمة بالطریقة التي تشجع 

  .على العبث والتالعب بھا من قبل المرضى 
أن یكون  وحیث تتطلب النوافذ أو المنافذ استعمال أدوات أو مفاتیح لتشغیلھا فیجب

موقع ھذه األدوات أو المفاتیح في نفس الطابق بحیث تكون في موقع بارز یمكن 
  .وصول الطاقم الوظیفي إلیھا

  :كما ینبغى أن توفر كل وحدة تمریض ما یلى  
   :أ    غرف المرضى -7-6

على غرف المرضى فى ) 2-7(یجب تطبیق المقاییس المذكورة فى القسم رقم 
  :النفسیة باستثناء ما یلى وحدات التمریض 

النوافذ الموجودة فى وحدات األمراض النفسیة یجب أن یوجد بھا جزء قابل للفتح  )1(
أو اطار یتم التحكم فیھ بواسطة مفاتیح أو أدوات تخضع لمراقبة الطاقم الوظیفى 
، وسنبغى تحدید درجة األمان المطلوبة بواسطة البرنامج ولكن فتح اطار النافذه 

على حاالت منع الھروب أو االنتحار المحتملة ، وحیث أن شظایا  سوف یقتصر
الزجاج المكسور قد تسبب أخطارا على نوعیة المرضى المتوقعین لذلك یجب 

  .استعمال زجاج األمان أو مواد آمنة أخرى مالئمة
نظام نداء الممرضات إذا تم تركیبھ فانھ ینبغى اتحاذ التدابیر الكفیلة بصالحیتھ  )2(

  .م وأن یكون من النوع الذي یشغل عن طریق اللمس باالصبع لھذا القس
وقد یتم الغاء أجھزة تنظیف مباول األسرة من دورات میاه غرف المرضى فى  )3(

  .وحدات تمریض مرضى األمراض النفسیة
  .ال یتم تركیب ستائر بین األسرة لھذا القسم  )4(
  
  :ب المناطق الخدمیة -7-6
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تنطبق أیضا على المناطق الخدمیة لوحدات  ب-2-7المقاییس الملحوظة فى القسم  
  :التمریض ولكن مع عمل التعدیالت التالیة 

یجب أن تشتمل وحدة توزیع األدویة على التدابیر األمنیة بحیث یمنع دخول  )1(
  .األشخاص غیر المصرح لھم

بدال من محطة التغذیة فانھ یمكن توفیر خدمات المطبخ داخل نطاق الوحدة وان  )2(
المطبخ فانھ یجب أن تحتوى على حوض مجھز لغسیل األیدى استخدمت خدمات 

  .ومساحة تخزین وثالجة ومنشآت لتحضیر وجبات الطعام
مساحة تخزین للنقاالت وعجالت الید المتحركة یمكن أن تكون خارج الوحدة  )3(

النفسیة بشرط عمل التدابیر التى تسھل الوصول الیھا بسھولة ویسر طبقا 
  .لحاجات المرضى المعاقین

ویجب توفیر بانیو أو دش فى وحدات التمریض النفسیة وذلك لكل ستة أسرة  )4(
وباالضافة الى ذلك فانھ ینبغى توفیر . بشرط أال یتم استخدامھا بخالف ذلك

العناصر التالیة داخل نطاق كل وحدة من وحدات التمریض المخصصة 
  .لألمراض النفسیة

لتدابیر التى توفر سریة یجب توفیر منطقة مستقلة لملفات المرضى مع عمل ا )5(
عدم تسریب األصوات وسماعھا، ویمكن استخدام نافذة تسمح بمالحظة مناطق 
المرضى بواسطة ممرضة الملفات أو طبیب اذا كانت الترتیبات ال تمكن من 

  .قراءة ملفات المرضى من خارج مساحة الملفات
اھما تخصص یجب توفیر مساحتین مستقلتین على األقل لألنشطة االجتماعیة احد )6(

لألنشطة التى تنبعث منھا ضوضاء وأخرى لألنشطة التى تنطوى على الھدوء 
على األقل  2م 3.72والسكون وھذه المنطقة المشتركة یجب أال تقل مساحتھا عن 

على األقل لكل مساحة من  2م11.1لكل مریض مع تخصیص مساحة قدرھا 
یمھا مع أماكن تناول الطعام ما تكون أكبر ، وھذه المساحة قد یتم تقسAالمساحتین 

.  
یجب توفیر مساحة للعالج الجماعى وھذه المساحة یمكن دمجھا مع المساحة  )7(

مریضاً وتوفیر  12الھادئة المشار الیھا أعاله بشرط أال یحتوي القسم أكثر من 
على األقل من ھذه المساحة وبحیث تكون محاطة ومغلقة  2م21مساحة قدرھا 

  .تقدیم األنشطة العالجیة الجماعیة بھاللحفاظ على السریة عند 
مطوب أماكن لمغسلة المرضى مزودة بغسالة ومجفف أتوماتیكیین وینبغى توفیر  )8(

العناصر التالیة أیضا ولكن ھذه العناصر قد تكون اما داخل نطاق وحدة 
  .األمراض النفسیة أو موصلة بھا مباشرة

 2م 11.1ساحة قدرھا ینبغى توفیر غرفة أو غرف للفحص والعالج بحد أدنى م )9(
على األقل ویمكن تقسیم غرف العالج لمرضى الحاالت الطبیة الجراحیة مع 
مرضى الوحدة النفسیة وھذه الغرف قد تكون فى طابق آخر مختلف اذا كانت 

  .عملیة الوصول الیھا سھلة ومیسورة
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 2م 9.3ینبغى توفیر غرفة أو غرف استشارة مستقلة بحد أدنى مساحة قدرھا )10(
سریر من  30یتم توفیر كل غرفة بمعدل غرفة استشارة واحدة لكل وسوف 

المرضى النفسیین ، وینبغى تصمیم الغرف بحیث تكون مزودة بتدابیر المحافظة 
على السریة التى تمنع انتقال الصوت وكذلك المشاھدة ، ویتم انشاؤھا بحیث 

  .دیسبل على األقل 45تحقق تقلیل انتقال الصوت بمعدل 
متر مربع لكل مریض وذلك  1.39للعالج المھني بمساحة ال تقل عن  إیجاد قسم)11(

ما أكبر ، وینبغى أن A 2م 18.6للعالج المھنى  وبحد أدنى مساحة إجمالیة قدرھا 
تشتمل المساحة على التدابیر الالزمة لغسیل األیدى وطاوالت عمل ومستودع 

. ة تمریض واحدةوشاشات ، ویمكن أن تخدم مناطق العالج المھنى أكثر من وحد
وعندما . ویمكن أن تخدم مناطق العالج المھنى أكثر من وحدة تمریض واحدة

سریر فانھ یمكن القیام بأداء 16تحتوى وحدة تمریض األمراض النفسیة أقل من 
وظائف العالج المھنى داخل نطاق منطقة األنشطة الصاخبة اذا تم تضمین 

  .قل لكل مریض یتم خدمتھمتر مربع على األ 0.9مساحة اضافیة قدرھا 
  .غرفة اجتماعات وعالج تخطیطي لالستخدام من قبل القسم  )12(
  : العزل من العدوى التي تنقل عن طریق الجو ) غرف(ج   غرفة -7-6

یجب على األقل توفیر غرفة واحدة للعزل من العدوى المحمولة جواً في الوحدة 
 seclusionدة النفسیة غرفة عزل تكون الغرفة المعنیة للعزل في الوح النفسیة ، و قد

بالتدابیر الوقائیة الالزمة للسالمة ، ویجب تحدید إجمالي عدد غرف العزل من 
العزل من ) غرف(العدوى بتقییم مخاطر مكافحة العدوى ، ویجب أن تتطابق غرفة 

  . ج  2 - 7العدوى المحمولة جواً مع متطلبات القسم 
  : د  غرفة معالجة العزل  - 6 - 7

سریر أو جزء رئیسي  24یجب وجود غرفة عزل واحدة على األقل لعدد یبلغ حتى 
من ذلك ، والمقصود من غرفة معالجة العزل ھي اإلقامة لفترة قصیرة بواسطة 

، وتتوفر ھذه   suicidalأو المرضى الذین یحاولون االنتحار  violentمریض عنیف 
الذین یتتطلبون األمن والحمایة  المساحة داخل نطاق وحدة التمریض النفسي للمرضى

تحت اإلشراف المباشر للطاقم التمریضى ، ویجب ) الغرف(، ویجب أن تقع الغرفة 
أن تخصص الغرفة الواحدة لمریض واحد فقط ، ویراعى أ ن تحتوي على مساحة 

، ویتم انشاؤھا بحیث یتم الحیلولة دون اختفاء المریض أو ھروبھ أو  2م5.57قدرھا 
إقدامھ على اإلنتحار ، وإذا تطلب البرنامج التشغیلي أسرة من النوع المقید إصابتھ أو 

restraint  وإذا وجد بالمنشأة أكثر من وحدة تمریض  2م 7.43فسوق تتم الحاجة إلى ،
نفسیة فیجب أن یكون عدد غرف العزل عبارة عن تشغیل إلجمالي عدد األسرة 

ل معاً ، وینبغي استخدام قطع معدنیة النفسیة بالمنشأ ، وقد یمكن تجمیع غرف العز
وأدوات تثبییت خاصة للدوائر الكھربائیة ، كما یراعى أن یكون الحد األدنى الرتفاع 

متر ، وبحیث تسمح للطاقم  1.12، ویجب أن یكون عرض األبواب  2م 2.74السقف 
بمالحظة المریض في الوقت الذي تعمل على حفظ خصوصیتھ ، وینبغي أن یتم 

أو ممر وبحیث   anteroomإلى غرف معالجة العزل عن طریق غرفة حاجزة الوصول 
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تسمح بالوصول المباشر إلى غرفة الحمام ، ویراعى أن تكون كل من غرفة الحمام 
  والغرفة الحاجزة كبیرة بحیث یتم إدارة المریض بشكل مأمون 

لة لالشتعال وعند تغطیة الحوائط الداخلیة لغرفة معالجة المریض المعزول بمواد قاب
فیجب أن تكون ھذه المواد  من النوع الذي توافق علیھ الجھة المحلیة المسئولة ، كما 
یجب حمایة فراغ الغرفة بما في ذلك األرضیة والجدران والسقف وجمیع الفتحات 

 . بمادة انشائیة معایرة لمقاومة الحریق بماالیقل عن ساعة واحدة 
یخاف منھم االنتحار والعنف ویحتاجون ھـ   غرفة العزل للمرضى الذي -7-6

  :للحمایة 
ینبغى أن یوجد داخل نطاق وحدة التمریض النفسى غرفة أو غرف لعزل المرضى 
الذین یحتاجون للحمایة واالجراءات األمنیة ، وینبغى أن یكون موقع الغرفة بحیث 
یشرف علیھا طاقم التمریض مباشرة ، وتخصص كل غرفة من غرف العزل لمریض 

ویتم انشاؤھا بحیث تحول دون محاولة  2م9.3حد فقط وینبغى أال تقل مساحتھا عن وا
واذا وجد بالمنشأة أكثر من . المریض الھروب أو االختفاء أو االنتحار أو االصابة

. وحدة تمریض نفسى واحدة فان عدد غرف العزل ینبغى أن یكفى جمیع الحاالت
ألقل فترة ممكنة بواسطة المرضى والغرض من غرفة العزل ھو أن تكون مشغولة 

ولذلك یلزم استخدام خردوات . الذین یخشى منھم العنف أو االقدام على االنتحار
مناسبة لألبواب والشبابیك وكذلك یلزم استخدام أجھزة التأریض الخاصة بالدوائر 
الكھربائیة التى تمنع العبث أو االتالف كما ینبغى أن تكون األبواب مفتوحة على 

رج بما یسمح لطاقم العالج من مالحظة المریض مع المحافظة على سریة الخا
واذا كانت غرفة العزل مفروشة بمواد قابلة لالشتعال فانھ . المریض فى الوقت نفسھ

ینبغى حمایة المساحة الكلیة للغرفة بما فى ذلك الحوائط واألبواب واألرضیات 
ریق لمدة ال تقل عن ساعة زمنیة واألسقف وجمیع الفتحات بمواد معایرة مقاومة للح

  .واحدة على األقل
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  المنشآت الجراحیة  7-7
یستند عدد غرف العملیات الجراحیة وأسرة االستشفاء ومقاسات المناطق الخدمیة 
على العبء المتوقع من األعمال الجراحیة وینبغى أن یكون موقع جناح الجراحة 

ذین ال تربطھم بالقسم أیة صلة وتوزیعھ بحیث یحول دون دخول ومرور األشخاص ال
وھى خاصة بالتفصیالت ومقاییس التھویة  30-7،  29-7،  26-7(أنظر األقسام 

  ). والمقاییس الكھربائیة
وبالنسبة لالضافات على العناصر التالیة وتعدیلھا وتكیفھا فانھ ینبغى أن یتم بالنسبة 

آت الكبرى ویجب لغرف العملیات ذات االجراءات الخاصة التى توجد فى المنش
  :توفیر ما یلى 

  :أ   أجنحة الجراحة  -7 - 7
االستشفاء ومقاسات / یجب أن یستند عدد غرف الجراحة وأسرة اإلفاقة : ملحوظة 

المناطق الخدمیة على عبء العمل الجراحي المتوقع إذ یجب أن یعكس البرنامج 
خدمیة المساندة جناح الجراحة واإلدارات ال) تصمیم ( المقاسات والموقع وشكل 

والحجم المتوقع من مرضى العیادة الخارجیة ، وقد یمكن تحقیق ذلك بتصمیم إما 
منشأة جراحة للعیادة الخارجیة أو جناح جراحة مشترك للمرضى المنومین ولمرضى 
العیادة الخارجیة ، ویجب أن یكون توزیع وموقع جناح الجراحة بحیث یحول دون 

  لجناح من غیر ذوي الصلة بھذا الجناح ،وجود حركة مرور تخترق ھذا ا
على المرضى المعروفین أو الذي  Bronchoscopyوعند القیام بالتنظیر للشعب الھوائیة 

یشك أنھم یعانون من مرض السل الرئوي فیجب أن تفي غرفة االجراءات بمتطلبات 
  .التھویة الالزمة لغرف العزل من العدوى المحمولة جواً 

على األشخاص   invasiveاجراءات إدخال األجھزة في الجسم وعند القیام بعمل 
المعروفین أو الذي یشك في أنھم یحملون أمراضاً معدیة تنتقل عن طریق الجو فیجب 
عدم القیام بھذه االجراءات في جناح الجراحة بل یجب القیام بھا في غرفة تفي 

و في فراغ یستعمل بمتطلبات التھویة لعزل األشخاص ذوي العدوى المحمولة جواً أ
، وإذا كان البد من القیام باالجراءات في جناح   Local Exhaustالتھویة بالطرد الداخلي 

االرشادات الخاصة بالوقایة من انتقال مرض السل ببكتیریا " الجراحة فیرجع إلى 
  " .في منشآت الرعایة الصحیة  Mycobacteriumالعصیات الفطریة 

  :ب   الجراحة -7-7
باستثناء الخزائن  2م 37.2مساحة الغرفة الواحدة من غرف الجراحة عن  ال تقل

واألرفف ویلزم وجود نظام لالتصال فى حاالت الطوارئ مع محطة التحكم فى جناح 
الجراحة والذى یمكن تشغیلھ دون استخدام األیدى كما یجب أیضا توفیر مظھر أفالم 

  .أشعة اكس بواقع معالجة فیلمین فى وقت واحد
   :العملیات العامة ) غرف(ج   غرفة -7-7

أن تحتوي كل غرفة على مساحة خالصة قدرھا  -في االنشاءات الجدیدة  -یجب 
باستثناء الخزائن المثبتة أو المبیتة في األرفف بحد أدنى  خلوص قدره  2م 3.716

متراً بین الخزائن المثبتة واألرفف المركبة بالتبییت ، ونظام لالتصال في  6.10
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طوارىء مع محطة لجناح الجراحة ، كما یجب أیضاً توفیر أجھزة إظھار أفالم ال
أفالم في وقت واحد على األقل ، وحیث یتم القیام بأعمال  4األشعة للتعامل مع 

التجدید فیجب بذل كل مجھود لإلیفاء بالحد األدنى من المقاییس المذكورة أعاله ، وإذا 
مربع المذكورة أعاله فیمكن أن تعطي الجھات لم یمكن اإلیفاء  بمقاییس المتر ال

المسئولة موافقتھا بالخروج عن ھذا المتطلب ، وفي مثل ھذه الحاالت یجب أن تحتوي 
باستثناء الخزائن المثبتة أو المركبة  2م 33.45كل غرفة على مساحة خالصة قدرھا 

متراً  5.49ه بالجدران واألرفف المبیتة بھا ، وحیز خلوص في األبعاد بحد أدنى قدر
  .  built - inبین الخزائن المثبتة واألرفف المبیتة 

 أمراض القلب واألوعیة الدمویة وتقویم العظام والعصبیة) غرف (د   غرفة -7-7
أو المعدات الكبیرة / واالجراءات الخاصة األخرى التي تتطلب مزیداً من األفراد و 

د أدنى مساحة خالصة قدرھا یجب باإلضافة إلى ما ذكر أعاله أن تحتوي على ح
متراً كحیز خلوص في األبعاد باستثناء الخزائن المثبتة أو  6.10بحد أدنى  2م 55.74

المركبة بالجدار واألرفف المركبة بالتبییت ، وعند اجراء جراحات فتح القلب فإنھ 
یفضل أن تكون ھناك غرفة إضافیة من المساحة المحددة لجناح الجراحة مجاورة 

لعملیات ، وتحدد كغرفة للمضخات حیث یتم تخزین وصیانة مزید من لغرفة ا
إضافة إلى التموینات والملحقات اإلضافیة   corporealالمضخات التي تستخدم في الجسم 

، وكذلك عند القیام بالجراحات العصبیة وتقویم العظام المعقدة فیجب توفیر غرف 
ویقضل أن تكون مجاورة لغرف  إضافیة في المنطقة المحصورة من جناح الجراحة ،

العملیات المتخصصة والتي یجب تحدیدھا على أنھا غرف لتخزین المعدات الكبیرة 
المستخدمة لمساندة االجراءات ، وكذلك یراعى تركیب وصالت كھربائیة وصحیة 
مالئمة في غرفة المستودع والمضخات والعصبیة وتقویم العظام وأمراض القلب 

وحیث یتم القیام بأعمال التجدید والتطویر فیجب بذل كل جھد لسد واألوعیة الدمویة ، 
متطلبات مقاییس الحد األدنى المذكورة أعاله ، وإذا تعذر الوفاء  بمقاییس المتر مربع 
المذكورة أعاله فیمكن للجھة المسئولة إعطاء الموافقة بالخروج عن ھذا المتطلب ، 

قویم العظام على مساحة خالصة بحد وفي ھذه الحالة یجب أن تحتوي غرف جراحة ت
م ، وبالنسبة لغرف  5.49وبحد أدنى في األبعاد قدره  2م 33.48أدنى قدرھا 

األعصاب وأمراض القلب وأوعیة الدم واالجراءات الخاصة األخرى فیمكن أن 
  . 2م 37.16تحتوي على حد أدنى مساحة خالصة قدرھا 

    
  
  :ھـ   غرفة جراحة وتقویم العظام -7-7
ند تضمین ھذه الغرفة فإنھا باإلضافة إلى ما ذكر أعاله یجب أن تحتوى على مساحة ع

وقد یكون المستودع   Traction Equipmentتخزین محاطة ومغلقة للجبائر ومعدات الشد 
خارج غرفة العملیات ولكن یجب أن یكون موقعھ قریبا بحیث یسمح بالوصول الیھ 

فى عملیة التجبیس فینبغى أیضا توفیر  بسھولة ویسر واذا استخدم جبس باریس
  . حوض ومصیدة جبس
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و  غرفة تنظیر المثانة جراحیا واجراءات منظار البطن واالجراءات التي داخل -7-7
  الجھاز البولي

یجب أن تكون مطابقة لما ورد فى غرفة العملیات العامة فیما عدا أن كل غرفة یجب 
باشتثناء الخزائن واألرفف  2م 24تساوى  أن یكون الحد األدنى للمساحة الخالصة بھا

وقد یستلزم البرنامج التشغیلى إضافة مساحة خالصة أخرى الستیعاب . المركبة
وظائف تشغیلیة خاصة فى غرفة واحدة أو أكثر من تلك الغرف، ویجب أن تحتوي 

باستثناء الخزائن المثبتة  2م 32.52ھذه الغرفة على حد أدنى مساحة خالصة قدرھا 
 4.57لمركبة بالجدران واألرفف المبیتة بالجدار بحد أدنى في مساحة أبعاد قدرھا أو ا

متراً بین الخزائن المثبتة واألرفف المبیتة ، كما یجب تركیب األشعة بسعات تستوعب 
أفالم في وقت واحد على األقل ، وفي مشروعات التطویر فیمكن أن تحتوي الغرف  4

  . 2م 23.28على حد أدنى مساحة خالصة قدرھا الخاصة بتنظیر المثانة جراحیاً 
  ) . 9 - 9انظر القسم (ز   متطلبات جناح المنظار الداخلي -7-7
مساحة خالصة إضافیة ومنشآت میكانیكیة  ح     قد یتطلب البرنامج التشغیلي-7-7

ومنشآت لألدوات الصحیة الستیعاب الوظائف الخاصة في غرفة واحدة أو أكثر من 
وعند تعدیل غرف العملیات الحالیة التي تعمل بحیث لن یكون عملیاً تلك الغرف ، 

زیادة مساحة المتر مربع للجدران أو األجزاء االنشائیة فیتم استمرار استخدام غرفة 
  .العملیات عند طلب ذلك من المستشفى 

   :احتجاز المریض قبل العملیة ) مناطق (ط    منطقة -7-7
أو أكثر من غرف العملیات یجب توفیر الفراغات في المنشآت التي تضم غرفتین 

الستیعاب مرضى النقاالت باإلضافة إلى مساحة جلوس للمرضى القادرین على 
المشي الذین ال یحتاجون إلى نقاالت ، ویجب أن تكون تلك المناطق تحت مجال 

  .المراقبة البصریة لطاقم التمریض 
   :ى   وحدة العنایة بعد التخدیر -7-7

یجب أن تحتوي كل وحدة للعنایة لما بعد التخدیر على محطة أدویة ومنشآت لغسیل 
األیدي ومحطة ممرضات ذات منشآت لكتابة التقاریر واإلمالء واالطالع على بیانات 
المرضى وحوض اكلینیكي وتدابیر لتنظیف مباول األسرة وفراغ لمستودع النقاالت 

ذلك یجب أن یوفر التصمیم حداً أدنى قدره والتموینات والمعدات ، وباإلضافة إلى 
لكل سریر مریض مع فراغ للمعدات اإلضافیة الموضحة في البرنامج  2م 7.43

م بین أسرة المرضى وبین جوانب أسرة  1.22التشغیلي وحیز خلوص ال یقل عن 
المرضى والجدران المجاورة ، ویجب عمل التدابیر لعزل مرضى األمراض المعدیة 

حافظة على خصوصیة المریض مثل ستائر غرف الكشف ، ویراعى في وتدابیر الم
االنشاءات الجدیدة تواجد باب واحد على األقل لغرفة االستشفاء بحیث یوصل مباشرة 

  .من جناح الجراحة إلى ھذه الغرفة دون العبور في الممرات العامة للمستشفى 
وحدة العنایة لما بعد  ولیست غرفة العزل لمرضى العدوى المحمولة جواً مطلوبة في

التخدیر ، وینبغي أن تحدید التدابیر الالزمة لالستشفاء بالنسبة لمرضى العدوى 
المحتمل حدوثھا عن طریق االنتقال جواً بواسطة تقییم مخاطر مكافحة العدوى ، 
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ویراعى أن یقع حمام الطاقم الوظیفي داخل نطاق منطقة العمل لمنع اختالط الطاقم 
  .بالمرضى 

ب توفیر منشآت غسیل األیدي ذات أجھزة التحكم التي تعمل بدون استخدام ویج
أسرة وتوزع توزیعاً متجانساً لتوفیر الوصول بسرعة  4األیدي بعدد واحد لكل 

  .  متساویة من كل سریر مریض 
 recoveryاالفاقة واالستشفاء ) غرف(ك   غرفة -7-7

ومنشآت لغسیل األیدى ومحطة یجب أن تحتوى كل غرفة على محطة توزیع األدویة 
وتدابیر لغسل مباول ) اكلینیكى(للممرضات مع منشآت الملفات وحوض سریرى 

األسرة ومستودع للنقاالت والتوریدات والمعدات ، ویجب أن یوفر التصمیم مساحة 
للمعدات االضافیة الموضح مواصفاتھا فى البرنامج التشغیلى الوظیفى ومساحة بحیز 

ة على األقل بین أسرة المرضى وبینھا وبین الحوائط المجاورة ، بوص 3خلوص قدره 
كما یجب عمل التدابیر لعزل المرضى المصابین بأمراض معدیة ، وقد یلزم وجود 

ج 7-7أنظر (مساحة اضافیة ومستقلة الستیعاب مرضى عیادة الجراحة الخارجیة 
  .ح5-9و ) 17(ج 7-7، ) 15(
  :ل   المناطق الخدمیة -7-7
كن اقتسام خدمات بالمشاركة مع منشآت التولید إذا كان البرنامج التشغیلى قد یم 

یعكس ھذا المفھوم فیما عدا غرفة العمل للمواد الملوثة المحاطة والمغلقة المشار إلیھا 
وعند اقتسام المناطق الخدمیة مع غرف الوالدة فانھ یجب توزیعھا ). 9(فى البند 

ظفین المرور بین غرفة العملیات ومناطق غرف لتحاشى حاجة المرضى أو طاقم المو
  :وینبغى توفیر الخدمات التالیة . العملیات

محطة المراقبة یكون موقعھا بحیث تسمح بمالحظة جمیع حركات المرور فى  )1(
  .الجناح والى الجناح

  .مكتب أو محطة مشرف )2(
منشآت أو منشأة للتعقیم مع أجھزة التعقیم ذات السرعة العالیة والستعمال  )3(

لطوارىء ، ویجب أن یكون موقعھا قریبا لخدمة جمیع غرف العملیات ، أو یتم ا
  .تجمیعھا في عدة غرف لالستعمال المریح 

یجب عمل التدابیر : مستودع األدویة ومحطة توزیع األدویة بما فى ذلك الثالجة  )4(
لتخزین وتوزیع العقاقیر واألدویة الروتینیة ، وقد یتم عمل ھذا من غرفة أو حدة 

أو   self - containedحضیر األدویة أو من وحدة توزیع األدویة المتكاملة ذاتیاً ت
بواسطة نظام آخر ، وإذا استخدمت غرفة أو وحدة تحضیر األدویة فیجب أن 
تكون تحت المراقبة البصریة لطاقم التمریض ، ویجب أن تحتوي على طاولة 

بة ، كما یجب توفیر عمل وحوض وثالجة ومستودع مغلق مزدوج للمواد المراق
  .ممر وصول قریب من منشآت غسیل األیدي 

منشآت التعقیم والنظافة وینبغى توفیر مواقع للتعقیم بالقرب من المدخل لكل  )5(
غرفة عملیات، ویمكن أن یخدم موقع التعقیم أكثر من غرفة عملیات اذا كان 

عقیم بما ویجب توزیع منشآت الت. موقعھا قریبا من جمیع مداخل غرف العملیات
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یمنع وقوع طرطشة على األشخاص القریبین أو المعدات الطبیة أو عربات 
التورید ، ویجب أن تكون في فراغ بعید عن الممر الرئیسي خارج المنطقة 
المعقمة من غرفة العملیات ، وفي االنشاءات الجدیدة یجب تركیب نوافذ للمعاینة 

ة ، ویجب أن تكون أحواض بمحطات التعقیم تسمح بالمالحظة من داخل الغرف
التعقیم غائرة في تجویف جداري بعید عن مناطق حركة المرور الرئیسیة ، 

أو   strictedالمراقبة / ویجب أن یقع التجویف الجداري خارج المناطق المحكمة 
من جناح الجراحة ، كما یجب أن تقع أحواض التعقیم   semi - strictedشبھ المحكمة 

  .  Sterile Coreزیة المعقمة خارج المنطقة المرك
المتسخة بحیث تكون من النوع المحاط المغلق جیدا / غرفة عمل للمواد الملوثة  )6(

ویقصر استخدامھا على الطاقم الوظیفى لجناح الجراحة أو غرفة الحتجاز المواد 
الملوثة التى تكون جزءا من نظام عام لتجمیع والتخلص من المواد الملوثة 

وینبغى أن تحتوى غرفة  تجمیع . ا في المنطق المحكمة وبحیث یكون موقعھ
المواد الملوثة على حوض اكلینیكى أو ما یشبھھ من األجھزة المثبتة من النوع 
الذى یقوم بالتنظیف بدفق الماء وعلى طاولة عمل وحوض مجھز لغسیل األیدى 

د وحاویة نفایات وحاویة للشراشف ، وعند استخدام حجرة حفظ واحتجاز الموا
الملوثة فانھ قد یتم الغاء الحوض السریرى وطاولة العمل من الحجرة ، إال أنھ إذا 
.    تم إلغاء الحوض االكلینیكي فیجب توفیر تدابیر أخرى من انفایات السائلة 

وینبغى أال . التدابیر التى أدناه مطلوبة للتخلص من النفایات السائلة ):ملحوظة (
الملوثة ومناطق التخزین على اتصال مباشر مع  تكون مناطق العمل ذات المواد

  غرف العملیات أو أنشطة التعقیم األخرى
یجب أن یكون موقعھا قریبا من غرفة  :منشآت التخلص من النفایات السائلة   )7(

ویالحظ أن الحوض االكلینیكى أو أى معدة . العملیات ولیست موصولة بھا
  .فةمشابھة قد تكفى للوفاء باحتیاجات ھذه المواص

وھذه الغرفة تكون  :غرفة العمل للمواد النظیفة أو غرفة التموینات النظیفة   )8(
مطلوبة عندما یتم تجمیع المواد النظیفة داخل جناح الجراحة قبل االستعمال أو 
بعد دورة إزالة األوساخ ، وینبغى أن تحتوى على طاولة عمل وحوض مجھز 

فة والمعقمة ومساحة لتعبئة البنود لغسیل األیدى ومساحة لتخزین التموینات النظی
التي یعاد استعمالھا ، ویجب فصل المستودع الخاص بالتموینات المعقمة عن ھذه 
المساحة ، وإذا استخدمت الغرفة فقط للتخزین والتجمیع كجزء من نظام لتوزیع 
المواد النظیفة والتموینات المعقمة فقد یتم إلغاء طاولة العمل وحوض غسیل 

ما یجب فصل غرف العمل النظیفة والمتسخة أو غرف التجمیع ، ك. األیدي 
ویجب أن تكون مساحة التخزین للتموینات النظیفة والمعقمة كافیة لخطة التشغیل 
، ویجب التحكم في رطوبة ودرجة حرارة المساحة وخلوھا من حركة المرور 
المعترضة ، وینبغي توفیر تصمیم لجناح غرف عملیات ذي منطقة مركزیة 
للتعقیم دون أن تكون ھناك حركة مرور معترضة من الطاقم الوظیفي 

المتسخة إلى المناطق النظیفة والمعقمة ، / والتموینات من المناطق النظیفة 
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ویجب استعمال المنشآت التي خارج غرف العملیات للقیام بعملیة المعالجة 
/ إلى النظیفة  المعقمة للتخلص من تدفق البضائع واألفراد من المناطق المتسخة

  asepticالمعقمة دون أن یؤثر ذلك على التدابیر الوقائیة العامة أو تقنیات التطھیر 
  .في كل من اإلدارات بوضع الحلول الوسط 

اذا تم استخدام مواد التخدیر القابلة لالشتعال فانھ  :منشآت تخزین الغاز الطبى   )9(
یكون المستودع الرئیسى  وقد 29-7یجب تخزینھا فى غرفة مستقلة طبقا للقسم 

للغازات الطبیة خارج أو داخل المنشأة طبقاً لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة 
، وینبغى وضع التدابیر لعمل مستودع اضافى السطوانات الغاز  NFPA 99الحریق 

  .االحتیاطیة الالزمة النھاء اجراءات عمل یوم واحد على األقل
یف واختبار وتخزین معدات التخدیر ، وینبغى لتنظ :غرفة عمل مواد التخدیر  )10(

أن تحتوى ھذه الغرفة على طاولة عمل وحوض وأرفف لالسطوانات وكذا توفیر 
مستودع مستقل للمواد النظیفة والملوثة ، وفي االنشاءات الجدیدة واستناداً على 
البرامج التشغیلیة وبرامج الفراغات فیجب أن توفر غرفة العمل للتخدیر الفراغ 

  .الالزم لعربات علب التخدیر ومعدات التخدیر األخرى 
وذلك لتخزین المعدات واإلمدادات المستخدمة فى  :غرف تخزین المعدات  )11(

  .جناح الجراحة
ینبغى توفیر مناطق مالئمة للموظفین من  :مناطق تغییر مالبس طاقم الموظفین  )12(

الذین یعملون الرجال والنساء  والفنیون والمالحظون والممرضات واألطباء 
داخل جناح الجراحة وینبغى أن تحتوى المناطق على أدراج مغلقة وأدشاش 
وحمامات ومغاسل مجھزة لغسیل األیدى ومساحة الرتداء البدل واألحذیة المعقمة 
ومالبس الجراحة ، وھذه المناطق یجب تنظیمھا بحیث یسمح بالحركة فیھا فى 

ین یدخلون من خارج جناح الجراحة اتجاه واحد فقط وبحیث یمكن لألشخاص  الذ
  .تغییر المالبس والتحرك إلى داخل جناح الجراحة مباشرة

یجب توفیر استراحات  :منشآت دورات المیاه واستراحات الطاقم الوظیفى  )13(
مستقلة لطاقم الموظفین الرجال والنساء ، وینبغى تصمیم االستراحة للتقلیل إلى 

الجناح وأن تكون ذات تدابیر قریبة للوصول الحد األدنى من الحاجة الى مغادرة 
  .بسھولة إلى غرفة االستشفاء

وھذه یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من  :منطقة إعداد التقاریر وإمالئھا  )14(
  .منطقة  االستراحات 

إذا حدد البرنامج التشغیلى  :مناطق تغییر المالبس للعیادة الخارجیة للجراحة  )15(
عیادة خارجیة للجراحة كجزء من جناح الجراحة فانھ ینبغى توفیر منطقة مستقلة 
حیث یتمكن الطاقم الوظیفى للعیادات الخارجیة تغییر مالبسھ العادیة التى یخرج 
بھا إلى المالبس المخصصة للعمل بالمستشفى والمجھزة للجراحة وھذه المنطقة 

تشمل غرفة انتظار وأدراج مغلقة وحمامات ومنطقة لتغییر المستقلة سوف 
  .المالبس وارتداء المالبس الجراحیة للعمل بالمستشفى
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یجب عمل التدابیر الالزمة لفحص المرضى وللمقابالت ولالختبارات  )16(
  .والحصول على العالمات الحیویة لمرضى العیادة الخارجیة للجراحة 

اذا احتوى  :السترداد العافیة للعیادة الخارجیة ) االفاقة(غرفة االستشفاء  )17(
البرنامج التشغیلى على عیادات خارجیة للجراحة فانھ ینبغى اتخاذ التدابیر لفصل 
مرضى العیادات الخارجیة الذین ال یخضعون للتخدیر العام عن المرضى 
المنومین ، ویمكن الوفاء بھذا المطلب عن طریق الغرف المستقلة أو عن طریق 

ویجب توفیر غرفة حمامات للمرضى مع . ولة االجراءات الجراحیة زمنیاجد
الوصول المباشر الیھا من غرفة االستشفاء المخصصة للعیادة الخارجیة ، وأما 
المنشآت الصغرى التى ال تزید عن غرفتین لالجراءات الجراحیة فانھا قد 

بل إجراء تستخدم نفس المساحة مثل تلك المساحة المخصصة للتحضیر لما ق
  .العملیة الجراحیة

فى المنشآت التى تتكون من غرفتین أو أكثر للعملیات  :منطقة انتظار المرضى  )18(
فانھ ینبغى توفیر غرفة أو تجویف جدارى بحیث یكون بعیدا عن حركة المرور 
الستیعاب المرضى ذوى النقاالت الذین ینتظرون إجراء الجراحة وھذه المنطقة 

راقبة برؤیا العین من قبل جناح الجراحة ومحطة یجب أن تكون تحت الم
  .المراقبة

لمعدات أشعة اكس المنقولة والنقاالت وطاوالت  )مستودع(مناطق تخزین  )19(
الخ وھذه المناطق یجب ... وللمبات المساعدة   warming  الكسور وأجھزة اإلحماء

  .أن تكون خارج الممرات وحركة المرور
وھي حجرة تحتوي  على مصرف لألرضیة  :حجرة صغیرة لعمال النظافة  )20(

وحوض خدمة ومستودع لتخزین تموینات ومعدات النظافة التى یقتصر 
  .استخدامھا على جناح الجراحة

وھذه المساحة یمكن أن  frozen scetionsفراغ لتحضیر واختبار المقاطع المجمدة  )21(
فوریة من  تكون جزءا من المختبر العام إذا قدم ھذا النظام واالجراءات نتائج

  .شأنھا عدم تعطیل أعمال الجراحة بشكل غیر ضرورى
للتغذیة بالثلج الستعمال المرضى ولالستخدام فى حاالت  ماكینة صنع الثلج )22(

  .العالج
، وتدابیر مناسبة لعمل منشآت تبرید  التدابیر الالزمة لثالجة بنك الدم المبرد  )23(

  . Harvested Organsتخصص لألعضاء المجمعة 
  .والخاص بالوحدة المستقلة لعیادة الجراحة الخارجیة 5-9لقسم انظر ا )24(
قبل التحویل إلى قسم األمراض ) مرضیة ( تدابیر لمستودع عینات باثولوجیة  )25(

  .الباثولوجیة 
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  منشآت الوالدة  7-8
آالم الوالدة وأسرة / ینبغى أن یكون عدد غرف الوالدة وغرف المخاض : ملحوظة 

اطق الخدمیة مطابقة لمتطلبات أعباء عمل الوالدة ، وتختلف االستشفاء ومقاسات المن
نماذج البرامج المتعلقة  بالتولید اختالفاً كبیرا في طرق الوالدة ، وھي عبارة عن 

  : ثالث أنماط رئیسیة یوضح الشرح التالى الھیكل التنظیمي لكل نموذج 
) المخاض(بل الوالدة في ظل النموذج التقلیدي ، فإن آالم ما ق :النموذج التقلیدي   )1(

والوالدة واالستشفاء وما بعد الوالدة تحدث في مناطق مستقلة ، والمرأة التي تلد 
یتم معالجتھا كجزء متنقل حیث یتم نقلھا خالل تلك المناطق التشغیلیة اعتماداً 

والمناطق التشغیلیة عبارة عن غرف مستقلة تتكون من .  على حالة عملیة الوالدة
غرفة الوضع وغرفة االستشفاء وغرفة نوم لما بعد الوالدة غرفة المخاض و

  ) . وتتحدد المستویات من حدتھا ( وحضانات األطفال 
 -الوالدة-جمیع غرف االستشفاء :  المخاض -الوالدة  -نموذج االستشفاء  )2(

المخاض یتم تصمیمھا الستیعاب حالة الوالدة من المخاض إلى الوالدة واستشفاء 
زود أو تجھز لمعالجة معظم المضاعفات باستثناء أقسام الوالدة األم والطفل ، وت

وتتحرك فقط المرأة التي تلد على أنھا مریض ما بعد الوالدة .  القیصریة
Postpartum   إلى غرفة نومھا أو إلى غرفة الوضع بقسم القیصریةCaesarean  ) غرفة

ن یتم شفاء األم إذا حدثت مضاعفات في الوالدة ، وبعد أ) العملیات الجراحیة
والطفل في نموذج المخاض والوضع واالستشفاء فیتم نقلھما إلى وحدة العنایة 

  .بالطفل واألم لإلقامة بعد الوالدة 
حیث یتم رعایة األم في  :نموذج المخاض والوضع واالستشفاء وما بعد الوالدة   )3(

یضاف المخاض ف -الوضع  -االستشفاء  -غرفة مفردة في غرف ما بعد الوالدة 
ما بعد الوالدة لنموذج المخاض والوضع واالستشفاء ، وبالنسبة لتصمیم الغرفة 
ومقدرتھا على أن تعالج معظم حاالت الطوارىء فیجب أن تبقى كتصمیم نموذج 
المخاض والوضع واالستشفاء إال أن نموذج المخاض والوضع واالستشفاء وما 

لوالدة بعد الوضع ، ذلك أن نموذج بعد الوالدة یلغي عملیة االنتقال إلى ما بعد ا
المخاض والوضع واالستشفاء وما بعد الوالدة یستعمل غرفة واحدة خاصة 
للمخاض والوضع واالستشفاء وفترة المكث بعد الوالدة ، ویتم نقل المعدات إلى 
الغرفة حسب الطلب بدالً من انتقال المریض إلى غرفة المعدات ، ویتم معالجة 

غرفة العملیات (في غرفة الوضع بقسم القیصریة  حاالت معینة للوضع
إذا ما جدت مضاعفات في الوالدة ، ویجب أن یكون توزیع وموقع ) الجراحیة

جناح التولید بحیث یحول دون حركة المرور عبر الجناح من األشخاص الذین 
وعندما تقع غرف الوالدة والعملیات في نفس .  لسي لھم أي صلة بالعمل فیھ

بغي أن تكون التوزیعات الخدمیة وممرات الوصول بحیث ال یلزم على الجناح فین
  .الطاقم الوظیفي وال على المرضى السیر خالل منطقة ما للوصول إلى أخرى

ویجب عمل التدابیر لتنفیذ أقسام الوالدة القیصریة طبقاً للبرنامج التشغیلي وحسبما 
  : د العناصر التالیة یطلب من الجھات المختصة ، ویجب أن یشمل جناح التولی



  52

یجب أن تحتوي كل غرفة من غرف ما بعد الوالدة على  :غرفة ما بعد الوالدة )  1
لكل سریر للغرف متعددة األسرة باستثناء  2م 9.3حد أدنى مساحة خالصة قدرھا 

وفي الغرف .  الخزائن المثبتة واألرفف المركبة بالتثبییت والحمام والمغسلة الثابتة
م بین السریر والجدار  1.22ة یجب أن تكون المساحة بحیث ال تقل عن متعددة األسر

م بین األسرة  1.22م بین جانب السریر والجدار المقابل ومسافة  0.9المقابل ومسافة 
على أال یزید عدد األسرة عن سریرین للغرفة الواحدة ، كذلك یجب أن تحتوي كل 

كذلك یضاف .  مشغلي المستشفىغرفة على نافذة تطل على الخارج وتفتح بواسطة 
لكل غرفة حوض غسیل لألیدي وبحیث یتم الوصول إلى الحمام من كل مریض دون 

   -:المرور بالممر الرئیسي للقسم ، ویجب أن یحتوي القسم على الخدمات التالیة 
  مركز تمریض مع غرفة إعداد التقاریر وإمالئھا وبیانات المرضى  )1(
  مكتب تمریض )2(
  حمام للعاملین       )3(
  استراحة عاملین  )4(
  خزانات للعاملین       )5(
  غرفة اجتماعات واستشارات  )6(
  ) .یمكن الغاؤھا إذا كانت جمیع الغرف بسریر واحد ( استراحة مرضى  )7(
  غرفة المواد النظیفة )8(
  غرفة المواد الملوثة  )9(
  مركز أدویة )10(
  غرفة مستودع أجھزة  )11(
  مكان لمواقف العربات والكراسي  )12(
  غرفة نظافة            )13(
غرفة فحص ومعالجة أو غرف متعددة األغراض الختبارات التشخیص  )14(

  .  2م 11.2بمساحة ال تقل عن 
  ) . إذا دعت الحاجة إلیھا ( غرفة عزل  )15(
  
  : الوالدة القیصریة / أ   جناح الوالدة -7-8
  الوالدة القیصریة على مساحة خالصة / الوضع ) غرف(یجب أن تحتوي غرفة

م باستثناء  4.88وبحد أدنى أبعاد قدرھا  2م 33.45لألرضیة بحد أدنى قدرھا 
أو األرفف المبیتة بالتركیب ، ویجب توافر حد أدنى مساحة ) الكبائن(الخزائن 

  .واحدة من ھذه المساحات في كل وحدة تولید 
  الوالدة ، ویجب أن تحتوي على حد أدنى مساحة كاملة قدرھا ) غرف(غرفة

الكبائن المثبتة واألرفف المبیتة بالتركیب ، كما /باستثناء الخزائن  2م 27.87
یجب تركیب نظام اتصال للطوارىء یكون موصوالً بمحطة المراقبة بجناح 

  .التولید 
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  الوالدة ) غرف (یجب توفیر أجھزة انعاش لألطفال داخل غرفة : انعاش األطفال
 3.72ة أرضیة كاملة قدرھا الوالدة القیصریة وغرف الوالدة بحد أدنى مساح/ 
باإلضافة إلى المساحة المطلوبة لكل غرفة أو قد توفر في غرفة مستقلة ،  2م

،  2م 13.94ولكن یمكن الوصول إلیھا مباشرة بمساحة أرضیة كاملة قدرھا 
مخارج كھربائیة مفردة أو ثالث مخارج كھربائیة مزدوجة  6ویجب توفیر 

  . لمنشآت المطلوبة لألم لألطفال باإلضافة إلى ا) دوبلكس(
  الوالدة  -یمكن تبدیل غرف المخاض ( آالم الوالدة / المخاض ) غرف ( غرفة- 

، وفي مشروعات التطویر والتجدید یمكن أن تحتوي غرف المخاض ) االستشفاء 
للسریر ، /  2م 9.29الحالیة على حد أدنى مساحة خالصة قدرھا ) آالم الوالدة(

ذج المخاض والوالدة واالستشفاء أو نموذج المخاض و وحیث ال یتم توفیر نمو
الوالدة وما بعد الوالدة فیجب توفیر حد أدنى سریرین للمخاض لكل غرفة غرفة 

قیصریة ، ویجب توفیر غرفتین للمخاض في المنشآت التي یوجد بھا / والدة 
قیصریة واحدة فقط ، ویجب تصمیم كل غرفة إما لسریر واحد أو / غرفة والدة 

لكل سریر ، ویجب أن تحتوي كل  2م 11.15ثنین بحد أدنى مساحة كافیة قدرھا ا
غرفة مخاض على جھاز لغسیل األیدي وممر موصل إلى غرفة حمام ، وقد تخدم 
غرفة الحمام الواحدة غرفتین للمخاض ، ویجب أن یتوفر بغرفة المخاض ممرات 

من محطة التمریض ،  مراقبة مع األبواب التي یتم توزیعھا للقیام بالمالحظة
ویفضل أن یفصل عن غرفة المخاض لو كان ( ویجب توفیر دش واحد على األقل 

وذلك الستعمال المرضى في المخاض ، وإذا تم ) یخضع لمراقبة الطاقم الوظیفي 
توفیر النوافذ في غرف المخاض فیجب أن یكون موقعھا وموضع الستائر علیھا 

ة من الرؤیة العرضیة التي قد تقع من بما یحفظ للمریض السریة والخصوصی
  . خارج غرفة المخاض 

  قد تحل غرف المخاض والوالدة واالستشفاء محلھا ( االستشفاء ) غرف(غرفة (
إفاقة على سریرین على األقل ومحطة / ، ویجب أن تحتوي كل غرفة استشفاء 

بحیث  تمریض بمنشآت لكتابة التقاریر واإلمالء وبیانات المرضى ویكون موقعھا
یسمح بالمراقبة بالنظر على جمیع األسرة ، ویجب أن تحتوي كل غرفة على 
منشآت غسیل األیدي وتوزیع األدویة ، كما یجب توفیر حوض اكلینیكي مع جھاز 
لغسیل مباول األسرة بدفق المیاه وكذلك مستودع للتموینات والمعدات كما یجب 

لخاصة بھم وكرسي للشخص توفیر مساحة كافیة لألطفال واألسرة الصغیرة ا
المساعد ، كما یجب توفیر التدابیر الالزمة للمحافظة على خصوصیة العائلة 

  .الجدیدة من الرؤیا العرضیة التي قد تقع من بعض األشخاص 
  : ب   مناطق الخدمات  -8- 7

یجب توفیر الغرف الفردیة كما ھو موضح في المواصفات القیاسیة التالیة ، وإال فقد 
تخدام التجاویف الجداریة أو مساحات مفتوحة أخرى ال تتعارض مع حركة یتم اس

   -:المرور ، كما یجب توفیر الخدمات التالیة 
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ممرضات ، ویكون موقعھا بحیث یحد من حركة المرور لغیر / محطة مراقبة    )أ (
  .المصرح لھم التواجد في الجناح 

عن غرفة العمل  غرفة العمل المتسخة ، وھذه الغرفة یجب أن تكون مستقلة   )ب (
أو ما ( النظیفة ، ویجب أن تحتوي غرفة العمل المتسخة على حوض سریري 

، ویجب أن تحتوي الغرفة على )  یساویھ من حوض ذي إطار یعمل بدفق المیاه
حوض لغسیل األیدي ، وھذه األحواض المذكورة یجب أن تحتوي أیضاً على 

ن تحتوي الغرفة على طاولة صنبور خلط المیاه الباردة والحارة ، كما یجب أ
عمل ومساحة لحاویات مستقلة ذات غطاء للنفایات والغیارات المتسخة ، وقد 
یستغنى عن الحوض االكلینیكي وطاولة العمل إذا كانت ھناك غرف مستخدمة 
فقط للتجمیع المؤقت للمواد المتسخة ، وإذا تم إلغاء الحوض االكلینیكي ذي 

ه فیجب توفیر منشآت لتنظیف مباول األسرة في اإلطار الذي یعمل بدفق المیا
  .مكان آخر 

  التخلص من النفایات السائلة    )ج (
قد یمكن اقتسام الخدمات التالیة مع المنشآت الجراحیة إذا عكس البرنامج    )د (

التشغیلي ھذا االھتمام ، وعند اقتسامھا یجب توزیع المساحات لتحاشي المرور 
  . المباشر بین غرف العملیات والوالدة 

  محطة أو مكتب المشرف   )ه (
غرفة انتظار مع حمامات وھواتف ونوافیر للشرب ویكون موقعھا قریباً بشكل    )و (

  . مریح ، ویجب أن تحتوي غرفة الحمام على منشآت لغسیل األیدي 
منشآت التعقیم بأجھزة تعقیم ذات سرعات عالیة وتكون قریبة من غرف الوالدة    )ز (

منشآت التعقیم منفصلة عن الوالدة وقریبة  الوالدة القیصریة ، ویجب أن تكون/ 
من التجمیع للمواد النظیفة ، ویجب أن تستخدم أجھزة التعقیم ذات السرعة العالیة 

والتي   droppedأعني المعدات واآلالت الدقیقة المدالة ( فقط في محطة الطوارىء 
ة إذا ، ولن تكون منشآت التعقیم ضروری) ال یوجد بدیل متوفر للتعقیم غیرھا 

كان تدفق المواد یتم تداولھا تداوالً سلیماً من إدارة خدمات مركزیة تستند على 
  . استعمال غرفة الوالدة 

محطة توزیع األدویة ومنشآت غسیل األیدي وتدابیر للتخزین المراقب وتحضیر    )ح (
  . وتوزیع األدویة 

یم قریبین یجب توفیر موقعین للتعق: القیصریة / منشآت التعقیم لغرف الوالدة    )ط (
والدة قیصریة ، ویجب توزیع منشآت التعقیم / من المدخل لكل غرفة والدة 

لتقلیل حدوث أي تناثر للسوائل على األفراد القریبین أو على عربات التموین ، 
وفي المنشآت الجدیدة یتم توفیر نوافذ للمعاینة بمحطات التعقیم للسماح بمالحظة 

  .ما بداخل الغرفة 
یجب توفیر غرفة عمل نظیفة : ات النظیفة أو غرفة العمل النظیفة غرفة التموین   )ي (

إذا تم تجمیع المواد النظیفة داخل نطاق جناح التولید قبل االستعمال ، وإذا تم 
توفیر غرفة عمل نظیفة فیجب أن تحتوي على طاولة وحوض مجھز لغسیل 



  55

النظیفة عندما األیدي ومساحة لتخزین التموینات ، ویمكن توفیر غرفة للتموینات 
  .یحدد البرنامج التشغیلي نظاماً لتخزین وتوزیع التموینات النظیفة والمعقمة 

  ) . 8ج  7 - 7انظر القسم (منشآت تخزین الغازات الطبیة    )ك (
منطقة مستودع للمواد المعقمة النظیفة التي یجب توفیرھا بسھولة ویسر للوالدة    )ل (

ستعمال والوظائف الموفرة من واالستشفاء ، وینبغي تحدید مقاییس مستوى اال
  .منطقة التوزیع المركزیة للمستشفى 

غرفة عمل التخدیر واختبار وتخزین معدات التخدیر ، ویجب أن تحتوي على    )م (
  .طاولة عمل وحوض وتدابیر لفصل البنود النظیفة والمتسخة 

للمعدات والتموینات المستخدمة في جناح : مستودع المعدات ) غرف(غرفة    )ن (
  . التولید

یجب تصمیم منطقة تغییر المالبس : مناطق تغییر مالبس الطاقم الوظیفي  )س (
للتقلیل إلى الحد األدنى من حدوث مالمسة بین األفراد الملوثین والنظیفین ، 
ویجب أن تحتوي المنطقة على دوالیب وأدشاش وحمامات ومنشآت لغسیل 

  .األیدي ومساحة الرتداء األحذیة والبدالت المعقمة 
تصمم حسب ما ( ة لتغییر المالبس ألشخاص المساندة من النساء والرجال منطق   )ع (

  ) ھو مذكور أعاله
منشآت االستراحة والحمامات لطاقم التولید وتكون قؤیبة من مناطق الوالدة  )ف (

والمخاض واالستشفاء ، ویجب أن تحتوي غرف الحمامات على منشآت غسیل 
  .األیدي 

تصریف لألرضیة أو حوض خدمة وفراغ  غرفة النظافة ویتواجد بھا بالوعة )ص (
  .مستودع للتموینات ومعدات النظافة 

  .   فراغ لتخزین النقاالت بعیداً عن ممرات حركة المرور العادیة    )ق (
والوالدة وما بعد الوالدة  ج المخاض والوالدة واالستشفاء ومنشآت المخاض 8- 7
عند توفرھا بواسطة البرنامج التشغیلي ، فإن اجراءات الوالدة طبقاً لمفاھیم الوالدة .

قد یتم القیام بھا في غرف المخاض والوالدة واالستشفاء أو غرف المخاض والوالدة 
 المخاض والوالدة واالستشفاء) غرف(واالستشفاء وما بعد الوالدة ، وقد تقع غرفة 

الوالدة / في جناح مستقل للمخاض والوالدة واالستشفاء أو كجزء من جناح الوالدة 
القیصریة ، وقد تحتوي وحدة ما بعد الوالدة على غرف المخاض والوالدة واالستشفاء 

من مساحة  2م 23.28وما بعد الوالدة وتلك الغرف یجب أن تحتوي على حد أدنى 
م باستثناء غرفة الحمام ودورة المیاه  3.96أرضیة خالصة وبحد أدنى أبعاد قدرھا 

والتجویف الجداري أو الممرات ، ویجب أن تكون ھذه مساحة كافیة لمھاد األطفال 
وكرسي مستلق للشخص المساعد ، ویجب توفیر مساحة داخل الغرفة تكون ممیزة 

الخاص بمخارج  5انظر الجدول ( عن فراغ األم النعاش واستقرار الطفل الرضیع 
، وتلك المخارج یجب أن یكون موقعھا في الغرفة بحیث یمكن ) ازات الطبیة الغ

الوصول منھا إلى منطقة والدة األم ومنطقة إنعاش األطفال ، وعندما یتم القیام بأعمال 
التجدید فیجب بذل المجھودات للوفاء بالمواصفات القیاسیة للمتر المربع المذكورة 
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الموافقة على الخروج من ھذه المتطلبات ، وفي  أعاله ، وقد یمكن للجھة المسئولة
ھذه الحالة یجب أن تتضمن غرف المخاض والوالدة واالستشفاء الحالیة والمخاض 

، ویجب  2م 18.58والوالدة واالستشفاء وما بعد الوالدة مساحة كاملة بحد أدنى قدره 
االستشفاء أن تكون كل غرفة للمخاض والوالدة واالستشفاء أو المخاض والوالدة و

وما بعد الوالدة لإلقامة المفردة ویكون لھا ممر موصل إلى حمام خاص مع دش أو 
منشآت غسیل األیدي التي ( بانیو ، وینبغي تجھیز كل غرفة بمنشآت لغسیل األیدي ، 

، ویمكن أن تكون اللمبات التي ) یتم تشغیلھا بدون استعمال األیدي مقبولة للتعقیم 
وع المتنقل غیر أنھا یجب أن تكون مما یمكن الوصول إلیھا تستخدم للكشف من الن

مباشرة ، ویجب اختیار التشطیبات بحیث تكون من النوع الذي یسھل تنظیفھ وأن 
تكون مقاومة للمنظفات القویة ویجب توزیع النوافذ أو األبواب التي تقع داخل خط 

ائر علیھا حسب اإلنارة العادي الذي یتیح المالحظة لمن في الغرف أو وضع ست
  . مقتضیات الضرورة للمحافظة على خصوصیة المریض 
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  :خدمات الطوارئ  7-9
  .لوحدة الطوارئ المستقلة بالعیادة الخارجیة 6-9انظر القسم رقم 

  :أ  تصنیف أقسام الطوارىء -7-9
ساعة في الیوم مع وجود  24رعایة طوارىء شاملة على مدار یوفر  : 1المستوى 

طبیب متمرس في رعایة الطوارىء یتواجد في نوبات العمل في جمیع األوقات ، 
ویجب أن یشتمل ھذه المستوى على طبیب مقیم داخل المستشفى لتغطیة خدمات 

یجب تغطیة التولید والعظام والجراحة والباطنة ، كما / التخدیر واألطفال والنساء 
دقیقة تقریباً ،  30الخدمات في مجال التخصصات األخرى في حدود مدى زمني قدره 

األخرى وما یرتبط بھا من   physcialكذلك یجب توفیر التغطیة للمشكالت الفیزیائیة 
  .مشكالت عاطفیة 

ساعة في الیوم مع  24وھذا المستوى یوفر رعایة الطوارىء على مدار  : 2المستوى 
بیب متمرس في رعایة الطوارىء بحیث یتواجد في نوبات العمل في جمیع وجود ط

دقیقة تقریباً ،  30األوقات ، ویوفر ھذا المستوى االستشارات التخصصیة في حدود  
الجسدیة األخرى وما یرتبط بھا من /كما یجب توفیر التغطیة للمشكالت الفیزیائیة

  .م آخر إن احتیج إلى ذلك مشكالت عاطفیة مع وجود تدابیر التحویل إلى قس
ساعة في الیو م مع توفیر طبیب  24ویوفر رعایة الطوارىء على مدار  : 3المستوى 

دقیقة ، كما یجب توفیر االستشارات  30واحد على األقل في مدى زمني قدره 
التخصصیة عن طریق طلب موظف طبي متخصص أو بالتحویل إلى مستشفى معین 

  .محددة حیث یمكن توفیر الرعایة ال
ویوفر رعایة معقولة في التقییم إن وجدت طوارىء وفي القیام  : 4المستوى 

باالسعافات األولیة إلنقاذ األرواح ، مع اإلحالة المتخصصة إلى أقرب مستشفى یكون 
قادراً على توفیر الخدمات المطلوبة ، وتتحدد التغطیة من األطباء بواسطة الطاقم 

  .  الطبي المحلي 
   :ریفات ب   تع-7-9

تتراوح مستویات العنایة للطوارئ من االسعافات األولیة الى االجراءات الجراحیة 
الرفیعة المستوى مثل اصالحات جروح القلب ، اال أنھ لتطبیق تلك المقاییس فان 

  :خدمات الطوارئ یتم توضیح مواصفاتھا فى فئتین كبیرتین 
للطوارئ ھى تلك العنایة التى االسعافات األولیة  :االسعافات األولیة والجروح   )أ (

یتم توفیرھا بصفة مبدئیة للعمل على ثبات حالة المصاب والتقلیل من احتمال 
حدوث اصابات تالیة أثناء نقل المصاب لتلقى الخدمات الطبیة المختصة وكقاعدة 
عامة یتم تقدیم االسعافات األولیة للطوارئ بواسطة فریق اسعافى مدرب لحاالت 

طریق خدمات مشابھة والذى ینقل المصاب بعد ذلك الى الطوارئ أو عن 
المستشفى مباشرة لتلقى العالج الذى یعقب ذلك ، ورغم ذلك كلھ فان كثیرا من 
المصابین یتم نقلھم فى سیارات خاصة بواسطة أشخاص عادیین غیر مدربین 
الى أقرب مستشفى قد یكون أو ال یكون بھا جمیع الخدمات المطلوبة ومن المھم 

قادرة على تخفیف حدة حاالت الجروح  -فى تلك المناطق-ن تكون المستشفى أ
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والترتیب لتحویل المصاب الى الجھة المختصة القادرة على اعطاء العالج الذى 
  .یتناسب مع ھذه الحالة

العنایة بجروح الطوارئ قد تتراوح من عملیة الخیاطة البسیطة بالغرز لجروح    )ب (
ت الطوارئ الرئیسیة الى االجراءات الطبیة الفئة الخامسة ، وخدمات حاال

ویجب أن .  وخدمات الطوارئ الشاملة) أ(الجراحیة الواسعة النطاق ذات الفئة 
تتوفر خدمات المنشآت التى تشمل العنایة بجروح حاالت الطوارئ على مدار 

ساعة مع تقدم العنایة الكاملة لحاالت الطوارئ بحیث تؤدى اما الى خروج  24
  .الى بیتھ أو تنویمھ بالمستشفى المختص مباشرةالمریض 

  :ج    عــــــام -7-9
ان نطاقات ونوعیات وخدمات الطوارئ التى یجب توفیرھا ینبغى أن ترتكز على 
احتیاجات المجموعة السكنیة المحیطة ومدى توافر الخدمات األخرى داخل نطاق 

افات األولیة لحاالت المنطقة ففى الوقت الذى یجب فیھ العمل على توفیر االسع
الطوارئ فى كل مستشفى فقد تكون خدمات الجروح الكاملة النطاق غیر عملیة أو 

وحقیقة األمر قد یكون وجود منشأة خاصة بجروح .  مزدوجة بشكل غیر ضرورى
حاالت الطوارئ تنطوى على تكلفة باھظة الثمن دون وجود المعدات الكافیة والطاقم 

واذا .  ساعة أمرا خطیرا یشكل تھدیدا لحیاة المصاب 24الوظیفى الذى یعمل لمدة 
حدث احتماالت فى تأخیر توافر العالج الرئیسى نتیجة سوء توجیھ المصابین الذین قد 

ونورد المقاییس التالیة .  یتم ارسالھم مباشرة خالف ذلك الى المستشفى المتخصص
شآت االضافیة التى قد تطلب وبالنسبة للمن.  على أنھا تمثل فقط الحد األدنى للمقاییس

ویتم تغطیة .   حسب الحاجة ینبغى أن تكون وفقا للمطلوب وذلك ایفاء بالبرنامج
التدابیر الخاصة بمنشآت توفیر العالج والحاالت غیر الطارئة لمرضى العیادات 

  .3-9الخارجیة بشكل مستقل فى القسم 
أمر أساسى ألن الكشف والتنسیق بین خدمات الطوارئ وخدمات العیادة الخارجیة 

.   الطبى یعد غالبا أمرا ضروریا للتفرقة بین حاالت الطوارئ وغیر الطوارئ
وباالضافة الى ذلك فقد یكون ھناك الرغبة فى عمل تدابیر تتعلق بتوسیع خدمات قسم 

  .العیادة الخارجیة أثناء وبعض فترات الذروة والتى تبلغ مداھا أوقات حدوث الكوارث
  
  
  
  
  :االسعافات األولیة لحاالت الطوارئ د   -7-9
كحد أدنى ینبغى أن یتواجد بكل مستشفى التدابیر الخاصة بعالج حاالت طوارئ  -

االسعافات األولیة وذلك للطاقم الوظیفى والموظفین والزوار باالضافة الى األشخاص 
نشآت الذین یجھلون أو الذین ال یستطیعون الوصول فورا الى الخدمات التى تقدم فى م

  :وھذا ینبغى أن یشتمل على . أخرى
  .تمییز المدخل بالعالمات الممیزة بالدور األرضى وحمایتھ من التقلبات الجویة  )أ (
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متر مربع باستثناء دورات المیاه  11غرفة عالج بمساحة خالصة ال تقل عن   )ب (
ویجب أن تحتوى كل غرفة عالج على مصباح . ومنطقة االنتظار والمستودع

ولمبات . الفحص والكشف وطاولة عمل ووحدات لغسیل األیدىاضاءة لعملیة 
انارة الظھار أشعة اكس وخزائن ومستودع أدویة وتدابیر لألكسجین وتفریغ 

ویمكن ایجاد مساحة اضافیة بغرفة العالج بین الحجیرات الصغیرة .   الھواء
  .للمحافظة على السریة

م الوظیفى الخاص مستودع بعید عن حركة المرور یكون تحت رقابة الطاق  )ج (
بالتوریدات والمعدات الطبیة العامة لحاالت الطوارئ الجراحیة أو الطبیة مثل 

  ....جھاز االنعاش وجھاز صدمات القلب والجبائر الخ
  .التدابیر الخاصة بحاالت االستقبال والمالحظة وانتظار الزوار  )د (
  .غرفة دورة میاه للمرضى قریبة من غرف العالج  )ه (
  .مراقبة السموم بالبیانات والتریاقممر موصل الى مركز   )و (
  : ھـ   قسم االسعاف -7-9

عندما یجب توفیر خدمة حاالت الطوارئ على مدار األربع وعشرین ساعة فینبغي أن 
وكحد أدنى . یكون نوع وحجم وعدد الخدمات طبقا لما ھو محدد فى البرنامج التشغیلى

  :یجب توفیر ما یلى 
ن التقلبات الجویة وذو ممر مباشر قادم من مدخل الدور األرضى یكون محمیا م )1(

مھبط الھلیكوبتر وان كان ذلك واردا وذو ممر موصل من الطرق العامة لمرور 
ویجب تحدید المدخل والممر الموصل الى المبنى . عربات االسعاف والمركبات

واذا تم استخدام الرصیف المرتفع لخروج عربات . بعالمات ممیزة واضحة 
  .توفیر ساللم صعود للمشاة وممر دخول لعربات الید المتحركة االسعاف فینبغى

ممر دخول مرصوف لحاالت الطوارئ بحیث یسمح بخروج المرضى من  )2(
السیارات وعربات االسعاف ومكان مؤقت الیقاف السیارات بحیث یكون قریبا 

  .من المدخل
ظفین محطة االستقبال والمراقبة ویكون موقعھا بحیث تسمح بمالحظة طاقم المو )3(

ومراقبة الدخول الى منطقة العالج ومداخل المشاة واالسعاف ومنطقة االنتظار 
  .للزوار

ینبغى توفیر مستودع للنقاالت وعربات الید المتحركة لتوصیل المرضى ، وھذا  )4(
المستودع یجب أن یكون خارج حركة المرور وذو ممر قریب من مداخل 

  .الطوارئ
منشآت لدورات المیاه ونوافیر الشرب ینبغى توفیر منطقة عامة لالنتظار ب )5(

  .والھواتف
یجب أن یكون مركز االتصاالت جزءا من محطة التحكم أو قریبا منھا وعلى أن  )6(

-7أنظر القسم  -والھاتف ونظام االتصاالت) الالسلكى(یتواجد بھ أجھزة الرادیو 
27  
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على األقل من المساحة  2م11وینبغى أن تكون مساحة كل غرفة فحص أو عالج  )7(
األرضیة ویجب أن تحتوى الغرفة على طاوالت عمل وخزائن ووحدات لغسیل 

  .األیدى وجھاز الظھار أفالم أشعة اكس ومصابیح للكشف
الجراءات حاالت الطوارئ بما فى ذلك جراحات    Trauma / cardiacغرف للـ  )8(

.  من المساحة األرضیة الخالصة 2م21حاالت الطوارئ بمساحة ال تقل عن 
یوجد بكل غرفة خزائن وأرفف لتوریدات الطوارئ وأجھزة اظھار  وینبغى أن

أفالم األشعة ومصابیح للفحص وینبغى توفیر مساحة فراغیة اضافیة ذات ستائر 
للغرف الصغیرة للمحافظة على السریة الستیعاب أكثر من مریض واحد فى 

  .غرفة الجروح فى وقت واحد
رھا وھذه التدابیر یمكن أن تتم فى التدبیر الخاصة بأعمال تقویم العظام وتجبی )9(

غرف الجروح أو فى غرف مستقلة وینبغى أن تشمل التدابیر مستودعا للجبائر 
وتوریدات تقویم العظام األخرى وحوض للجبس وخطاطیف للشد وأجھزة اظھار 

  .أفالم األشعة ومصابیح الكشف والفحص 
ن غرف تقویم وھذه تقع بالقرب من كل غرفة م: محطات النظافة والتعقیم )10(

  .العظام والجروح
  .مدخل موصل الى خدمات األشعة والمختبر)11(
  یمكن أن یكون مركز مراقبة السموم جزءا من محطة الممرضات)12(
التدابیر الخاصة بالتخلص من النفایات الصلبة والسائلة وھذه قد تكون عبارة عن )13(

خل ذو جھاز لتنظیف مباول األسرة بدفق المیاه دا) اكلینیكى(حوض سریرى 
  .غرفة أعمال المواد الملوثة

لتخزین عربات االنعاش ووحدات أشعة اكس المحمولة (مساحة تخزین )14(
والمعدات األخرى بحیث یكون موقعھا خارج حركة المرور ویسھل الوصول 

  .منھا بسھولة الى كل من غرفة العالج والجروح
  .دورات میاه للمرضى )15(
ة والملوثة أو المستعملة وینبغى أن غرفة تخزین لتوریدات المواد النظیفة المعقم)16(

  .تكون الغرف النظیفة والملوثة مستقلة دون وصالت مباشرة الیھا
محطة منطقة الملفات والمستندات وأعمال طاقم الموظفین وتكون مزودة )17(

وھذه المنطقة یمكن أن تكون مشتركة مع . بكاونترات وخزائن ومستودع لألدویة
.  الستقبال ومراقبة المواد السامة واالتصاالتمراكز مراقبة ا -أو تشتمل على -

  .كما یجب توفیر مدخل قریب موصل الى منشآت غسیل األیدى
خزائن مقفلة أو مستودع آخر مأمون داخل منطقة عمل الممرضات لحفظ )18(

  .األغراض الشخصیة للطاقم الوظیفى
  .استراحة مع دورة میاه للموظفین قریبة من الخزائن المغلقة)19(
مالحظة تكون تحت مراقبة الطاقم الوظیفى برؤیة العین  غرفة أو غرف)20(

للمرضى الذین قد یحتاجون الى مالحظة قبل التنویم أو الخروج ، وقد یتم 
  .استخدام غرفة أو أكثر من غرف العالج أو الكشف لھذا الغرض
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توفیر مناطق لتوسیع منطقة تصنیف حاالت االصابات حسب درجة الشدة )21(
  .حظة وقت حدوث الكوارثواألقل والعالج والمال

  .حجرة صغیرة لعمال النظافة داخل أو بجوار مناطق خدمات الجروح)22(
  .غرفة عزل )23(
تكون قریبة من األمن ذات عزل  2م 11.15غرفة فصل بمساحة ال تقل عن  )24(

  .صوتي 
التھویة والمقاییس المیكانیكیة  -) مواد االنھاء (و   التفصیالت والتشطیبات -7-9

  والكھربائیة
الخاص بمقاییس  29-7الخاص بالتفصیالت والتشطیبات والقسم  26-7القسم  أنظر

  .الخاص بالمقاییس الكھربائیة 30-7والقسم . التھویة والمقاییس المیكانیكیة
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  :جناح األشعة  7-10
ینبغى أن تكون المعدات وفراغ المساحة طبقا لما ھو ضرورى الستیعاب الوظائف  -

  .التشغیلیة للبرنامج
إن االجراءات المتخصصة مثل العالج بأشعة االلكترون والعالج االشعاعى  وحیث -

لیست متواجدة فى ... ووحدات التصویر الطبقى وتصویر القلب وأوعیة الدم الخ
منشآت كثیرة ولذلك فھى لیست مدرجة فى ھذه اإلرشادات ، واذا كانت ھذه 

بغى إعطاء اعتبارات االجراءات وغیرھا جزءا من وظیفة لتشغیل المنشأة فإنھ ین
لتصمیم وإنشاء احتیاجات معینة محددة فیما یتعلق بالسالمة وامكانیة الوصول بسھولة 

  .والتشغیل الفعال والمحافظة على سریة حالة المریض
وتتطلب معظم حاالت التصویر باألشعة الحمایة من اإلشعاع ، ویلزم االعتماد على 

صاحب المشروع أو ھیئة دولیة مختصة  معتمد أو خبیر مؤھل یمثل physicistفنى 
وذلك للقیام بتحدید نوع ومكان ومقدار الحمایة من اإلشعاع التي   یجب تركیبھا طبقاً 
الختبارات المعدات وتصامیم األقسام النھائیة المعتمدة ،وحیث یكون مطلوباً عمل 

متر بین  0.45تجاویف جداریة محمیة ذات نوافذ للمعاینة فیجب توفیر حد أدنى قدره 
نافذة المعاینة والطرف الفاصل الخارجي ، ویجب تضمین متطلبات الحمایة في 

  .المواصفات ومخططات البناء 
ویجب أن تحتوي األسرة والنقاالت على ممر مباشر من وإلى اإلدارات األخرى 
للمنشأة ، ویجب إعطاء أھمیة خاصة إلدارة العیادة الخارجیة للتحضیر والمالحظة ، 

إمكانیة وسھولة وصول الطوارىء والجراحة ومنظار المثانة والعیادات  ویراعى
أن یقع جناح  -بقدر ما یكون ذلك عملیاً -الخارجیة إلى جناح التصویر ، كما ینبغي 

التصویر في الطابق األرضي بسبب متطلبات ارتفاع السقف للمعدات والقرب الوثیق 
  . من الشبكات الكھربائیة واعتبارات التوسع 

وبالنسبة لتغطیة األرضیات فیجب أن تكون مالئمة لسد متطلبات األحمال للمعدات 
والمرضى واألفراد ، كما یجب عمل التدابیر لقنوات تمدید األسالك الكھربائیة 
والمجاري الھوائیة ومواسیر تركیب األسالك الكھربائیة في األرضیات والجدران 

سقف أعلى من االرتفاع العادي ، كما أن والسقوف ، ومن الممكن أن یكون ارتفاع األ
المعدات المثبتة بالسقف یجب أن تكون وحداتھا االنشائیة ذات دعامات صلبة 
ومصممة تصمیماً مناسباً وبحیث یكون موقعھا فوق السقف المشطب ، ویراعى أن 
یكون السقف الذي یتم تركیب التمدیدات فیھ من النوع الذي یسھل تركیب ھذه 

  . یھ باإلضافى إلى صیانتھ وإعادة تشكیلھ التمدیدات ف
  
  
  

  -:  Angiographyتخطیط األوعیة 
یجب توفیر مساحة فراغیة حسب مقتضیات الظروف الستیعاب البرنامج  )1(

  .متر مربع  37.16التشغیلي ، ویجب أن یكون الحد األدنى لغرفة االجراءات 
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رنامج التشغیلي ، یجب توفیر غرفة تحكم إذا اقتضت الضرورة لسد احتیاجات الب )2(
  .كما یجب توفیر نافذة معاینة للسماح بالمعاینة الكاملة للمرضى 

  .متر  3.05یجب توفیر منطقة معاینة على أن یكون الحد األدنى الرتفاعھا  )3(
یجب توفیر حوض تعقیم یقع خارج مدخل الطاقم الوظیفي ویؤدي إلى غرفة  )4(

  .االجراءات الستعمال الطاقم الوظیفي 
نقالة مع مساحات إضافیة  2مساحة الحتجاز المرضى الستیعاب یجب توفیر  )5(

  .لغرف االجراءات اإلضافیة 
  .یجب توفیر مستودع للقسطرات والمعدات المنقولة  )6(
یحب عمل تدابیر داخل نطاق المنشأة لمالحظة ما بعد االجراءات الممتدة  )7(

  لمرضى العیادة الخارجیة
  -:بالحاسب اآللي  Tomographyالتصویر الطبقي 

  .یجب أن تكون غرفة التصویر الطبقي حسب الطلب الستیعاب المعدات  )1(
یجب توفیر غرفة التحكم التي یتم تصمیمھا الستیعاب الكومبیوتر وأجھزة التحكم  )2(

األخرى للمعدات ، كما یجب توفیر نافذة معاینة للسماح بالمعاینة الكاملة 
 equipmentھاز التحكم ومركز المعدة  للمرضى ، ویجب أن تسمح الزاویة بین ج

centroid  لقیام مشغل التحكم برؤیة رأس المریض.  
  :غرفة الكومبیوتر 

ویجب توفیر حمام للمرضى . یجب أن تقع غرفة التحكم قریبة للسماح بتظھیر األفالم 
، ویجب أن یكون قریباً لغرفة االجراءات ، وإذا كان موصالً مباشرة إلى غرفة 

لطبقي فیجب توزیعھ بحیث یمكن للمریض مغادرة الحمام دون أن یضطر التصویر ا
  . إلى إعادة الدخول في غرفة التصویر الطبقي 

  : أشعة اكس التشخیصیة 
یجب أن تكون غرف التصویر باألشعة بالحجم الذي یستوعب البرنامج التشغیلي ) 1(
.  
  
  
  
  

والفوروسكوب أي / عة والتصویر باألش  tomographyغرف الرسم الطبقي باألشعة 
  :الكشف عن التكوین الباطني للجسم بواسطة األشعة 

  :   Mamographyرسم الثدي باألشعة / تصویر 
یجب أن تحتوي كل غرفة أشعة على تجویف جداري للمراقبة یكون محمیاً ، ویجب 
توفیر ھذه المنطقة بنافذة معاینة مصممة لتوفیر معاینة  كاملة لطاولة الفحص 

ض في جمیع األوقات بما في ذلك المعاینة الكاملة للمریض عندما تكون والمری
الطاولة في وضع مائل أو في حالة استخدام األشعة على الصدر  ، وبالنسبة لمعدات 
تصویر الثدي ذات أجھزة الحمایة للمشغل والمركبة بالتبییت فقد یمكن إلغاء التجویف 
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یعي متخصص أو من ھیئة دولیة للحمایة الجداري عند الموافقة على ذلك من عالم طب
  .من اإلشعاع 

  :  Magnetic Resonance Hmaging (MRI)التصویر باألشعة ذات الترددات المغناطیسیة 
یجب توفیر مساحة حسب مقتصیات الضرورة الستیعاب البرنامج التشغیلي ،  )1(

على بناءاً  2م57.66إلى  2م30.22وقد تترواح غرفة التصویر بھذه األشعة من 
  .الجھاز والقوة المغناطیسیة 

یجب توفیر غرفة تحكم مع معاینة كاملة للتصویر بأشعة الترددات المغناطیسیة ،  )2(
وقد تكون أكبر بناءاً على الجھاز  2م 9.29ویجب أن یكون الحد األدنى 

  .والمقاسات المغناطیسیة 
 2م35.30إلى  2م13.94یجب توفیر غرفة كمبیوتر ویمكن أن تتراوح من  )3(

استناداً على الجھاز والقوة المغناطیسیة ، وفي العادة تتطلب ملحقات تكییف 
  .الھواء المستقلة ذاتیاً 

قد یطلب توفیر مستودع  لغاز التبرید في مناطق حیث ال یكون متاحاً توفر  )4(
  .خدمات إعادة التزوید بالتموینات بسولة ویسر 

بالقرب من غرفة التحكم قد تطلب غرفة مظلمة لشحن الكاسیتات ، ویجب أن تقع  )5(
  . ، وھذه الغرفة المظلمة یجب أن تكون خارج مجال وحدة الحث المغناطیسي 

فیجب أخذ الحیطة في   Spectroscopyعند توفیر التحلیل الطیفي باستخدام المطیاف  )6(
  .وضعھ في مكانھ بالنسبة إلى المجاالت المغناطیسیة الثانویة 

  . القوى باإلضافة إلى التیار المباشر وتكییف ) الجھد(قد تطلب معدات ضبط  )7(
قد تطلب حمایة مغناطیسیة لحصر مساحة المجال المغناطیسي ، وكذلك مطلوب  )8(

  .الحمایة من الترددات االشعاعیة للتخفیف من الترددات االشعاعیة المشتتة 
یجب أن تقع مساحة احتجاز المرضى بالقرب من وحدة التصویر بالترددات  )9(

  .أن تكون كبیرة بحیث تستوعب النقاالت المغناطیسیة ، ویجب
  . مطلوب عمل منافذ لغاز التبرید )10(
  

  : الموجات فوق الصوتیة 
  . یجب توفیر مساحة كلما اقتضت الضرورة الستیعاب البرنامج التشغیلي  )1(
یجب توفیر حمام للمرضى وبحیث یتم الوصول إلیھ من غرفة االجراءات ومن  )2(

 .  الممرات 
  :ح من أجنحة األشعة بالمستشفى العام یجب أن یشتمل على وكحد أدنى فان كل جنا

  . منطقة استقبال وكاونتر تنظیم وصول  )1(
یجب إیجاد غرفة مظلمة لتحمیض األفالم إال ) :  لتظھیر األفالم(الغرفة المظلمة   )2(

إذا كانت األجھزة المستخدمة التحتاج إلى غرفة مظلمة فإنھ یمكن الغاؤھا وبالحد 
  .كون الغرفة المظلمة للطوارئ واالجراءات الخاصة فقطاألدنى یمكن أن ت

یجب أن یكون موقعھا داخل نطاق الجناح لسھولة االستعمال :  منشآت النظافة  )3(
ویجب أن تشتمل على حوض خدمة ومصرف لألرضیة .   وقرب الوصول الیھا



  65

واذا استخدمت أجھزة .  باالضافة الى مساحة لتخزین المعدات والتوریدات
فالم األتوماتیكیة فانھ ینبغى توفیر حاویة بمقاس مناسب للماء الحار تحمیض األ

  .والبارد وذلك لتنظیف أرفف جھاز التحمیض
یجب توفیر منطقة أو غرفة قریبة من جھاز تحمیض :  معاینة أفالم األشعة  )4(

وینبغى انارة جمیع صنادیق .   األفالم وذلك لمشاھدتھا عقب التحضیر مباشرة
ر ضوء یتناسب مع نفس قیمة اللون وكثافتھ وذلك لتحقیق مقارنة المشاھدة لتوفی

  .سلیمة بین عدة أفالم متجاورة
وھذه المكاتب سوف تحتوى على :   مكاتب ألخصائى األشعة والمساعدین  )5(

وینبغى أن تكون مواصفات .   التدابیر الالزمة لرؤیة األفالم المظھرة وحفظھا
  .هصنادیق المشاھدة حسبما ھو موضح أعال

یجب توفیر ھذه المنطقة مع ما تشتمل علیھ من معدات :  منطقة الفرز والقص  )6(
  .متخصصة لتحضیر األفالم المظھرة لالستعمال والحفظ فى الملفات

وھو عبارة عن غرفة وخزائن أو أرفف لحفظ أفالم :   Activeمستودع األفالم الـ  )7(
  .المرضى واالسترجاع الفورى لھا وقت طلبھا

یمكن أن تكون المساحة أو الغرفة المخصصة لذلك :    Inactiveمستودع األفالم الـ  )8(
خارج جناح األشعة ولكن ینبغى أن تكون تحت مراقبتھا االداریة مع عمل تدابیر 

  لحفظ األفالم مصانة من الضیاع أوالتلف
وھذه المنشآت الخاصة باألفالم التى لم :  مستودع األفالم غیر المستخدمة  )9(

.   عرض لألشعة تتضمن وقایة األفالم أیضا من التعرض للعوامل الجویةتت
وینبغى أال یكون فراغ مستودع األفالم أكثر دفئا من ھواء المناطق المسكونة 

واذا استخدم التكییف فى تبرید الفراغ المستخدم فانھ ینبغى التحكم فى .   المجاورة
درجة مئویة  21و ) ھیتفھرن 50(درجة مئویة  10درجة الحرارة فى نطاق 

  %.50-30والتحكم فى الرطوبة النسبیة داخل نطاق یتراوح من ) فھرنھیت 70(
وھذه المنطقة یجب أن تكون خارج حركة المرور : منطقة انتظار للمرضى )10(

وتحت مراقبة الطاقم الوظیفى وأن تحتوى على مساحة للمقاعد التى یجلس علیھا 
طقة فى أى وقت واحد ، وینبغى توزیع المرضى الذین قد یكونون داخل المن

واذا تم .   المساحة وممرات الوصول الستیعاب الكراسى الیدویة المتحركة
استخدام القسم بصفة روتینیة لمرضى العیادات الخارجیة والمرضى المنومین 
فى وقت واحد ، فینبغى توفیر مناطق انتظار مستقلة مع تركیب ستائر بین مناطق 

  .لمحافظة على السریةاالنتظار وذلك ل
باالضافة :  منطقة حفظ أو احتجاز مخصصة للمرضى على النقاالت أو األسرة )11(

الى منطقة االنتظار المخصصة للمرضى القادرین على المشى وذوى الكراسى 
المتحركة فانھ یجب توفیر مناطق لآلسرة والنقاالت بحیث تكون بعیدة عن حركة 

  .ن قبل الطاقم الوظیفىالمرور وتخضع للمراقبة البصریة م
یجب توفیرھا الستعمال :   دورات المیاه المزودة بمنشآت غسیل األیدى  )12(

وینبغى أن تكون غرفة دورات .   المرضى وتكون قریبة من منطقة االنتظار
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المیاه مما یمكن استخدامھا والوصول الیھا بسھولة ویسر عن طریق مرضى 
دورات المیاه المستقلة بممرات للوصول وینبغى تزوید .   الكراسى المتحركة

المناسب من كل غرفة تصویر باألشعة یتم استخدامھا روتینیا الجراءات 
التصویر الفلورى ویتم توزیعھا بحیث یتمكن المریض من مغادرة دورات المیاه 

  .دون أن یعود ویتصل فى منطقة التصویر
ى أغراض التصویر غرفة التصویر باألشعة التى تستخدم فقط من حین الخر ف)13(

الفلورى یمكن أن تستخدم دورات میاه المرضى المجاورة اذا كان موقعھا بحیث 
  .یتم الوصول الیھا مباشرة وبشكل سریع

قد تكون خارج جناح التصویر باألشعة ولكن :  دورات میاه الطاقم الوظیفى )14(
  .ینبغى أن تكون قریبة ومریحة الستعمال الطاقم االوظیفى

ینبغى أن تكون قریبة من منطقة االنتظار :  لمالبس للمرضى غرفة ارتداء ا)15(
ویجب أن تحتوى على كرسى أو مقعد وعلى مرآة .  وغرف التصویر باألشعة

وعلى األقل یجب .   وتدابیر لتعلیق مالبس المرضى وحفظ األشیاء الثمینة لدیھم
تخصیص غرفة مالبس واحدة فى جناح التصویر باألشعة وذلك الستعمال 

  .ول مرضى الكراسى الیدویة المتحركةووص
یجب توفیرھا داخل كل غرفة اجراءات ما لم یتم :  منشآت غسیل األیدى )16(

استعمال الحجرة للفحص الروتینى فقط مثل تصویر الصدر باألشعة حیث ال یتم 
  .التعامل مع المریض جسمانیا بواسطة الطاقم الوظیفى

لقسم ولكن سھلة الوصول من قبل یمكن أن تكون خارج ا -: حمامات للعاملین  )17(
العاملین ، وفي األقسام الكبیرة والتي تحتوي على ثالث غرف أشعة أو أكثر 

  .ینبغي تزویدھا بحمامات داخل القسم وكذلك استراحة مع خزانات للعاملین 
وھذه الغرفة یجب تزویدھا بحوض وطاولة ومستودع وذلك : غرفة تحضیر  )18(

تكون الوسائط من المحضر سابقاً فیمكن الغاؤھا  لتحضیر خلط الوسائط ، وعندما
  ولكن البد من مستودع لھا

ویجب توفیر منشآت للخدمات األخرى طبقا للحاجة شامال المراقبة واالستقبال )19(
ومستودع المواد النظیفة والمواد الملوثة وتوریدات الغیارات وأشعة اكس 

  .الخ.   المحمولة 
للمقاییس المیكانیكیة ،  29-7الت والتشطیبات ، الخاصة بالتفصی 26-7انظر األقسام 

  .للمقاییس الكھربائیة 7-30
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  الطب النووي  11- 7
أ   یجب توفیر المعدات والفراغات حسب مقتضیات الضرورة الستیعاب -7-11

التي   Position Emission Tomographyالبرنامج التشغیلي ، وقد یشتمل الطب النووي على 
  .لمنشآت حیث تتطلب التخطیط المتخصص للمعدات لیست شائعة لمعظم ا

ب  یجب أن یقوم بتحدید النوع والموقع ومقدار الحمایة اإلشعاعیة التي یجب -7-11
تركیبھا عالم طبیعي معتمد أو خبیر مؤھل یمثل صاحب المشروع أو ھیئة دولیة 

نھائیة ، معروفة وذلك في إطار اختیار المعدات والتصامیم لإلدارات المعتمدة بصفة 
  .المخططات / ویجب تضمین تلك المواصفات في الرسومات 

ج  یجب أن تسد تغطیة األرضیات متطلبات أحمال المعدات والمرضى -7-11
واألفراد ، ویجب إنشاء األرضیات والجدران من الموادالتي یمكن إزالة األوساخ 

وي الجدران على عنھا بسھولة في حالة انسكاب المواد المشعة علیھا ، ویجب أن تحت
النظم المساندة الضروریة لتفریغ الھواء واألكسوجین المثبتة بالتبییت أو المتنقلة 
ومنافذ للغازات المشعة ، ویجب اتخاذ التدابیر الالزمة لتمدید مجاري األسالك 
الكھربائیة والمجاري الھوائیة أو قنوات تركیب األسالك الكھربائیة في األرضیات 

متر ، وبالنسبة للمعدات  2.44ف ، وقد تكون السقوف أعلى من والجدران والسقو
المثبتة بالسقف فیجب أن یكون لھا وحدات انشائیة ذات دعامات صلبة مصممة 
تصمیماً مالئماً وبحیث تقع فوق السقف المشطب ، ویراعى أن یكون السقف الذي یقع 

  .إعادة تشكیلھ فیھ مثل ھذه التمدیدات من النوع الذي یسھل صیانتھ وتركیبھ و
د   یجب توفیر مساحة حسب مقتضیات الضرورة الستیعاب البرنامج -7-11

التشغیلي ، وعندما یطلب ذلك من البرنامج التشغیلي فیجب أن تستوعب غرفة الطب 
والطاقم الوظیفي ) أو دراجة / و Treadmill( النووي المعدات ونقالة ومعدات التمرینات 

.  
الدوائیة اإلشعاعیة في الموقع / التحضیرات الصیدالنیة  ھـ   إذا تم إجراء-7-11

فیجب توفیر فراغ كافي الستیعاب الصیدلیة اإلشعاعیة مع توفیر الحمایة المالئمة ، 
وھذه المساحة الفراغیة یجب أن تحتوي على فراغ كافي لتخزین المواد النوویة 

أجھزة معایرة الجرعات والمواد الكیماویة للتحضیرات و  radio nuclidesاإلشعاعیة 
وحفظ السجالت ، ویجب إنشاء األرضیات والجدران من المواد التي یمكن إزالة 
األوساخ عنھا بسھولة ، وینبغي تركیب المنافذ والمصائد للغازات اإلشعاعیة إذا 
استخدمت مثل ھذه الغازات ، ویجب أن تفي مجمعات عوادم التحضیرات الصیدالنیة 

وإذا استخدمت المواد السابقة التحضیر فیجب أن تكون منطقة  بالمقاییس المطبقة ،
الحسابات والمستودع أصغر من منطقة التحضیر الموجودة في الموقع ، ویجب توفیر 
مساحة كافیة لمعایرة الجرعات والتأكد من الجودة وحفظ الملفات ، وربما التزال 

  .المنطقة تتطلب حمایة في أجزاء أخرى من المنشآت 
 Positron Emissionالتصویر الطبقي بابتعاث االلكترونیات الموجبة     و-7-11

Tomography    
ز   یجب أن تحتوي منطقة الطب النوویعند تشغیلھا تشغیالً مستقالً عن إدارة -7-11

   -:التصویر الطبقي على ما یلي 
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یجب أن تكون المساحة كافیة لدخول للسماح بدخول النقاالت واألسرة وتكون   )1(
) الكونسوالت(درة على استیعاب معدات التصویر وطاوالت التشغیل قا

  . االلكترونیة والطرفیات الكومبیوتیریة إن وجدت 
یجب توفیر غرفة مظلمة في الموقع لتظھیر األفالم ، ویجب أن تحتوي على   )2(

منشآت تخزین محمیة لألفالم التي لم تستخدم بعد لحمایتھا من التعرض للضوء 
  . أو التلف 

عندما یتطلب البرنامج التشغیلي منطقة كومبیوتیریة مركزیة فیجب أن تكون   )3(
  . غرفة مستقلة مع طرفیات ذات مداخل تتوفر داخل غرف التصویر 

یجب أن تقع التدابیر الخاصة بالتنظیف داخل الجناح لسھولة الوصول   )4(
أو مصرف  Service Sinkواالستعمال ، ویجب أن تحتوي على حوض خدمة 

  .باإلضافة إلى مساحة مستودع للمعدات والتموینات أرضیة 
أو أرفف كأرشیف الفالم المرضى ) كبائن(یجب توفیر مستودع لألفالم بخزائن   )5(

  .وذلك لسرعة استرجاعھا 
التي لم تستخدم یكون تحت مراقبة   inactiveیجب توفیر مستودع لألفالم الـ   )6(

  . اإلدارة وتؤمن بشكل سلیم لحمایة األفالم ضد الضیاع أو التلف 
یجب توفیر منطقة استشارة مع صنادیق معاینة تضاء لتوفیر الضوء بنفس القیمة   )7(

الكثافة للمقارنة المالئمة لعدة أفالم متجاورة ، كما یجب توفیر / اللونیة والشدة 
إلى الكومبیوتر وطرفیات الشاشة إذا تم تضمین ذلك في مساحة للوصول 

  . البرنامج 
یجب توفیر مكاتب لألطباء والمساعدین ویتم تجھیزھا لتقدیم االستشارات   )8(

  .والمعاینة وكتابة تقریر عن األفالم 
یجب توفیر مكاتب لألعمال الكتابیة ومساحات حسب مقتضى الضرورة لتشغیل   )9(

  . البرنامج 
یجب توفیر مناطق انتظار تكون بعیدة عن حركة المرور وتحت مراقبة الطاقم  )10(

الوظیفي ، ویجب أن یتوفر بھا مساحة للمقاعد طبقاً للبرنامج التشغیلي ، وإذا 
استخدم القسم بصفة روتینیة لمرضى العیادة الخارجیة والمنومین في نفس الوقت 

لى خصوصیة المریض من فیجب توفیر مناطق انتظار مستقلة مع الحفاظ ع
  .رؤیتھ أو عمل ستائر بین مناطق االنتظار 

یجب توفیر منطقة إدارة الجرعات حسب تحدیدھا بالبرنامج التشغیلي وتقع  )11(
بالقرب من منطقة التحضیر ، وحیث إن سریان مفعول الجرعة قد یتطلب 
انقضاء عدة ساعات فیجب توفیر التدابیر التي تكفل المحافظة على سریة 

مریض وعدم التطلع إلیھ بالنظر من المناطق األخرى كما یجب توفیر مواد ال
  .التسلیة من كتب وغیرھا 

یجب توفیر منطقة احتجاز للمرضى الذین على نقاالت أو أسرة متحركة بعیدة  )12(
عن حركة المرور وتحت مراقبة الطاقم الوظیفي ، وقد یمكن وصلھا مع منطقة 
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لخصوصیة مذلك بالحیلولة دون تطلع اآلخرین إدارة الجرعات مع الحفاظ على ا
  . بالنظر بین المناطق 

یجب توفیر غرف ارتداء المرضى مالبسھم وتكون بجوار منطقة االنتظار   )13(
وغرف االجراءات ،وكل غرفة من غرف اللبس یجب أن تشتمل على مقعد أو 

ثمینة ومرآة وتدابیر لتعلیق مالبس المرضى ولحفظ األشیاء ال) مقعد طویل(بنش 
 .  

  .یجب توفیر حمامات للطاقم قریبة من غرف االنتظار وغرف االجراءات  )14(
  .یجب توفیر حمامات للطاقم الوظیفي قریبة من مختبر الطب النووي  )15(
  .یجب توفیر منشآت غسیل األیدي داخل كل غرفة اجراءات  )16(
  . یجب توفیر مكتب للمراقبة ومنطقة استقبال  )17(
  .شراشف النظیفة مع منشأة لغسیل األیدي یجب توفیر منطقة مستودع لل )18(
یجب عمل تدابیر مع منشآت لغسیل األیدي الحتجاز المواد المتسخة ، ویجب  )19(

  . عمل تدابیر مستقلة الحتجاز المواد الملوثة 
 - 7لألعمال المیكانیكیة  ،  31 - 7للتفصیالت والتشطیبات ،  28 - 7انظر القسم  

  . لألعمال الكھربائیة  32
   -:ح   جناح العالج باإلشعاع -7-11
یجب توفیر غرف ومساحات حسب مقتضى الضرورة الستیعاب البرنامج    )أ (

التشغیلي ، ویجب اتباع توصیات الشركات الصانعة للمعدات إذ أن متطلبات 
المساحات قد تختلف من جھاز آلخر ومن صانع آلخر ، وقد یحتوي جناح العالج 

عالج بالحزم الضوئیة االلكترونیة سواء كان باإلشعاع على العالج اإلشعاعي وال
ذلك بھما معاً أو بأحدھما ، ورغم أنھ لم یتم التوصیة بذلك إال أن غرفة المحاكاة 

الطولیة الصغیرة حیث  Accelatorsالمسرعات / قد تلغى في منشآت أجھزة السرعة 
  .    Positioning Geometryیتم توفیر ھندسة تحدید المواقع األخرى 

وأجھزة السرعة الطولیة والكوبالت حمایة من   Simulationتطلب غرفة المحاكاة ت    )ب (
اإلشعاع ، ویجب أن یقوم عالم طبیعى معتمد یمثل صاحب المشروع أو ھیئة 
دولیة متخصصة بتحدید نوعیة وموقع الحمایة الواجب تركیبھا طبقاً الختیار 

ن یضمن المعماري تلك المعدات وتصامیم اإلدوات التي تم اعتمادھا ، ویجب أ
  . المواصفات في مخططات مباني المستشفى 

یجب أن تكون مقاسات غرف الكوبالت وأجھزة السرعة الطولیة طبقاً لمتطلبات    )ج (
المعدات ، ویجب أن تستوعب نقالة للمرضى المحملین على حماالت ، كما یجب 
 توفیر التصمیمات التي تضمن عدم تسرب الجزیئات المشعة ، ویجب سد
الفتحات التي في الغرفة بما في ذلك األبواب وشبكة المجاري الھوائیة والمنافذ 
وقنوات التمدیدات الكھربائیة ومواسیر تركیب المواسیر لمنع تعریض المناطق 

  . األخرى بالمنشأة لإلشعاع بشكل مباشر 
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یجب أن تكون مقاسات غرف الكوبالت وأجھزة السرعة والمحاكاة بحیث    )د (
دات مع وصول المریض إلیھا وھو على نقالة ووصول الطاقم تستوعب المع

  . الطبي إلى المعدة 
یجب أن تكون تغطیة األراضیات مالئمة للوفاء بمتطلبات األحمال للمعدات    )ه (

والمرضى والموظفین ، ویجب عمل التدابیر الالزمة الخاصة بقنوات تمدیدات 
یب األسالك الكھربائیة في األسالك الكھربائیة والمجاري الھوائیة ومواسیر ترك

األرضیات والسقوف ، كما  أن المعدات المثبتة بالسقف یجب أن تكون وحداتھا 
االنشائیة ذات دعامات صلبة مصممة تصمیماً مالئما ً وبحیث تقع فوق السقف 

متر ، وبالنسبة  2.44المشطب ، وعادة یجب أن یكون ارتفاع السقف أعلى من 
ك التمدیدات المذكورة فیجب أن تكون من النوع الذي لألسقف التي یجري فیھا تل

  .یسھل صیانتھ وتركیبھ وإعادة تشكیلھ 
  :ط   مناطق المساندة العامة -7-11

یجب توفیر المناطق التالیة ما لم یمكن الوصول إلیھا من المناطق األخرى مثل 
   -:التصویر باالشعة أو قسم العیادة الخارجیة 

منطقة تجمیع النقاالت وتكوم مجاورة لغرف العالج وتوضع علیھا ستارة للسریة  )1(
ومتصلة بمنطقة المقاعد المخصصة للعیادات الخارجیة ، وینبغي أن یتوقف 

  . مقاسات تلك المناطق على البرنامج الخاص بالعیادات الخارجیة والمنومین 
امج التشغیلي ، وكل غرفة الفحص لكل غرفة عالج كما ھو محدد بواسطة البرن )2(

، كما یجب أن تجھز كل غرفة  2م 9.29غرفة تكون یجب أن تكون بحد أدنى 
  كشف بمنشأة لغسیل األیدي

العالج ومنطقة رقابة الجودة  ، ) غرف(یجب توفیر غرفة مظلمة مجاورة لغرفة  )3(
وعند استخدام تظھیر االفالم بضوء النھار فقد تكون الغرفة المظلمة بالحد األدنى 

ستعمال الطوارىء ، وإذا استخدمت أجھزة تظھیر األفالم األوتوماتیكیة فیجب ال
توفیر حاویة بمقاس مناسب للمیاه الحارة والباردة لتنظیف أرفف جھاز تظھیر 

  .األفالم إما في الغرفة المظلمة أو مجاوراً لھا 
یجب توفیر منطقة لبس للمرضى مع التدابیر الالزمة للحفظ المأمون لألشیاء  )4(

الثمینة والمالبس ، وعلى األقل یجب توفیر مساحة واحدة كبیرة بما یكفي الرتداء 
  . الطاقم الوظیفي 

  .استقبال / أو منطقة مراقبة / مكاتب عمل و  )5(
غرفة للنظافة مجھزة بحوض خدمة أو بالوعة تصریف لألرضیة وتكون ھذه  )6(

  .الغرفة كبیرة بحیث تكفي لتخزین المعدات أو التموینات 
  . ملفات لألفالم  منطقة )7(
  . منطقة مستودع لألفالم غیر المحمضة  )8(
   -:خ   مناطق المساندة االختیاریة -7-11
   -: قد تطلب المناطق التالیة بواسطة البرنامج التشغیلي  
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منطقة مراقبة الجودة مع صنادیق معاینة تضاء لتوفیر الضوء بنفس الكثافة    )1(
  . والقیمة اللونیة   

) غرف(الكوبیوتلر تقع تماماً خارج المدخل المؤدي إلى غرفةمنطقة التحكم في   )2(
  .المعالجة 

  .    Dosimetryمنطقة معدات قیاس المقادیر أو الجرعات   )3(
  ) . وقد تكون متصلة بغرفة الكشف (   Hypothermiaغرفة الحرارة المنخفضة   )4(
  .غرفة االستشارات   )5(
  ) . قد یكون متصالً مع غرفة االستشارات (   Oncologistمكتب اخصائي األورام   )6(
  ) . قد یتم وصلھ بتخطیط المعالجة ( مكتب المتخصص في الفیزیائیات   )7(
  . تخطیط المعالجة وغرفة السجالت   )8(
  . مناطق المساندة اإلضافیة لجھاز السرعات الطولیة   )9(
  . ذات مجمع للعادم ومنشآت لغسیل األیدي   Moldغرفة التشكیل  )10(
  . بلوكات بمستودع ، وقد یتم وصل غرفة البلوكات بغرفة التشكیل غرفة ال )11(
  . مناطق مسانة إضافیة لغرفة الكوبالت  )12(
  . مختبر حار  )13(
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  جناح المختبر   7-12
یجب توفیر منشآت المختبر للقیام باختبارات الدم والكیمیاء الطبیة وتحلیل البول 

والخالیا وبنك الدم وذلك لسد  التشریحیة) الباثولوجى(والمیكروبولوجیا واألمراض 
وثمة اجراءات . أعباء العمل الموضح مواصفاتھا فى البرنامج التشغیلى للوظائف

أخرى یمكن القیام بھا فى الموقع أو یتم توفیرھا عن طریق ترتیبات التعاقد مع مختبر 
  :وقعمعنمد للقیام بھذه الخدمات ویجب اتخاذ التدابیر للقیام باالجراءات التالیة بالم

  عد كرات الدم  
  تحلیل البول وسكر الدم ، وااللكترولیتات وبولینا الدم والنیتروجین والتجلط  
  نقل الدم  
  أیضا یجب تضمین التدابیر الالزمة لجمع العینات والتعامل معھا  

  -:وینبغى تواجد المنشآت الطبیعیة الفیزیائیة داخل المستشفى
ة للمیكروسكوبات وجھاز طاوالت عمل مختبریة مع وجود مساحة مخصص )1(

وینبغى أن .  التحلیل الكیمیائى المتخصص والحضانات وجھاز الطرد المركزى
تشتمل مناطق العمل على أحواض مزودة بالمیاه وقریبة من تفریغ الھواء والغاز 

  .والخدمات الكھربائیة حسب المطلوب 
لدم ویجب تزوید ثالجات حفظ ا: منشآت ثالجات الدم لعملیات نقل الدم  )2(

  .بمؤشرات بیانیة لالنذار والتحكم فى درجة الحرارة
مجھزة لغسیل األیدى ویمكن استخدام ) أو مغاسل أو أحواض بدوالیب(مغسلة  )3(

  .األحواض ذات الدوالیب للتخلص من السوائل غیر السامة
منشآت لثالجات خاصة بالمادة الفاعلة التى تحدث التفاعالت الكیمیائیة  )4(

وشرائح المیكروسكوب للعینات الملونة ذات الصبغة بما  والمقاییس والتوریدات
  .فى ذلك التبرید حسب الحاجة

یجب أن یوجد بمنطقة تجمیع الدم : منشأة لتجمیع عینات الدم والبول والبراز  )5(
طاولة عمل ومساحة مخصصة لجلوس المرضى ومنشآت لغسیل األیدى كما 

  .رة میاهینبغى تزوید غرفة تجمیع البول والبراز بمغسلة ودو
وتشمل دش للطوارئ وأجھزة لتنظیف األعین بدفق :  تدابیر للسالمة الكیمیائیة  )6(

  ..المیاه ومستودع متخصص لحفظ السوائل القابلة لالشتعال الخ
جھاز تعقیم أو فرن كھربائى من العینات :  (منشآت ومعدات لتعقیم الصاالت  )7(

العینات اذا كان یتم احراقھا الملوثة قبل نقلھا وغیر مطلوب تعقیم الصاالت من 
  .بالموقع

واذا تم استخدام المواد المشعة فیجب توفیر المنشآت الخاصة لعملیة الحفظ طویلة  )8(
األجل والتخلص من تلك المواد وعادة ال یطلب عمل تدابیر خاصة للنفایات 
الجسمانیة المخرجة من معظم المرضى الذین یتلقون مواد تشخیصیة تحتوى 

  .ویجب التحقق من متطلبات الھیئات صاحبة السلطة.  عة بقدرقلیلعلى نظائر مش
وتشمل المكاتب باالضافة الى مساحة فراغیة لألعمال :  المناطق االداریة  )9(

  .الكتابیة وحفظ الملفات وحفظ السجالت
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ینبغى أن یكون موقع قاعات االنتظار والدوالیب أو األدراج المغلقة ودورات )10(
ختبر من السیدات والرجال وھذه المنشآت یمكن أن تكون المیاه قریبا لموظفى الم

خارج منطقة المختبر ویمكن تقسیمھا مع األقسام األخرى ویجب أن یوضح 
البرنامج التشغیلى نوع وموقع جمیع المعدات الخاصة التى یجب وصلھا كھربائیا 
ومعایرتھا واختبارھا ووصلھا بالقابسات الكھربائیة وخصائص القوى المطلوبة 

  .لتشغیل كل جھاز من ھذه األجھزة
ارجع الى متطلبات لوائح الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق المطبقة على : ملحوظة 

مختبرات المستشفیات بما فى ذلك االیضاحات التى مفادھا أن وحدات المستشفیات ال 
تستلزم بالضرورة أن یتوافر لھا نفس متطلبات السالمة من الحریق كما ھو الحال 

  .لنسبة للمختبرات الكیمیائیة التجاریةبا
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  إدارة العالج التأھیلى  7-13
  : أ   عــــــــام-7-13
یقصد من العالج التأھیلى العمل بصفة أساسیة على استرداد وظائف الجسم ویمكن  

  :أن یحتوى العالج التأھیلى على فئة واحدة أو أكثر من فئات الخدمات التالیة 
الخدمات العالجیة التأھیلیة رسمیا فى مشروع ما فان المنشآت اذا تم تضمین  -

والمعدات ینبغى أن تكون طبقا لما تقتضیھ الضرورة لتشغیل البرنامج تشغیال فعاال ، 
وحیث یتم ایراد خدمتین أو أكثر من الخدمات التأھیلیة فان البنود یمكن تقسیمھا حسبما 

  .یكون ذلك مالئما بشكل واقعى
  :ناصر المشتركة ب   الع-7-13

ینبغى أن تشتمل كل ادارة من ادارات العالج التأھیلى على ما یلى ، وھذه البنود یمكن 
  :تقسیمھا أو توفیرھا كوحدات مستقلة لكل خدمة 

مساحة فراغیة للمكاتب واألعمال الكتابیة مع تدابیر لحفظ واسترجاع سجالت  )1(
  .المرضى

ن لمناطق االنتظار ومناطق مزاولة محطة أو محطات االستقبال والمراقبة بالعی )2(
وھذه یمكن أن تكون مشتركة مع المساحة المخصصة للمكاتب (األنشطة 

  .واألعمال الكتابیة
مناطق انتظار المرضى ینبغى أن تكون بعیدة عن حركة السیر مع التدابیر  )3(

  .الالزمة لحركة الكراسى الیدویة المتحركة
التى یمكن الوصول الیھا بسھولة  دورات میاه المرضى مع منشآت غسیل األیدى )4(

  .عن طریق المرضى الذین یستعملون كراسى الید المتحركة
مساحات تخزین وذلك لوضع الكراسى الیدویة المتحركة والنقاالت بھا بعیدا عن  )5(

حركة المرور أثناء تلقى المریض الخدمة العالجیة وھذه المساحة یمكن أن تكون 
ب أن یكون موقعھا قریبا بحیث یسھل مستقلة عن منطقة الخدمات ولكن یج

  .استعمالھا
ممر قریب للوصول الى غرفة عمال النظافة وحوض الخدمة الستخدام مواد  )6(

  .وأدوات النظافة
خزائن أو دوالیب مغلقة بجوار كل منطقة عمل للحفاظ على األغراض الشخصیة  )7(

  .لطاقم الموظفین
ار للطاقم الوظیفى ممر وصول قریب یؤدى الى دورات المیاه وقاعة االنتظ )8(

  .واألدراج المغلقة 
  .ممر وصول إلى  غرفة الشرح أو االجتماعات  )9(
  :ج    العالج الطبیعى -7-13

  :اذا كان العالج الطبیعى جزءا من الخدمات فعلى األقل یجب تضمین ما یلى 
منطقة أو مناطق العالج المستقلة مع ستائر أو برفانات للمحافظة على سریة   )1(

من المساحة األرضیة  2م 6.5المریض وبحیث ال تقل مساحة المنطقة عن  
  .الصافیة 
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منشآت غسیل األیدى الستخدام طاقم الموظفین إما داخل نطاق كل مساحة عالج   )2(
  .لواحدة عدة محطات عالجأو عندھا ویمكن أن تخدم منشأة غسیل األیدى ا

  .منشآت ومناطق التمرینات الریاضیة  )3(
مستودع للفوط والغیارات النظیفة ، وھذه المستودعات یمكن أن تكون عبارة   )4(

عن خزائن ودوالیب أو عربات مغلقة یكون موقعھا قریبا بحیث یسھل الوصول 
  .الیھا واستعمالھا وعلى أن تكون بعیدة عن حركة المرور

  .عدات والتوریداتمستودع للم  )5(
  .مستودع مستقل للشراشف والفوط والتوریدات التى اتسخت من االستعمال  )6(
متاحة أیضا الستعمال مرضى ) العالج الطبیعى(واذا كانت ھذه الخدمة   )7(

العیادات الخارجیة فیجب عمل التدابیر الخاصة الرتداء المرضى المالبس 
ابیر ینبغى أن تكون مما یسھل وتغییرھا ولألدراج المغلقة واألدشاش وھذه التد

  .الوصول الیھا واستعمالھا من قبل األشخاص المعاقین
واإلنفاذ الحراري   Thermotherapyإتاحة العالج بواسطة المداواة بالحرارة   )8(

Diathermy   والموجات فوق الصوتیةUltrasonics  والعالج بالمیاهHydrotherapy   إذا كان
  .ذلك ضمن الخدمة المقدمة 

  :د   العالج المھنى -7-13
  :اذا تم توفیر ھذه الخدمة فانھ على األقل یجب تضمین األشیاء التالیة 

كاونترات ومناطق للعمل تكون مالئمة لوصول مستعملى الكراسى المتحركة   )1(
  .لھا

  .منشآت لغسیل األیدى  )2(
  .مستودع للتوریدات والمعدات  )3(
على منطقة للسریر ، ومطبخ  منطقة لتعلیم الحیاة الیومیة بنشاطاتھا وتحتوي  )4(

  .مزود بحوض غسیل ومستلزمات المطبخ وحمام وطاولة وكراسي 
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) إضافة عضو صناعي إلى الجسم البشري (   Protheticsالجراحة الترقیعیة  14- 7
  Orthoticsوتراكیب تقویم اإلعوجاج 

   -:إذا تم توفیر ھذه الخدمات فیجب تضمین ما یلي على األقل 
  لفنیین مساحة عمل ل  )1(
  مساحة للتقییم والتركیب مع تدابیر المحافظة على السریة   )2(
  مساحة للمعدات والتموینات ومستودع   )3(

  :الكالم والسمع 
   -:إذا تم تضمین ھذه الخدمة فیجب على األقل تضمین ما یلي 

  . مساحة للتقییم والعالج   ، ومساحة للمعدات ومستودع  -
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  :  Renal Dialysis Unit) لحادة والمزمنة ا( وحدة غسیل الكلیة  15 - 7
  :أ   عـــــــام -7-15
یجب أن یرتكز عدد محطات غسیل الكلیة على عبء العمل المتوقع ، وقد یشمل  )1(

  . عدة نوبات عمل في الیوم الواحد 
یجب أن یتوفر بالموقع ممر یكون قریباً بحیث یوصل إلى العیادات الخارجیة ،  )2(

  . إلى الوحدة من مكان إیقاف السیارات والنقل العام ویراعى إمكانیة الوصول 
المتسخة وتحتوي على حوض یعمل / یجب توفیر غرفة عمل لألعمال الملوثة  )3(

وحوض لغسیل األیدي وطاولة عمل   a flushing -rim sinkبالغسیل بدفق المیاه 
  .كمستودع وحاویات للنفایات وحاویة للشراشف المتسخة ) كبائن ( وخزائن 

أعید استخدام أجھزة الغسیل فإنھ یكون مطلوباً غرفة إلعادة المعالجة ویكون  إذا )4(
مقاسھا بحیث تؤدي الوظائف المطلوبة ، وتشمل سریاناً للمواد باتجاه واحد من 

الحفظ المؤقت أو جھاز الغسیل ( المنطقة الملوثة إلى النظیفة مع تدابیر للتبرید 
dialyzer  ( التلوث ، وأجھزة معالجة ذات أحواض إزالة / ، ومناطق للنظافة

وأجھزة معالجة بالكومبیوتر وطابعات للعالمات الممیزة ومنطقة للتغلیف والتعبئة 
  .وخزائن لحفظ أجھزة الغسیل 

إذا تم توفیر محطة تغذیة لخدمات الغسیل فیجب أن تحتوي على حوض وطاولة  )5(
  . ب عمل وثالجة وخزائن للحفظ ومعدات لخدمة التغذیات حسب الطل

یجب توفیر دورة میاه بیئیة مجاورة للوحدة ویقصر استخدامھا على الوحدة  ،  )6(
ویجب أن تحتوي على بالوعة تصریف لألرضیة أو حوض خدمة وفراغ 

  .مستودع لمعدات وتموینات النظافة 
یجب تجھیز غرفة لألعطال وإلصالح المعدات بمنشأة لغسیل األیدي وحوض  )7(

للحفظ إن طلب ذلك بواسطة البرنامج  خدمة عمیق وطاولة عمل وخزانة
  .التشغیلي 

  . یجب توفیر مناطق إمدادات أو عربات للتموین واإلمدادات  )8(
یجب توفیر فراغ لمستودع للكراسي المتحركة والنقاالت بحیث یكون بعیداً عن  )9(

  .حركة المرور المباشرة 
 یجب توفیر منطقة مستودع للشراشف النظیفة ، وھذه یمكن أن تكون داخل)10(

غرفة العمل النظیفة أو دورة میاه مستقلة أو نظام توزیع معتمد ، وإذا استخدم 
نظام العربات المغلقة فیمكن أن یكون المستودع في تجویف جداري ، ویراعى 

  . أن یكون بعیداً عن ممر حركة المرور العادیة وتحت مراقبة الطاقم الو ظیفي 
ي المنشأة التي تستخدم ھذا النظام إذا استخدم نظام التوزیع المرحلي المركزي ف)11(

فیجب توفیر أنظمة توزیع فردیة لعالج أي مریض یتطلب حلوال خاصة لغسیل 
الكلیة ، ویجب أن تشتمل غرفة الخلط أیضاً على حوض وفراغ مستودع 

  وخزانات تجمیع 
  .یجب أن تقع معدات المعالجة في غرفة مغلقة )12(
  .یدي یجب توفیر حمام للمرضى مع منشأة لغسیل األ)13(
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  :المنشآت الملحقة 
یجب توفیر مناطق مالئمة للموظفین من الرجال والنساء مع استراحة ومنطقة  )1(

ودش  Lockersلتغییر المالبس ، ویجب أن تحتوي المناطق على األدراج المغلقة 
  . وحمام ومنشآت لغسیل األیدي 

  . یجب توفیر مستودع ألغراض المرضى  )2(
مام ومنشآت غسیل األیدي ونافورة شرب یجب توفیر غرفة انتظار وغرفة ح )3(

 وھاتف عام وتجھیزات للجلوس لفترات االنتظار وبحیث تكون موصلة إلى وحدة
  . الغسیل 

  .یجب توفیر مساحة فراغیة للمكاتب ولالعمال االكلینیكیة للخدمات اإلداریة  )4(
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  :   Respiratory Therapyخدمات العالج الرئوي   16 - 7
ت العالج الرئوي في المنشآت المختلفة اختالفاً كبیراً ، ففي یختلف نوع ومدى خدما

بعض المنشآت المركزیة بمنطقة محددة یتم تقدیم العالج في وحدات كبیرة رفیعة 
sophisticated   وفي أخرى یتم الخدمات الرئیسیة فقط بجانب اسرة المرضى ، وإذا تم ،

ة كحد أدنى باإلضافة إلى تلك توفیر الخدمات الرئویة فیجب تضمین العناصر التالی
  .العناصر المنصوص علیھا في البنود السابقة 

  :مستودع المعدات والتموینات  )1(
تطھیر المعدات ، ویراعى توفیر / یجب توفیر فراغ ومنشآت لتنظیف وتعقیم  )2(

فغاصل طبیعي للفراغ الستقبال وتنظیف المواد المتسخة من الفراغ لتخزین 
فة ، ویجب توفیر تھویة طرد داخلیة مناسبة إذا التموینات والمعدات النظی

أو مطھرات سامة أخرى في عملیة  )  glutaraldehyde(استخدمت مادة الجلترالدیھید  
  . التنظیف 

  . ساعة لوحدات الرعایة الحرجة  24یجب توفیر الخدمات الرئویة على مدى  )3(
إذا كانت خدمات رئویة مثل االختبارات والشروح لمرضى العیلدة الخارجیة  )4(

جزءاً من البرنامج فیجب توفیر معدات ومنشآت إضافیة حسب مقتضى 
   -:الضرورة للتشغیل المالئم للخدمات بما في ذلك ولیس قصراً على 

   فراغ انتظار للمرضى مع تدابیر للكراسي المتحركة.  
  بة محطة استقبال ومراق .  
    حمامات للمرضى ومنشآت لغسیل األیدي.  
   للتعلیم والشروح للمرضى ) غرف ( غرفة.  
جمیع :   Coughوتثیر السعال   Aerosolاالجراءات التي تولد الھباء الجوي   )5(

االجراءات التي تبعث على السعال التي یتم اجراؤھا على المرضى الذین قد 
یجب القیام بھا في   Mycobacterium یعانون من العصیات الفطریة لمرض السل

  boothsغرف تتوفر بھا أجھزة التھویة بالطرد الداخلي مثل الحجیرات الصغیرة 
وأجھزة الطرد إلى الخارج   Hepaأو الغرف الخاصة المغلقة والمزودة بفالتر 

مباشرة  ، وھذه االجراءات قد تؤدى أیضاً في غرفة تفي بمتطلبات التھویة 
والخاص  2انظر الجدول ( مة أو بمكافحة العدوى التي تنقل جواً ، للغازات السا

 ) .بمتطلبات التھویة 
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  ثالجة الموتى وتشریح الجثة    7-17
وھذه المنشأة یجب أن تكون موصلة الى المدخل الخارجى ویكون موقعھا بحیث یمكن 

  .تجنب الحاجة الى نقل الجثث خالل المناطق العامة
  :ر التالیة عند القیام باجراءات تشریح الجثة فى المستشفىویجب توفیر العناص

  .منشآت ثالجات حفظ الجثة   - أ
  :غرفة تشریح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ، وھذه الغرفة یجب أن تحتوى على   - ب
  .طاولة عمل مزودة بحوض لغسیل األیدى )1
  .مساحة مخصصة لمستودع التوریدات والمعدات والعینات )2
  .طاولة تشریح )3
  .     حوض عمیق لغسیل العینات  )4

واذا تم اجراء عملیات تشریح الجثة خارج المنشأة فان المطلوب حینئذ ھو غرفة 
  .لحفظ الجثث تكون جیدة التھویة
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  الصیدلیة    7-18
  :أ   عـــــام -7-18

سوف یتوقف مقاسات ونوعیة الخدمات التى یتم تقدیمھا فى الصیدلیة على نوعیة 
ویة المستخدم وعدد المرضى الذي یجب تقدیم األدویة لھم ومدى نظام توزیع األد

ویجب أن یتم بیان مواصفات ذلك . الخدمات التى یتم اقتسامھا مع غیرھا أو شراؤھا
وینبغى أن یكون موقع غرفة أو جناح الصیدلیة بحیث یكون .   فى البرنامج التشغیلى

.   ى اضافة للنواحى األمنیةقریب الوصول الیھ وبحیث یمكن مراقبة الطاقم الوظیف
وینبغى أن تكون المنشآت والمعدات طبقا لمقتضى الضرورة الستیعاب وظائف 

المنشآت الملحقة ان تم (البرنامج التشغیلیة وكحد أدنى فانھ یجب ایراد العناصر التالیة 
  ).تضمینھا فیجب أن تشمل تلك البنود المطلوبة بواسطة البرنامج

  ) :صرف األدویة ( ع األدویة ب   تركیب وتصنی-7-18
  .كاونتر لالستالم والتسلیم -1
  .منطقة لمراجعة وتسجیل الطلبیات -2
  .كاونتر عمل ومكان لصرف األدویة  -3
  .كاونتر عمل وخزائن لألنشطة الصیدالنیة  -4
  .منطقة لعملیة الحفظ المؤقت والمبادلة وإعادة تخزین العربات -5
  .منطقة آمنى لألدویة  - 6
  :ج    التصنیع -7-18
  .منطقة تجمیع المواد  -1
  .التدابیر الالزمة للتغلیف والتعبئة ووضع العالمات الممیزة -2
  .منطقة التحكم فى النوعیة والجودة -3
  :د   مستودعات التخزین -7-18
  .وھى عبارة عن خزائن وأرفف وحجیرات صغیرة أو غرف مستقلة 

  .مستودع للمواد  )1
  .Active Storageمستودع المواد الفعالة  )2
  .ثالجات تخزین  )3
مستودع الكحول والسوائل المتنوعة ویكون انشاؤه طبقا لمتطلبات قواعد السالمة  )4

  .من الحریق المطبقة وذلك بخصوص المواد المشمولة
  .مستودع محكم للمواد المخدرة واألدویة والعقاقیر المراقبة )5
  .عامة التى لیست قید االستعمالمستودع للتوریدات والمعدات ال )6
  :ھـ   االدارة -7-18

توفیر التدابیر الالزمة لفحص األدویة والعقاقیر فحصا شامال مبینا خصائصھا  )1
  .العامة الستعمال كل مریض على حدة

  .مراكز لمعلومات العقاقیر وبیانات التفاعالت ومراقبة المواد السامة )2
شاملة المكاتب واألرشیف واالتصاالت  غرفة أو منطقة مستقلة للوظائف المكتبیة )3

  .والمرجعیات
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وقد یكون ذلك فى غرفة (التدابیر الخاصة باالستشارة والتعلیمات للمرضى  )4
  )مستقلة عن الصیدلیة

قد تكون فى غرفة متعددة األغراض مشتركة مع ادارات (غرفة للتعلیم والتدریب  )5
  ).أخرى 

  :و   أشیاء أخرى -7-18
األیدى داخل نطاق كل غرفة مستقلة في حالة تسلیم  یجب توفیر منشآت لغسیل )1

  .األدویة مفتوحة
  .توفیر ممرات قریبة الى التوالیت واألدراج المغلقة )2
اذا استخدمت اجراءات الجرعات ذات الوحدات فیجب توفیر معدات ومساحة  )3

فراغیة اضافیة وذلك لزوم التوریدات والتعبئة ووضع العالمات الممیزة 
  .فة الى العرباتوالتخزین باالضا

اذا تم تحضیر محالیل األوردة فى الصیدلیة فینبغى توفیر منطقة ألعمال التعقیم  )4
( وینبغى أن یشتمل نظام السوائل .  تضم مقعد وغطاء مجمع للسوائل المتحركة

IV Solutions  ( 99.9على فلتر من النوع الذى ال یكشف الماء معایر بمعدل %
رئى وذلك للكشف عن التسربات أو العیوب التى ویحتوى على مقیاس للضغط الم

وینبغى أن یكون تصنیع وتركیب الفلتر بحیث ال یقوم بسحب الھواء غیر .  بالفلتر
  .المنقى الذى یوجد بالغرف الى منطقة العمل

عندما یستدعى البرنامج توزیع األدویة على مرضى العیادات الخارجیة فیجب  )5
  .توفیر االستشارات واالرشادات لھم
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  منشآت التغذیة واالعاشة  19 - 7
  :أ   عـــــام -7-19

بالنسبة لمعدات ومنشآت خدمات التغذیة فانھا یجب أن تلتزم لسد متطلبات البرنامج 
التشغیلى ، وھذه المتطلبات تتكون من أنظمة تحضیر الطعام بالوسائل الحدیثة 

بھما معا طبقا لما ھو مالئم ، المریحة أو التقلیدیة سواء فى الموقع أو خارج الموقع أو 
ویجب إعطاء اعتبار أھمیة لوجبات الزوار المھمین ، كذلك یكون مكان تحضیر 
الطعام بالقرب من منطقة التسلیم للمواد والمخازن مع مالحظة أھمیة التشطیب للقسم 

  .لمراعاة النظافة والصیانة 
  :ب   عناصر التشغیل -7-19

مقاسات واألعداد المطلوبة لتنفیذ نوعیة الخدمات التى یجب توفیر المنشآت التالیة بال
  :یتم احتیارھا لتحضیر وتقدیم الطعام 

محطة تحكم الستالم ومراقبة توریدات األغذیة وتشمل على منطقة لفصل  )1(
  .البضائع ومیزان وتكون منفصلة عن منطقة االستالم العمومیة

ة أربعة أیام ، وبحیث فراغ لمستودع یشمل الثالجة لحفظ توریدات األغذیة لمد )2(
مواد غذائیة ، مواد مبردة ، ومواد : یتم تقسیم الثالجة إلى ثالثة أقسام وھي 

مثلجة ،  وقد تتطلب المنشآت التى فى المناطق النائیة مزیدا من منشآت حفظ 
الطعام حسب العالقة المناسبة ، ویجب أن تكون جمیع األطعمة مخزنة على 

 30األرضي یبعد عن األرض بمقدار ال یقل عن أرفف وأن یكون ارتفاع الرف 
  .سم 

تتطلب أجھزة تحضیر الطعام التقلیدیة المساحة : منشآت تحضیر الطعام  )3(
والمعدات الالزمة للتحضیر والطبخ وبالنسبة ألجھزة تقدیم وتحضیر الطعام 
بالوسائل الحدیثة المریحة مثل الوجبات المحضرة المجمدة والطبق الرئیسى 

المقادیر التى تغلف لكل فرد على حدة أو األنظمة التى تستخدم المتكامل و
تحضیر األطعمة عن طریق مقاولین فانھا تتطلب المساحة الفراغیة والمعدات 

  .التى تقوم بتدفئة الطعام أو تجزئتھ الى مقادیر والطبخ والخبز
والمنشآت الخاصة . منشآت غسیل األیدى التى تقع فى منطقة تحضیر الطعام )4(

  .یع وتوزیع الطعام للمرضى القادرین على المشى وللطاقم الوظیفى وللزواربتجم
  .مساحة لتناول الطعام للمرضى القادرین على المشى وللطاقم الوظیفى وللزوار )5(
مساحة لغسیل األدوات وتقع فى غرفة أو تجویف جدارى مستقل عن منطقة  )6(

ئدة من النوع ویجب توفیر معدات غسیل أدوات الما.  تجھیز وتقدیم الطعام
التجارى ، كما یجب توفیر مساحة أیضا الستالم وفرز وترصیص وتنظیف 
أدوات المائدة المتسخة والتخلص من الفتات الذى بھا ونقل أدوات المائدة النظیفة 
الى مناطق االستعمال ، وینبغى أن تكون منشآت غسیل األیدى متوفرة وقریبة 

  .بحیث یسھل الوصول الیھا بسھولة ویسر
  .منشآت غسیل القدور )7(
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ومنشآت التنظیف للعلب الصفیح وعربات الصوانى ) مستودع(مناطق التخزین  )8(
  .المتحركة

منشآت تخزین النفایات وتقع فى غرفة مستقلة موصلة بسھولة الى الخارج  )9(
  .لسرعة التخلص منھا

  .مكاتب أو مساحة لطاوالت اخصائى التغذیة أو مدیر خدمات التغذیة)10(
  .غذیةحمامات لطاقم الت)11(
غرفة عمال النظافة وتقع داخل قسم التغذیة ویجب أن تشتمل على مصرف )12(

  .أرضى أو حوض خدمة ومساحة تخزین لتوریدات ومعدات النظافة
منشآت صنع الثلج لتوزیعھ ذاتیا ، وھذه المنشآت یمكن أن تقع فى منطقة تجھیز )13(

ھل تنظیفھ الطعام أو فى غرفة مستقلة ولكن ینبغى أن تكون من النوع الذى یس
  .وتكون قریبة من أعمال التغذیة

یتم توفیر غرفة مستودع مستقلة لتخزین بنود غیر  :مستودع تموینات النظافة )14(
  . األطعمة مثل إمدادات النظافة التي قد تلوث المأكوالت 

 غرف مستودعات إضافیة ، ویجب توفیرھا حسب مقتضیات الضرورة لتخزین)15(
ومنتجات   Flatwareأدوات المائدة الفضیة أدوات الطبخ والصواني الزائدة و

  .البالستیك والورق والمعدات المحمولة 
لتحضیر الطعام ، ویتم توفیرھا لتحضیر الطعام والطبخ والخبز فراغات العمل )16(

أعني تجمیع ( ، وھذه المناطق یجب أن تكون قریبة من المستخدم بقدر اإلمكان 
، ویتم توفیر فراغات إضافیة إلزالة التبرید والحفظ ) الصواني وتناول الطعام 

  .وتجزئة الطعام إلى المقادیر المقررة  thawingبالتدفئة 
یجب توفیر منطقة لتجمیع صواني المرضى ووضعھا داخل : لتجمیع والتوزیع ا)17(

  .نطاق مناطق التوزیع وتحضیر الطعام بحیث تكون قریبة 
یجب توفیر نظام التوزیع عربات مع فراغات للتخزین : عربات تقدیم الطعام )18(

والتحمیل والتوزیع واالستالم وإصحاح عربات تقدیم الطعام ، ویجب تصمیم 
مرور العربات بین عربات الطعام الداخلة والخارجة للتخلص من أي  حركة

خطر یحدث عن الدوران المتقابل بین العربات الداخلة والخارجة وبین العربات 
اإلصحاح ،ویجب أال تكون عملیة دوران / المتسخة والنظیغة وعملیات التنظیف
  .العربات خالل مناطق معالجة الطعام 

لتناول الطعام للمرضى ) فراغات(یتم توفیر فراغ  -:منطقة تناول الطعام )19(
القادرین على المشي والطاقم الوظیفي والزوار ، وتلك الفراغات یجب فصلھا 

  .عن مناطق توزیع وتحضیر الطعام 
إذا استخدمت أجھزة البیع للوجبات غیر المجدولة زمنیاً فیتم : خدمات البیع )20(

ون االضطرار للدخول في منطقة توفیر غرفة مستقلة یمكن الوصول إلیھا د
الطعام الرئیسیة ، ویجب أن تحتوي  غرفة البیع على مكائن تعمل بالعملة 
وأجھزة تغییر الفواتیر وحوض لغسیل األیدي ومنطقة جلوس ، ویجب توفیر 

  .منشآت لصیانة وتنظیف المكائن كجزء من یرنامج تقدیم الطعام بالمنشأة 
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ئدة ، ویجب أن تكون مجاورة لغسیل األدوات منطقة الستالم وفرز أدوات الما)21(
  .ومستقلة عن مناطق تحضیر الطعام 

منشآت غسیل األدوات ، ویجب تصمیمھا لمنع تلوث االدوات النظیفة باألدوات )22(
المتسخة عن طریق حركة المرور المتقابلة ، ویجب نقل االدوات النظیفة 

إلى اختراق مناطق للتخزین أو االستعمال في منطقة الطعام دون االضطرار 
  .تحضیر الطعام 

یجب توفیر منشآت غسیل القدور بما في ذلك األحواض المقسمة إلى أجزاء )23(
compartmented   المتعددة بالمقاس الكافي  لالستعمال المریح ، والحرارة اإللحاقیة

  Booster Heaterللمیاه الحارة لتنظیف القدور والكاسات قد تتم بواسطة سخانات رفع 
كما یجب عمل تدابیر لتجفیف وتخزین القدور . بواسطة رشاشات بخاریة أو 

  .وآنیة القلي 
غرفة مستودع نفایات الطعام ، ویجب أن تقع بالقرب من مناطق غسیل األدوات )24(

وتحضیر الطعام ولیس داخل نطاق منطقة تحضیر الطعام ، ویجب أن یكون بھا 
  .لتخلص منھا مدخل مباشر یؤدي إلى منشآت تجمیع النفایات وا

یجب تركیب أحواض غسیل األیدي التي تعمل بدون استعمال األیدي وبحیث )25(
  .یكون موقعھا مما یسھل الوصول إلیھ بشكل مریح من مواقع جمیع الوحدة 

فراغات للمكاتب ، ویجب توفیرھا الستعمال مدیر تقدیم الطعام ، وفي المنشآت )26(
د جزءاً من منطقة تحضیر الطعام الصغیرة یمكن أن یقع ھذا الفراغ في منطقة تع

.  
فراغات الحمامات والدوالیب ، یجب توفیر ھذه الفراغات لالستعمال القاصر )27(

على طاقم التغذیة ، ویجب أال تفتح مباشرة في مناطق تحضیر الطعام غیر أنھا 
  . یجب أن تكون قریبة منھا قرباً وثیقاً 

ى إدارة التغذیة ، وینبغي غرف النظافة ، ویجب توفیرھا لالستعمال القاصر عل)28(
حوض أرضیة وفراغ للمساحات والسطول والتموینات  -:أن تحتوي على ما یلي 

، وعندما یتم استخدام البخار أو المیاه الحارة للنظافة العامة فیجب توفیر فراغ 
  .إضافي داخل نطاق الغرفة لتخزین تلك الخراطیم والفوھات 

النوع المریح للخدمة ومما یسھل معدات صنع الثلج ، ویجب أن تكون من )29(
معدات التوزیع (نظافتھا ، ویجب توفیرھا لكل من المشروبات ومنتجات الطعام 

  .ولالستعمال العام ) الذاتي
من مناطق أخرى ، قد یتم تخفیض البنود   Commissaryخدمات العقود أو المؤن )30(

لألطعمة المذكورة أعاله حسبما یكون ذلك مالءماً ، ویجب توفیر الحمایة 
الموردة للتأكد من جودتھا وكونھا طازجة ومنعھا عن الجو الحار والبارد وتجنب 
التلوث ، وإذا كان التورید یتم من مصادر خارجیة فیجب توفیر الحمایة من 

 sanitationالتقلبات الطقسیة ، كما یجب عمل التدابیر للتنظیف الدقیق وإصحاح 
  .بالنظیفة المعدات لتجنب اختالط المتسخة منھا 

  :ج   المعدات -7-19
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یجب أن تكون األجھزة المیكانیكیة من النوع شدید التحمل ومالئم لالستخدام المقصود 
باإلضافة إلى سھولة تنظیفھا ، وحیث تكون المعدة من النوع الذي یمكن نقلھ من مكان 

انت آلخر فیجب أن یتم تركیب عجالت لھا شدیدة التحمل بحیث یمكن ققلھا ، وإذا ك
المعدة من النوع ذات الوصالت المثبتة بھا فیجب عدم تركیب عجالت لھا ، ویجب 
عزل أرضیات وجدران وأسقف الثالجات والبرادات الكبیرة ، كما یجب أن تكون 
لھذه الثالجات والبرادات القدرة على خفظ درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد ، 

 20قادرة إلى حفظ درجة الحرارة حتى ) ریزر الف( وینبغي أن تكون أجھزة التجمید 
درجة مئویة ، ویجب التحكم في البرادات والثالجات والفریزرات ثرموستاتیكیاً 

درجة ، ویجب إیضاح درجات  2 -أو + لالحتفاظ بمعایرات درجة الحرارة المطلوبة 
 الحرارة الداخلیة رقمیاً حتى یمكن رؤیتھا من الخارج ، ویجب أن تشمل أجھزة
التحكم جھاز إنذار لدرحات الحرارة المنخفضة والعالیة ، وینبغي تسجیل زمن اإلنذار 

  ) .أوتوماتیكیاً ( تلقائیاً 
ویجب أن تكون الوحدات الكبیرة قابلة للقفل من الخارجغیر أنھ یجب أن یتوفر بھا 

للخروج من الداخل في جمیع األوقات ، ویجب إضاءة ھذه   releaseوسیلة إطالق 
حدات الكبیرة من الداخل كما ینبغي أن تكون جمیع األرفف مقاومة للصدأ والتآكل الو

قدم / رطل  100وسھلة التنظیف ، كما یجب تصنیعھا وتثبیتھا لدعم حمل ال یقل عن 
 shut - off devicesطولي ، ویجب تزوید جمیع معدات الطبخ بأجھزة قفل أوتوماتیكیة  

  .ئدة عن الحد للحیلولة دون تكون الحرارة الزا
التي تكون تحت الكاونترات فإنھ   conduitوبالنسبة لمواسیر تركیب األسالك الكھربائیة 

یجب توزیع شبكة المواسیر والمصارف بحیث ال تتداخل مع تنظیف األرضیات أو 
  . تنظیف األرضیات الواقعة تحت المعدات 
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  اإلدارة والمناطق العامة     20 -7
  :یجب توفیر ما یلى 

  :مدخل  -أ
فى الدور األرضى ویكون محمیاً من الطقس الشدید ویمكن الوصول إلیھ بسھولة من 

  .قبل األشخاص المعاقین
  :الصالة  -ب

  :ویجب أن تشتمل على 
  .كاونتر أو طاولة لالستقبال واالستعالم -1
  .مناطق انتظار للجمھور -2
  .منشآت دورات میاه للجمھور -3
  .ھواتف للجمھور -4
  .نافورة لمیاه الشرب -5
  :مساحة للمقابالت  -ج

مع التدابیر الالزمة للمقابالت الخاصة التى تتعلق بالخدمات االجتماعیة واالئتمانات 
  .وأعمال التنویم

  -:دخول المرضى  -د
  :یجب أن یشتمل التنویم المبدئى للمرضى المنومین على 

  .لمریضمنطقة انتظار مستقلة للمرضى واألشخاص المصاحبین ل -1
  .كاونتر أو مكتب ألعمال الطاقم الوظیفى -2
  .مستودع لحفظ الكراسى المتحركة ویكون بعیدا عن ممر حركة المرور العادیة -3

  :المكاتب العامة أو الفردیة  -ھـ 
  .للعملیات المحاسبیة والسجالت الطبیة والمالیة ولطاقم الموظفین االداریین والمھنیین

  :اض الغرف المتعددة األغر-و
للمؤتمرات واالجتماعات وأغراض التعلیم الصحى بما فى ذلك التدابیر الالزمة 

  )ویمكن أن تكون ھذه الغرفة مشتركة بین عدة أقسام(الستخدام الوسائل البصریة 
  .مستودع للتوریدات والمعدات المكتبیة -ز



  88

  السجالت الطبیة  7-21
  :یجب توفیر الغرف والمناطق والمكاتب لما یلى 

  )االدارى والفنى: (السجالت الطبیة  -1
  .المراجعة واالمالء -2
  .الفرز والتسجیل وسجالت الحفظ بالمیكروفیلم -3
  .مستودع السجالت -4
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  الخدمات المركزیة  22 -7
  :یجب توفیر ما یلى 

  :غرفة االستالم وازالة التلوث   -أ
   -:إزالة التلوث  - 1

وعلى المعدات الالزمة لتنظیف المعدات یجب أن تشتمل الغرفة على مساحة عمل 
الطبیة والجراحیة للتخلص من المواد المستعملة الملوثة ، ویجب أن تشتمل على 
منشآت غسیل األیدى ویجب توفیر الدوالیب المقفلة واألدشاش والتوالیتات الالزمة 
لطاقم الموظفین الذین یعملون فى ھذه المنطقة اذا لم تكن متوافرة فى منشآت 

  .موظفین األخرى القریبةال
  :غرفة العمل للمواد النظیفة  -2

یجب أن تشتمل غرفة العمل ھذه على منشآت غسیل األیدى ومساحة عمل وعلى 
  .المعدات الالزمة للتعقیم النھائى للتوریدات والمعدات الطبیة والجراحیة

قمة وقد منطقة مستودع للتوریدات الجراحیة والطبیة النظیفة وللتوریدات المع -ب 
  ...تكون فى غرفة عمل نظیفة مستودع للعبوات الخ

  .ویجب أن یشتمل التدابیر الالزمة للتھویة والرطویة والتحكم فى درجة الحرارة
  .غرفة مستودع للمعدات المستخدمة فى تقدیم العنایة للمرضى -ج 
  .غرفة أو منطقة مستودع لعربات التوزیع -د 

ا كانت مطلوبة في البنامج التشغیلي مفصولة عن غرف إدارة وتغییر مالبس إذ -ھـ 
جمیع األقسام األخرى یتم الدخول إلیھا من الصالة الرئیسیة إلى تغییر المالبس ثم 

  .منطقة عمل مزودة بدوالیب وحوض غسیل ودش 
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  المستودعات العامة  7-23
منطقة باإلضافة إلى منشآت التوریدات فى االدارات المستقلة فانھ یجب أیضا توفیر 

مستودع مركزى ویمكن أن یكون موقع المستودعات العامة فى مبنى مستقل فى 
الموقع مع التدابیر الالزمة للوقایة من الطقس العاصف أثناء نقل التوریدات ویجب 

  :توفیر ما یلى 
  .منشآت التفریغ البعیدة من الشارع  ) أ

  .منطقة االستالم  ) ب
 1.86حة اجمالیة ال تقل عن وھذه تكون بمسا: غرفة أو غرف المستودع العام   ) ت

لكل سریر مریض منوم ویمكن أن یكون المستودع فى مناطق مستقلة موزعة  2م
داخل نطاق المستشفى أو فى مبنى واحد أو أكثر من مبنى مستقل فى الموقع ، 

   -:ویفضل تقسیم غرف المستودع إلى ثالثة أقسام وھي 
  ) .المستعمل ( مستودع األثاث الرجیع  - 1
  .مستودع األدویة والمستھلكات الطبیة  - 2
  .مستودع المعدات واألجھزة الطبیة واألثاث  - 3

یجب توفیر منطقة مستودعات اضافیة : غرفة أو غرف مستودعات اضافیة ) ث 
من اجمالى مساحة منشآت العیادة % 5لمنشآت العیادة الخارجیة بمقدار ال یقل عن 

كة مع المستودعات العامة ومضافة الى الخارجیة وھذه یمكن أن تكون مشتر
المستودعات العامة أو یكون موقعھا فى منطقة مركزیة داخل نطاق إدارة العیادة 

  .الخارجیة
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  خدمات الغیارات 24- 7
  :أ   عـــام - 24 - 7

یجب أن تشتمل كل منشأة على التدابیر الالزمة لتخزین ومعالجة الغیارات النظیفة 
تخصصة ، ویمكن أن تتم المعالجة داخل المنشأة فى مبنى مستقل والملوثة للعنایة الم

  .من الموقع أو خارج الموقع أو فى مغسلة تجاریة مشتركة مع خدمات أخرى
ب   ویجب أن تكون المنشآت والمعدات طبقا لما یطلب للتشغیل الفعال الذى -7-23

لى الوظیفى یتطلب بذل المجھودات طیقا للمواصفة الموضحة فى البرنامج التشغی
  :ویجب تضمین العناصر التالیة بالحد األدنى

غرفة مستقلة الستالم وحجز الغیارات الملوثة الى أن تكون جاھزة ألخذھا أو  )1
  .معالجتھا

غرفة مركزیة لتخزین الغیارات النظیفة المطلوبة وتوزیعھا بوحدات المرضى  )2
  . المستقلة

الغیارات النظیفة والملوثة بعیدا منطقة لتخزین العربات لالیقاف المستقل لعربات  )3
  .عن حركة المرور

منطقة أو غرفة اصالح وفحص الغیارات النظیفة وكیھا وتطبیقھا كجزء من  )4
خدمات الغیارات ، ویجب تأمین مكان لطاوالت اإلصالح وأرفف وأماكن تخزین 

  كجزء من قسم خدمات الغیارات
معالجة الغیارات یجب توفیر منشآت غسیل األیدى فى كل منطقة حیث یتم  )5

  .الملوثة التى ال أكیاس لھا
  :ج   اذا تم معالجة الغیارات خارج المبنى فیجب عمل التدابیر الالزمة -7-23

  .مدخل للخدمات یكون محمیا من الطقس العاصف لتحمیل وتفریغ الغیارات )1
  .محطة مراقبة للصادر والوارد )2
التى تعد جزءا من المشروع د   اذا تم معالجة الغیارات فى منشأة المغسلة -7-23
فیجب توفیر ما یلى باالضافة الى ذلك ) داخل نطاق المبنى أو كمبنى مستقل(

  :ب 23-7المنصوص علیھ فى البند 
غرفة االستالم والحفظ والفرز لمراقبة وتوزیع الغیارات المتسخة ویمكن أن یتم  )1

ة أو فى غرفة خروجھا من أنابیب انزال الغیارات المتسخة داخل نطاق ھذه الغرف
  .مستقلة

غرفة معالجة المغسلة بمعدات من النوع التجارى التى یمكن أن تعالج تغذیة  )2
أیام على األقل خالل أسبوع ینطوى على أعمال مجدولة ومنتظمة زمنیا  7بواقع 

، وھذا یمكن أن یتطلب سعة لمعالجة تغذیة قدرھا سبعة أیام من أسبوع ینطوى 
  .ساعة 40على مدة قدرھا 

  .تودع لتوریدات المغسلةمس )3
منشآت لغسیل أیدى الموظفین فى كل غرفة مستقلة حیث یتم معالجة الغیارات  )4

  .النظیفة أو المتسخة
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ان توزیع المعدات یجب أن یسمح بانسیاب العمل بصورة منظمة مع حد أدنى من  )5
  .حركة المرور المضادة التى قد تسبب خلطا بین العملیات النظیفة والمتسخة معا

  .ل قریب لدوالیب الموظفین المغلقة ولألدشاش واستراحة العاملین مدخ )6
  

  المنشآت الخاصة بتنظیف وتعقیم العربات  25 - 7
یجب توفیر المنشآت الالزمة لتنظیف وتعقیم العربات التى تخدم ادارة الخدمات 
المركزیة ومنشآت االعاشة وخدمات الغیارات وھذه قد تكون مركزیة أو على مستوى 

  .االدارات
  

  منشآت الموظفین  7-26
یجب توفیر األدراج المغلقة واالستراحات والحمامات للموظفین وللمتطوعین وھذه 
یجب أن تكون باالضافة الى تلك األشیاء المطلوبة للطاقم الطبى وللجمھور والتى 

  .ینبغى أن تكون مستقلة عنھا
  

  غرفة عمال النظافة   27 - 7
النظافة المطلوبة فى اقسام أخرى فانھ یجب توفیر غرف باالضافة الى غرف عمال 

كافیة لعمال النظافة من جمیع أنحاء المنشأة طبقا لما یطلب الیجاد بیئة نظیفة وصحیة 
وكل غرفة یجب أن تحتوى على مصرف لألرضیة أو حوض خدمة ومساحة 

عمال مستودع لتوریدات ومعدات النظافة ویجب أن یوجد ماال یقل عن غرفة واحدة ل
  .النظافة لكل طابق
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  مناطق المعدات والخدمات الھندسیة  7-28
یجب توفیر ما یلى طبقا لما تقتضیھ الضرورة من أجل فعالیة وظائف الصیانة 

  :والخدمات 
غرفة أو مبانى مستقلة للغالیات والمعدات المیكانیكیة والكھربائیةباإلضافة إلى   ) أ

  :غرف للبنود التالیة
  .لمركزیة ومناطق مناولة الھواء أجھزة التكییف ا - 1
مكان للمولد االحتیاطي ومتطلباتھ بحیث یكون ھذا المكان ذو تھویة وحمایة جیدة  - 2
.  

  .أبراج التبرید وأجھزة التخلص من الحرارة  - 3
  .مكان للمحوالت الكھربائیة ومفاتیح الفصل الكھربائي المطلوبة لخدمة المنشأة  - 4
  .ة باإلضافة للموقف مكان للغازات الطبی - 5
  . مبردات التكییف  - 6
كبس النفایات والمحرقة واألجھزة األخرى التي یتم تركیبھا في الخارج  ، كما  - 7

  ) .خدمات معالجة النفایات   28 - 7( سیتم تفصیلھ في البند القادم 
مكتب للمھندسین مع مساحة للملفات وتدابیر لمستودع محمى للمخططات ) ب 

  .والكتیبات االرشادیة للتشغیل والصیانة الخاصة بالمنشأة والسجالت
  .ورش الصیانة العامةلالصالح والصیانة) ج  
غرفة مستودع لتوریدات صیانة المبانى ویجب أن یكون مستودع المذیبات ) د 

والسوائل القابلة لالشتعال حسب متطلبات لوائح الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
  .المطبقة

ة أو منطقة مستقلة تكون مخصصة للحفظ واالصالح واختبار المعدات غرف) ھـ 
ویجب أن یختلف مقدار المساحة ونوعیة . االلكترونیة والمعدات الطبیة األخرى 

  .المنافع مع نوعیة المعدات المشمولة ونوعیات العقود الخارجیة المستخدمة
الخاصة باألفنیة بحیث یجب أن یكون موقع مناطق تخزین التوریدات والمعدات ) و 

  .یمكن نقل المعدات مباشرة الى الخارج دون أن یتعارض ذلك مع األعمال األخرى
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  خدمات معالجة النفایات 29-  7
  
  : أ  معالجة النفایات والتخلص منھا -7-29

یجب توفیر منشآت للتخزین الصحى للنفایات والتخلص منھا بواسطة االحراق 
وبعملیة الدمك أو احتوائھا فى الحاویات أو بواسطة مجموعة واالھالك المیكانیكى لھا 

  .من تلك التقنیات
  : ب  المحـــــرقة -7-29

یجب توفیر محرقة تعمل بالغاز أو بالزیت أو الكھرباء من أجل التدمیر الكامل 
للنفایات المرضیة والمعدیة وتشمل النفایات المعدیة ولیس على وجھ الحصر مواد 

ة من غرف العزل والضمادات والمواد الخارجة من الجروح النفایات الخارج
المفتوحة وعینات المختبر ویمكن تقسیم المحرقة مع ادارتین أو أكثر بحیث یكون 

  :موقعھا فى مكان مشترك مع مالحظة ما یلى 
سعة المحرقة المطلوبة سوف تختلف مع نوعیة وكمیة النفایات التى یجب  )1

طة السلطات المحلیة وتم بیان مواصفاتھا من معالجتھا واذا ما اعتمدت بواس
البرنامج التشغیلى فان بنود الكمیات الصغیرة مثل الضمادات ونفایات غرف 

یمكن تعقیمھا بالموقع بواسطة أجھزة التعقیم أو ... العزل والعینات المختبریة الخ
تقدم فى حالة سلیمة بواسطة اجراءات أخرى مقبولة ویتم التخلص منھا بمحرقة 
البلدیة أو بالردم علیھا، وبالنسبة لألجزاء التى یمكن تمییزھا من الجسم واألجزاء 
التى بالقطع الكبیرة التى ال یمكن تعقیمھا بشكل معقول فانھ یجب احراقھا فى 

بموجب موافقة الھیئات صاحبة السلطة والرأى فقد یكون : ملحوظة .  (الموقع
قة وطنیة مرخصة لجمع واحراق عملیا فى بعض الحاالت الترتیب لعمل محر

  .)أجزاء الجسم
ینبغى أن تكون المحرقة فى غرفة مستقلة أو تركب فى الخارج ، اال أن المحارق  )2

رطال فى الساعة قد یكون موقعھا فى منطقة مستقلة  50ذات السعة التى تقل عن 
وبالنسبة للغرف والمناطق التى تضم .  داخل نطاق منشأة غرفة الغالیات

فانھ یجب أن یوجد بھا مساحة كافیة ومنشآت لعملیة التعقیم والتنظیف  المحارق
باالضافة الى وجود حیز الخلوص الالزم للعمل واجراء الصیانة، ویجب عمل 
التدابیر الالزمة للتشغیل والتخزین المؤقت والتخلص من المواد التى ال ترجع 

  .الروائح الكریھة واألبخرة الى المناطق اآلھلة بالسكان
المائلة النزال ) األنابیب(یجب أن یكون التصمیم واالنشاء للمحارق والقنوات  )3

  .النفایات مطابقا لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق
یجب تصمیم وتجھیز المحارق مع االلتزام بالمتطلبات التى تفرضھا لوائح تلوث  )4

بغى أن یكون بحیث وبالنسبة لتركیب المعدات وتوزیعھا فین.  الھواء فى المنطقة
على طاقم ...) كالزجاج المكسور والسرنجات الخ(یقلل من حدوث أخطار 

  .الموظفین أثناء تسلیم النفایات لكى یتم احراقھا بالمحرقة
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ویجب اعطاء اعتبارات السترجاع حرارة النفایات أى االستفادة من الطاقة  )5
من كمیات كبیرة من  الحراریة المنبعثة من محارق المواقع التى تستخدم للتخلص

  .مواد النفایات
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  ) التشطیبات(المقاییس العامة للتفصیالت ومواد االنھاء  7-30
األقسام أو األجزاء التى تم االبقاء علیھا من المنشآت القائمة الحالیة والتى تؤثر على 
المشروع بسبب المخارج أو النواحى األخرى للسالمة من الحریق  بسبب العوائق 

وبالحد  -أى ھذه األقسام -و صعوبات أخرى لم یتم تطویرھا بالكامل فانھا المالیة أ
یمكن أن تلتزم بالمتطلبات المطبقة الخاصة بحاالت شغل وسكنى مبانى  -األدنى

قسم لوائح السالمة على الحیاة من متطلبات الجمعیة  -الرعایة الصحیة القائمة حالیا
إذا تم اعتماد ذلك من قبل الجھات  -)  NFPA 101(   101الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

  .المسئولة 
وینبغى أن تتطابق التفصیالت والتشطیبات فى المشروعات االنشائیة الجدیدة بما فى 

  :ذلك أعمال االضافات والتغییرات مع ما یلى 
الخاص باالعتبارات التى تراعى تجاه المنشآت الحالیة القائمة حیث  2-1أنظر القسم (

  )ام الكلى یعد واقعا غیر عملى من الناحیة االنشائیةان االلتز
  :أ   التفصیالت -7-30

ینبغى أن تلتزم األعمال الجدیدة بما فى ذلك تلك األعمال التى فى المناطق الحالیة  )1
وبقدر ما یكون ذلك عملیا من الناحیة  -التى تم االبقاء علیھا دون تطویر 

حیث وصول المعاقین ، اال أنھ ال یقصد بجمیع المتطلبات المطبقة من  -االنشائیة
أن تعیق متطلبات الوصول لألعمال الجدیدة وذلك من خالل االضافات غیر 

على سبیل المثال احالل األبواب الحالیة القائمة غیر المالئمة قد یكون (المنطقیة 
  ).غیر ممكن من الناحیة العملیة بسبب تداخل األعمدة أو عوامل أخرى

طاق المشروع ولكن فى حدود منطقیة لیشمل التغییرات االضافیة وقد یتم توسیع ن )2
ویجب أن تلتزم األجزاء . الالزمة الستعمالھا والوصول الیھا من قبل المعاقین

والمخارج وأجھزة االنذار من الحریق ) الغرف الصغیرة(الجدیدة المستقلة 
بمنع  وشبكات اطفاء الحریق األوتوماتیكیة والتفصیالت األخرى المرتبطة

الحریق ومكافحتھا بما فى ذلك التفصیالت التى داخل المنشآت الحالیة 
(   101بالمتطلبات الموضحة فى مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

NFPA 101   ( إال أن شبكة تقییم السالمة من الحریق ،FSEF  المدرجة بالملحق ج لن
للجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم تستخدم كبدیل لمعاییر التصامیم الرئیسیة 

لالنشاءات الجدیدة بما فى ذلك األعمال الجدیدة فى المنشآت الحالیة القائمة  101
ھو بمثابة أداة تقییم للسالمة من الحریق ) FSEF(ونظام تقییم السالمة من الحریق 

  .فقط 
التى ال یتم بالنسبة للممرات الموجودة فى أجنحة العیادة الخارجیة وفى المناطق  )3

استعمالھا بشكل عام لنقل المرضى وھم فى األسرة أو النقاالت یمكن تخفیضھا 
  .متر  1.5من حیث العرض الى 

وینبغى أن یكون موقع بنود مثل نوافیر الشرب وكبائن الھاتف ومكائن البیع  )4
والمعدات القابلة للنقل بحیث ال تقید من حركة المرور فى الممرات أو تقلل من 

  .لممر دون المقاییس النموذجیةعرض ا
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یجب تجھیز الغرف التى تحتوى على بانیوھات وكراسى للحمامات وأدشاش  )5
ودورات میاه لكى یستعملھا المرضى المنومون وذلك بتجھیزھا باألبواب وقطع 
الخردوات المعدنیة التى تسمح بوصول ودحول حاالت الطوارئ القادمة من 

ف فتحة واحدة فقط أو تكون ھذه الغرف صغیرة الخارج وعندما یتواجد بھذه الغر
، فان ھذه األبواب یجب أن یتم فتحھا بحیث تتجھ للخارج أو بالطریقة التى ال 
یحتاج معھا لدفع الباب من الناحیة الموجود فیھا المریض فلربما سقط المریض 
على األرض من جراء فتح الباب وقد یكون من المرغوب فیھ مراعاة اعتبارات 

  .بالنسبة لبعض خدمات العیادة الخارجیة أخرى
إذا طلب ذلك بالمواصفات فیجب أن تكون قطع الخردوات المعدنیة المركبة على  )6

األبواب الخاصة بغرف توالیتات المرضى فى وحدات التمریض النفسى من 
  .النوع الذى یسمح لطاقم الموظفین مراقبة من یدخلون ھذه الغرف

أسرة المرضى المنومین فى األعمال الجدیدة  الحد األدنى لعرض أبواب غرف )7
متر لتوفیر حیز فراغى یسمح بنقل  2.13متر واالرتغاع  1.12ینبغى أن یكون 
متر  1.1ویمكن اعتبار األیواب الحالیة التى یقل عرضھا عن .  األسرة وحركتھا

مقبولة اذا لم یؤثر ذلك على تشغیل األعمال الوظیفیة بشكل معاكس مما یعد 
ویجب أن یكون الحد األدنى لعرض أبواب .  ل معھ شیئا غیر عملىاالحال

الغرف األخرى التى تستخدم لمرور النقاالت فقط بما فى ذلك نقاالت أسرة 
المرضى المزودة بعجالت متحركة والكراسى المتحركة یما فى ذلك المكاتب 

وار والمناطق العامة التى قد تستخدم بواسطة الموظفین المعاقین وكذا الز
ویجب توفیر حیز خلوص للقطعة التى تركب .  سم 87والمرضى عبارة عن 

حیث ان : ملحوظة .  (على جانب�مقبض الباب المكانیة دخول الكراسى المتحركة
القصد من ھذه المقاییس ھو دخول المرضى ومعدات المرضى فانھ یلزم أیضا 

  ....)مراعاة مقاسات األثاثات المكتبیة الخ
بین الممرات والغرف أو الفراغات التى تخضع للسكن ماعدا جمیع األبواب  )8

أبواب المصاعد یجب أن تكون من النوع المروحة ویستثنى من ھذه المواصفات 
أبواب دورات المیاه وغرف المرضى المخصصة لوحدات العنایة المركزة وفى 

  .األماكن األخرى التى ال تخضع لالستعمال كمخارج حریق
المؤدیة إلى مساحات فراغیة مثل الغرف الصغیرة غیر  واألبواب ماعدا تلك )9

المسكونة یجب أال تفتح  ناحیة الممرات بطریقة قد تعوق تدفق حركة المرور أو 
  .تقلل من العرض المطلوب للممر

النوافذ واألبواب الخارجیة التى قد تترك مفتوحة بصفة مستمرة یجب أن تحتوى  )10
  .على سلك شبك مانع لدخول الحشرات

ساعة أو أكثر یجب أن یكون  24المرضى المخصصة للسكنى على مدار  غرف )11
بھا نوافذ متحركة ویمكن استخدام أدوات خاصة لتشغیل النوافذ اذا كانت متاحة 
الستعمال الطاقم الوظیفى فى جمیع األوقات ، امكانیة التھویة الطبیعیة ذات 

مر للغرف فى حالة النوافذ القابلة للتشغیل یمكن أن تسمح باالستعمال المست
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انقطاع التیار، اال فى الحاالت غیر العادیة فان ھذه المیزة سوف تفوق مزایا 
  .النوافذ الثابتة مع أو بدون جھاز التحكم

واألبواب واألضواء الجانبیة واألضواء المستعارة والنوافذ التى یمتد بھا الزجاج  )12
حتمل أن تتعرض سم فوق منسوب األرض وی 46الى أسفل فى حدود أو أقل من 

للكسر من األفراد الذین یمرون بھا فانھ یجب تركیب زجاج آمن أو زجاج سلكى 
أو بمادة بالستیكیة تقاوم الكسر وال ینشأ عنھا ان انكسرت حدوث مخاطر من 

  .الحواف
ویجب استخدام مواد مماثلة لفتحات الحوائط من المناطق التى تمارس فیھا أنشطة  )13

اضیة والترفیھیة ما لم یطلب شئ آخر خالف ذلك مثل غرف التمرینات الری
للسالمة من الحریق، ویجب استخدام زجاج آمن أو مواد التزجیج البالستیكیة فى 
أبواب األدشاش وسیاجات الحمامات وبالنسبة للمواد البالستیكیة والمواد المماثلة 

شار اللھب المستخدمة للتزجیج فانھا یجب أن تكون مطابقة للمعاییر المقاومة النت
  . 101من متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 

وزجاج السالمة أو مواد الزجاج البالستیكیة طبقا لما لوحظ أعاله یجب استخدامھا   
أیضا للنوافذ واألبواب الداخلیة بما فى ذلك تلك النوافذ واألبواب الموجودة فى ممرات 

  .  وحدات األمراض النفسیة واألطفال
تدابیر ھذه الفقرة ھى للسالمة من الكسر ، وللجمعیة الوطنیة لمكافحة :  ملحوظة

الخ وخاصة ....متطلبات اضافیة للتزجیج فى ممرات المخارج 101الحریق رقم 
  .للمبانى غیر المزودة برشاشات

قنوات أو أنابیب انزال الغیارات والنفایات یجب أن تفى بالمقاییس التالیة أو )  14
  :تزید عنھا

 حات الخدمة لقنوات وأنابیب انزال الغیارات والنفایات یجب أن تكون من فت
المعتمدة ذات الغلق الذاتى واألبواب تكون معایرة بمقاومة للحریق ) ب(الدرجة 

ساعة ومعلمة بعالمة تدل على ذلك وھذه األبواب أو الفتحات یجب أن  1.5لمدة 
مرور ومصنعة بمعایرة یكون موقعھا فى مساحة مستقلة عن الممرات وطرق ال

أنظر متطلبات الجمعیة الوطنیة (لمقاومة الحریق لمدة قدرھا ساعة على األقل 
  .101لمكافحة الحریق رقم 

  الحد األدنى ألبعاد القطاعات المتقابلة لقنوات انزال النفایات بالجاذبیة یجب أال
  .سم 61تقل عن 

 شرة فى غرف التجمیع یجب أن تكون قنوات أنابیب انزال الغیارات بالصب مبا
المستقلة عن الخدمات األخرى والتى یتم انشاؤھا بمعایرة لمقاومة الحریق لمدة ال 
تقل عن ساعتین، وبالنسبة لألبواب فانھا تكون من الدرجة ب ومعایرة لمقاومة 

  ساعة 1.5الحریق لمدة 
 یجب أن تمتد قنوات أو أنابیب انزال الغیارات والنفایات عبر السطح مع عمل 

التدابیر الالزمة للتھویة المستمرة حسب مواصفات الجمعیة الوطنیة لمكافحة 
  .الحریق
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یجب أال تفتح المصاعد الصغیرة وأجھزة النقل ذات السیور ومنظومات مناولة  )15
المواد مباشرة فى الممر أو المخرج ولكن یجب أن تفتح فى غرفة مغلقة انشائیا 

عن ساعة واحدة وتكون مزودة بأبواب ومعایرة لمقاومة الحریق بمعدل ال یقل 
واألبواب التى یتم .  بالفئة ج ومعایر لمقاومة الحرائق لمدة ثالثة أرباع الساعة

الدخول منھا الجراء الصیانة والتى تؤدى الى المناور الرأسیة التى تحتوى على 
المصاعد الصغیرة وعلى أجھزة السیور الناقلة ومنظومات مناولة المواد یجب 

ساعة وال تقل عن الفئة  1.5ون من األبواب المعایرة لمقاومة الحریق لمدة أن تك
وحیث تخترق أجھزة النقل ذات السیور الرأسیة وأجھزة مناولة المواد ) ب(

الفواصل الجداریة أو الحوائط المعایرة لمقاومة الحریق فان ھذه الفتحات یجب 
ساعة للحوائط  1.5یق لمدة ومعایرة لمقاومة الحر) ب(تزویدھا بأبواب من الفئة 

معایرة لمقاومة ) ج(ساعة ، وبأبواب من الفئة  2المعایرة لمقاومة الحریق لمدة 
  .ساعة للحوائط المعایرة لمقاومة الحریق لمدة ساعة واحدة 0.75الحریق لمدة 

ینبغى ان تكون العتبات وأغطیة فواصل التمدد متساطحة مع سطح األرض حتى  )16
الكراسى والعربات المتحركة وعلى أن تكون فواصل التمدد یسھل استعمال 

  .مقاومة للزالزل وتعیق مرور الدخان
في حمامات المرضى والدش )  Grab Bars( یجب تركیب مقابض مساعدة  )17

سم وكذلك حاویات الصابون  3.8والمغاطس وتبعد عن الجدار بما ال یقل عن 
  .كیلوجرام 113ال مركزا قدرة وغیرھا ، ویجب أن تكون مثبتة تماما وتتحمل حم

یجب أن یسمح موقع وتوزیع قطع التركیب الخاصة بمنشآت غسیل األیدى  )18
بالتشغیل واالستخدام السلیم لھا ویجب اعطاء عنایة خاصة لنسب التفاوت 

  .المطلوبة لمقابض التشغیل من النوع ذات الشفرة
مناطق تحضیر یجب عدم تركیب مرایا فى األحھزة المثبتة لغسیل األیدى في  )19

الطعام والحضانات والمناطق المعقمة والنظیفة وأحواض التعقیم والتنظیف أو 
  .المناطق األخرى حیث یطلب مكافحة الجراثیم

یجب عمل التدابیر الالزمة لتجفیف األیدى فى جمیع األماكن الالزمة لذلك ما عدا  )20
قطع من القماش أحواض النظافة والتعقیم وھذه التدابیر یجب أن تكون عبارة عن 

أو أوراق فردیة ومستقلة لالستعمال لمرة واحدة وبحیث تكون مقفولة بالطریقة 
التى توفر الحمایة من األتربة والقاذورات وتضمن توزیع الوحدات بشكل فردى 
وبالنسبة للمجففات بالھواء الساخن فانھ مسموح بھا شریطة أن یعوق الجھاز 

  .وران الھواءاحتمال حدوث تلوث من جراء إعادة د
یجب تثبیت وحدات غسل األیدى والمغاسل بشكل محكم حتى یمكنھا مقاومة  )21

  .كجم على مقدمة الوحدة 113الحمل الرأسى المستخدم علیھا بما ال یقل عن 
متطلبات الحمایة من االشعاع المنبعث من أجھزة أشعة اكس وأشعة جاما یجب  )22

مع جمیع المتطلبات المحلیة المطبقة ، و) (NCRP Report  No. 33 and 49أن تتطابق مع 
ویجب اتخاذ التدابیر الختبار ھذه األجھزة بأكملھا قبل االستعمال ویجب تصحیح 
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ازدواجیة جمیع العیوب قبل اعتمادھا ، ویجب التنسیق لالختبارات مع الخبراء 
  .المحلیین للحیلولة دون حدوث االزدواجیة

باالستثناءات التالیة  2.44قف عبارة عن ینبغى أن یكون الحد األدنى الرتفاع الس )23
:  

  سم  76یجب أن یكون ھناك خلوص سقفى من غرف الغالیات بما ال یقل عن
  .فوق رأس الغالیة الرئیسیة ووصالت شبكات المواسیر

  یجب أن یكون ارتفاع غرف الوالدة والعملیات والتصویر باألشعة والغرف
أو الكشافات الضوئیة الجراحیة  األخرى التى تحتوى على معدات مثبتة بالسقف

المثبتة بالسقف كافیا الستیعاب المعدات والكشافات الضوئیة المثبتة والسماح 
  .بحركتھا العادیة

  ینبغى أال تقل أسقف الممرات وغرف التخزین وغرف دورات المیاه من حیث
متر ، أما األسقف التى فى المساحات الفراغیة الصغرى التى  2.34االرتفاع عن 

  .تكون عادة غیر مشغولة فیمكن تخفیضھا 
  درابزینات الساللم والسكك المعلقة والمواسیر التى تقع فى ممر حركة المرور

للمرضى الذین ھم فى األسرة او النقاالت بما فى ذلك المناطق الخدمیة للمرضى 
 متر من منسوب سطح األرض ویمكن 2.13المنومین یجب أال یقل ارتفاعھا عن 

  .متر 2یز الخلوص فى المناطق األخرى أن یكون ح
  حیث أن الوحدات تجعل حیز الخلوص السقفى المذكور أعاله غیر عملى فان حیز

الخلوص یجب أن یكون طبقا لما یطلب لتجنب الحاق األذى باالفراد الذین قد یبلغ 
  .متر 1.93طولھم 

  متر  2.74یجب أال یقل ارتفاع السقف في غرف العزل عن.  
الترفیھ وغرف التمرینات الریاضیة وغرف المعدات والمساحات الفراغیة غرف  )24

المشابھة حیث یمكن انبعاث الضوضاء المؤثرة یجب أال یكون موقعھا فوق 
مناطق أسرة المرضى أو أجنحة العملیات والوالدة مباشرة ما لم یتم عمل تدابیر 

  .خاصة للتقلیل من ھذه الضوضاء
المعدات التى ینبعث منھا حرارة مثل الحمامات ینبغى عزل الغرف التى تضم  )25

وغرف السخانات والمغاسل أو الغالیات وتھویتھا لمنع تسخین سطح األرض 
 10أعاله أو الجدران المجاورة ذات المناطق المشغولة من زیادة درجة الحرارة 

فوق درجة الحرارة المحیطة بالغرفة ویجب ) درجة مئویة 6(درجھ فھرنھیت 
  .غالیات فى االنشاءات الجدیدة أسفل المناطق المشغولة سكنیاعدم وضع ال

یجب أن تنطبق ) 1(التقلیل من معاییر تخفیض الضوضاء الموضحة فى الجدول  )26
  .على الفواصل الجداریة واألرضیات واالنشاءات السقفیة فى مناطق المرضى

  ) :مواد االنھاء(ب  التشطیبات -7-30
لكشف غیر قابلة لالشتعال أو بھا حاجز یجب أن تكون أغطیة وستائر غرف ا )1

ضد اللھب ویجب أن تجتاز كال من االختبارات ذات النطاق الصغیر والنطاق 
  701الكبیر لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
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ویجب تحاشى استعمال المواد الخاصة لبنود مثل المراتب والتنجیدات باالضافة  )2
الكمیات التى تعرف بتولید كمیات كبیرة من الى بعض المواد البالستیكیة ب

أغطیة األرضیات الصلبة النموذجیة .(الغازات السامة بقدر ما یكون ذلك عملیا
مثل الفنیل ومركبات الفینیل والمطاط ال ینشأ عنھا عادة مشاكل حرائق رئیسیة أو 

  ).مشاكل دخان 
زین مواد التخدیر یجب أن تلتزم األرضیات فى المناطق والغرف التى یتم فیھا تخ )3

).   ( NFPA 99 99القابلة لالشتعال  بمواصفات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
في )  Conductive Flooring( ویمكن إلغاء األرضیات الموصلة للصدمات الكھربائیة 

مناطق التخدیر  حیث یتم توزیع قرار خطى بواسطة مجلس إدارة المستشفى 
واد مخدرة قابلة لالشتعال وأى تنبیھات بھذا الصدد ینص على عدم استعمال أى م

  .یتم الصاقھا بالحائط بشكل دائم وواضح فى كل غرفة ومنطقة مشمولة بذلك
یجب أن تكون مواد األرضیات قابلة للتنظیف بسھولة ولھا مقاومة ضد االحتكاك  )4

وبالنسبة لألرضیات فى . والتلف بما یناسب مع  وضعھا فى المكان المعنى
اطق المستخدمة لتجھیز الطعام أو تجمیعھ یجب أن تكون مقاومة للمیاه المن

والدھون ، كما یجب أن تكون سطوح األرضیات بما فى ذلك الفواصل فى 
البالطات فى ھذه المناطق مقاومة ألحماض الطعام وفى جمیع المناطق التى 
تخضع لطرق التنظیف بتبلیلھا بصورة مستمرة فانھ یجب عدم تأثر مواد 
األرضیات طبیعیا بمحالیل النظافة المكافحة للجراثیم ، وبالنسبة لألرضیات التى 
تخضع لحركة المرور أثناء البلل مثل مناطق األدشاش  والحمامات والمطابخ 

  .یجب أن یكون سطحھا من النوع الذى ال یسبب انزالقاً ) ومناطق العمل المشابھة
العملیات والوالدة وغرف  یجب أن تكون نعلة الجدران فى المطابخ وغرف )5

العمل للمواد المتسخة والمناطق األخرى التى تخضع لوسائل التنظیف المستمرة 
بالمیاه  متكاملة مع األرضیة وتسد باحكام بمادة مناعة للتسرب داخل نطاق 

  .الجدران ویتم بناؤھا بدون وجود تجاویف
بة مباشرة من تشطیبات الجدران التى یجب أن تكون قابلة للغسیل وعلى مقر )6

أجھزة الوحدات الصحیة المثبتة یجب أن تكون ملساء ومقاومة للرطوبة ، ویجب 
أن تكون التشطیبات واالطارات والحواف واألرضیات وكذا انشاءات الجدران 
فى مناطق االعاشة وتحضیر الطعام خالیة من الفراغات التى تكون مأوى 

  .للقوارض والحشرات
التى تخترقھا المواسیر أو المجارى الھوائیة أماكن األرضیات والجدران  )7

ومواسیر تركیبات األسالك یجب أن تكون مسدودة باحكام لتمنع دخول الفئران 
  .والحشرات كما یجب بالمثل سد فواصل الوحدات االنشائیة

جمیع األسقف المكشوفة والوحدات االنشائیة السقفیة فى المناطق التى عادة  )8
موظفین وفى مناطق تجھیز الطعام أو أماكن حفظ یشغلھا المرضى أو طاقم ال

الطعام فانھ یجب انھاؤھا وتشطیبھا بحیث یمكن تنظیفھابسھولة بالمعدات التى 
تستخدم بشكل روتینى فى أنشطة النظافة الیومیة ، ومن مناطق التغذیة والمناطق 
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األخرى حیث سقوط التراب یشكل احتمال حدوث مشاكل فان تشطیب األسقف 
المناطق یجب أن یكون بحیث یتم تغطیة جمیع مواسیر التركیبات وشبكة  فى ھذه

المواسیر وشبكة المجارى واألنظمة االنشائیة المكشوفة وبالنسبة لألسقف 
والجدران من غرف العملیات والوالدة والعزل والحضانات ومعالجة التعقیم 

د فجوات أو یجب أن تكون كتلة واحدة متراصة من الجدار إلى الجدار دون وجو
ویجب عدم .   فواصل مفتوحة أو تجاویف قد تسمح باحتجاز أو مرور القاذورات

استخدام األسقف الكاتمة للصوت والمركبة حیث ان المواد الجزیئیةقد تتعارض 
ویجب أن تحول االنشاءات السقفیة فى غرف مرضى .   مع مكافحة الجراثیم

  .صابات للمرضىاألمراض النفسیة وغرفة العزل احتمال حدوث ا
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  )1(جدول رقم 
  حدود انتقال الصوت فى المستشفیات العامة

  األرضیات  الفواصل الجداریة  STC) أ(درجة انتقال الصوت المحمول جوا 
  40  35  من غرفة مرضى الى غرفة مرضى

مساحة فراغیة عامة الى غرفة مرضى 
  )ب(

40  40  

  45  45  )ج(مناطق خدمیة الى غرفة مرضى 

یجب تحدیدھا بواسطة االختبارات طبقا لالسالیب ) STC(انتقال الصوت درجة   ) أ
 90ھـ  ASTMالمنصوص علیھا فى مقاییس الجمعیة األمریكیة لالختبارات والمواد 

، فھنا اذا لم تمتد 413) ط(، ومقاییس الجمعیة األمریكیة لالختبارات والمواد 
فان انتقال الصوت خالل  الفواصل الجداریة الى الوحدة االنشائیة التى فوقھا

  .األسقف ومركبات أداء درجة انتقال الصوت یجب النظر فیھا
المناطق الخدمیة تشمل المطابخ والمصاعد وغرف ماكینة المصعد والمغاسل   ) ب

والجراجات وغرف الصیانة والغالیات وغرف المعدات المیكانیكیة والمساحات 
ت المیكانیكیة التى تقع فى نفس الفراغیة المشابھة ذات الضوضاء العالیة والمعدا

الطابق أو غرف المرضى أو المكاتب أو محطات الممرضات وكذا المساحات 
  .الفراغیة المشغولة الشبیھة فانھ یجب عزلھابشكل فعال عن الطابق

وكمثال على األنماط العامة االنشائیة التى یمكن أن تسد تلك المتطلبات فانھ یمكن 
  :افتراض ما یلى 

  انشاءات ذات دعامة قائمة مفردةSTUD 3.5 5/8مع حائط جاف جبس . بوصة 
  ،  35بوصة فى كل جانب لدرجة انتقال صوت 

  3بوصة فردیة مع مادة عازلة من الصوف المعدنى  3.5انشاء بدعامة قائمة 
  ،40بوصة فى كل جانب لدرجة انتقال صوت  5/8بوصة وحائط جاف جبس 

 بوصة مع طبقة مزدوجة من حائط جاف جبس  3.5یة منشأة ذات دعامة قائمة فرد
، وھذا یفترض أن  45بوصة من كل جانب لدرجة انتقال صوت  5/8قدره 

اتصاالت ووصالت الحوائط والفواصل یجب سدھا بما یمنع تسرب الصوت فوق 
أو تحت أو خالل الفواصل ویجب عزل المخارج أو فصلھا كما یجب أن تتم أعمال 

  .ھوائیة والمواسیر بعنایة للحد من انتقال الصوتاختراق المجارى ال
سم دون  10.4بالنسبة لمناطق الرعایة العامة سوف یتم قبول األبواب الخشبیة مقاس 

مانع التسرب الوحید سوف تكون مقبولة لمناطق الرعایة العامة ویجب أال یفسر 
  .المذكور أعاله على أنھ توصیات لتحدید أو تعیین أى نمط انشائى

المذكور أعاله ھو للدرجة العادیة للمحافظة على السریة كالغرف التى : وظة ملح
تتطلب السریة مثل غرف الكشف على مرضى األمراض النفسیة والغرف التى ینبعث 
منھا ضوضاء غیر عادیة فسوف تتطلب مزیدا من المادة العازلة للصوت بما فى ذلك 

  .األبواب وموانع التسرب الكاتمة للصوت
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من متطلبات التحكم فى الصوت فانھ یجب اعطاء عنایة خاصة للضوضاء وكجزء 
والترددات والتحكم فى تأثیرات الشبكة المیكانیكیة والصحیة والضوضاء المحمولة 
من المجارى الھوائیة والمصاعد والقنوات المائلة النزال النفایات والغیارات المتسخة 

ة التمرینات الریاضیة ذات غرف والمواسیر التى تعمل بالھواء المضغوط ومنطق
بما فى ذلك الحاجة الى المواد العازلة المالئمة وطرق العزل والفصل .... اللعب الخ

واتخاذ المواقع المالئمة كما یجب اعتبار اضافى للتحكم فى الضوضاء فى مناطق 
العمل مثل غرف المعدات والغالیات ویجب توفیر المعالجات الكاتمة للصوت وكذلك 

ارض والفواصل الجداریة والسیاجات المانعة للصوت لضمان عدم تعرض العو
  .العاملین لمستوى مستمر دائم من الضوضاء قد تضر بالتأثیر على السمع سلبا
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  االنشاءات بما فى ذلك مقاییس مقاومة الحریق  31 - 7
  

  :أ   التصمیم -7-31
ع األحمال الحیة كل مبنى بل كل جزء منھ یجب تصمیمھ وانشاؤه لكى یتحمل جمی

والمیتة بما فى ذلك قوى الزالزل والقوى البیئیة األخرى طبقا للممارسات والمقاییس 
  .الھندسیة المقبولة

  :ب   األساسات -7-31
یجب أن ترتكز األساسات على تربة مصمتة طبیعیة اذا كانت التربة المقبولة متواجدة 

التربة طبقا للمقاییس  على عمق مناسب ویجب تثبیت القیمة الصحیحة الجھاد
المعروفة فاذا لم یتم اعاقة التربة المصمتھ عند المنسوب المناسب فانھ یجب تدعیم 
الوحدات االنشائیة على خوازیق أو ركائز تدق أو دعامات یحفر لھا مصممة لدعم 
األحمال المرادة دون أن تستقر استقرارا مضرا، اال أن المبنى المكون من طابق واحد 

حیث (یؤسس على ردم وطبقات احالل یتم تصمیمھا بواسطة مھندس تربة  یمكن أن
أن ظروف التربة داخل نطاق المنطقة یتطلب بصفة روتینیة ردما یتم اعداده ھندسیا 
وفقا لخصائص التربة كما ھو مبین فى تفصیالت لوائح المبانى المحلیة فانھ یمكن 

رأى لالستعمال ھذا الردم أیضا فى اعطاء استثناء بواسطة الھیئات صاحبة السلطة وال
ویجب أن تمتد جمیع األساسات الى عمق ال یقل عن ) المبانى ذات الطوابق المتعددة

  .سم تحت الحد األقصى لمنسوب المیاه 30.5
  :ج  االنشاءات -7-31

یجب أن تتطابق االنشاءات مع المتطلبات المطبقة للجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
المضمنة ھنا باالضافة الى متطلبات الھیئات صاحبة السلطة والرأى والمقاییس  101

، واذا لم تكن ھناك لوائح محلیة مطبقة فان واحدة من لوائح المبانى الوطنیة المعروفة 
  )5-1ارجع الى القسم (یجب استخدامھا 

 101 بصفة عامة تغطى مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم: ملحوظة 
لسالمة من الحریق فقط فى حین أن معظم اللوائح النموذجیة تنطبق أیضا متطلبات ا

على العناصر االنشائیة ویجب أن تكون لبنود السالمة من الحریق لمتطلبات الجمعیة 
السیادة على اللوائح األخرى فى حالة حدوث تعارض  101الوطنیة لمكافحة الحریق 

نھما المشاكل الى الحد األدنى وكمثال ، ومن المتوقع أن یقلل التطبیق السلیم لكل م
على ذلك تتطلب بعض اللوائح النموذجیة أجھزة قفل تركب فى جمیع أبواب المرضى 

باحتمال وجود مشكالت فى  101وتعترف الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
السالمة من الحریق من ھذا المتطلب وتنص على أنھ اذا استخدمت أجھزة القفل 

ف المرضى فانھ یجب أیضا تركیب أجھزة اكتشاف الدخان فى كل غرفة ألبواب غر
  .من غرف المرضى التى تم تركیب أقفال بھا

  
  :د   المبانى القائمة لحالھا-7-31
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المبانى الحرة المستقرة الخاصة بمعدات الغالیات والمغسلة والورش والمستودع العام 
انشاءاتھا یمكن أن تكون من أو مناطق أخرى تكون على اتصال بغیر المرضى فان 

  .النوع المحمى الغیر قابل لالشتعال أو تكون من نوع االنشاءات المقاومة للحریق
  :ھـ   التشطیبات الداخلیة -7-31

یجب أن تلتزم مواد التشطیب الداخلى بالقیود المقاومة النتشار اللھب وقیود انبعاث 
مع العلم  101لمكافحة الحریق رقم الدخان الموضحة فى متطلبات الجمعیة الوطنیة 

أنظر (بأن المذكور أعاله ال ینطبق على كمیات الخشب الصغرى أو االطارات 
  )101مواصفات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

ملم والمركبة على قاعدة غیر قابلة  4أو األغطیة الجداریة التى یقل سمكھا عن 
  .لالشتعال

  :و   مواد العزل -7-31
لم یتم سد المواد العازلة فى المبانى على جمیع الجوانب بمادة غیر قابلة لالشتعال ما 

أو أقل ومعایرتھا ضد انتشار الدخان  25فانھ یجب معایرتھا ضد انتشار اللھب بمعدل 
أو أقل عند احتبارھا طبقا لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق  150بمعدل 

  .58رقم 
  ) : 4-1أنظر القسم رقم (الالزمة للكوارث الطبیعیة ز   التدابیر -7-31
  :المتطلبات العامة  -1

یجب تركیب جھاز اتصاالت السلكیة للطوارئ فى كل منشأة وھذا الجھاز یجب أن 
یكون مستقال عن شبكات القوى للطوارئ أو عن شبكات الخدمة للمبنى فى وقت 

یة لالتصاالت بشبكات اطفاء الطوارئ ، ویجب أن یتوافر بالجھاز القدرات التردد
الحریق والشرطة باالضافة الى االتصال بشبكات االتصال والطوارئ على مستوى 
المدینة والتى قد تكون مركبة ، وسوف تكون ھناك الحاجة الى المزید من قدرات 
االتصال للمنشآت التى تضم خدمات رسمیة لجروح حاالت الطوارئ أو خدمات 

ة السكنیة مثل وحدات العنایة المركزة االقلیمیة لألطفال أخرى خاصة تخدم المجموع
  .التى تستخدم الوحدات المزودة بطاقم وظیفى لنقل المرضى

  :الزالزل  -2
فى المناطق التى ثبت فیھا من خالل التجربة الواقعیة المحلیة أن الزالزل قد وقعت أو 

والمبانى واالنشاءات بما أحدثت خسائر فى األرواح وأضرار شدیدة فى الممتلكات 
فى ذلك المكونات الحساسة للمنظومات الكھربائیة والمیكانیكیة فانھ یجب تصمیمھا 
لكى تقاوم ما قد یقع من القوى الغیبیة وذلك فى اطار مقاییس مسودة الزالزل رقم 

یجب بناء جمیع  4-1وحسب ما ورد ھنا بالقسم ) الفیدرالیة(للمبانى  2195-81
تسلیحھا بحیث یتم االقالل الى الحد األدنى من احتمال (تدعیمھا المستشفیات و

االصابات الخطیرة للمرضى من أى سبب كان بما فى ذلك الزالزل وباالضافة الى 
ذلك فان المستشفیات التى تشكل المصدر الوحید لرعایة حاالت الطوارئ والتنویم فى 

  .ھامنطقة ما یجب أن تكون قادرة على استمرار آداء خدمات
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وفى الوقت الذى یمكن فیھ تصمیم وانشاء المبانى الجدیدة لمقاومة األنشطة الزلزالیة 
الشدیدة بحد أدنى من التكالیف الزائدة ، فقد یكون من غیر العملى القیام بتدعیم وتقویة 
بعض المبانى الحالیة القائمة لتتطابق مع مقاییس الزالزل الحالیة ، ویجب اعطاء 

لھیئات صاحبة السلطة والرأى المكانیة تنفیذ االجراءات التقویمیة اعتبار بواسطة ا
عن طریق احداث التوازن المطلوب وحاجة المجتمع السكانى عند احتمال حدوث 

  .األضرار
من مسودة الزالزل  1-وعوامل أھمیة شغل وسكنى المبانى الموضحة فى الجدول ج

تم الوفاء بجمیع المعاییر  لالنشاءات اذا) 1(یمكن تخفیضھا الى  81- 2195رقم 
  :التالیة 

یجب أن تفى المنشأة بمتطلبات لوائح المبانى التى كانت منفذة وقت االنشاء والتى   ) أ(
یمكن توقع احتفاظھا بتكاملھا االنشائى الى المدى الذى لن یعانى فیھ شاغلوا ھذه 

ج المبانى من حدوث اصابات خطیرة من جراء حدوث االنھیارات أو السقوط النات
  .من األحمال الزلزالیة التى قد تحدث فى المنطقة التى تقع فیھا المستشفى

وجود منشأة واحدة أو أكثر من المنشآت المتحصصة األخرى المجاورة بحیث ) ب(
دقیقة من موقع  45یمكن قطع مسافة االنتقال الیھا فى خالل مدة زمنیة قدرھا 

ى ھذه المنشأة المجاورة المستشفى الذى تعرض لالصابة وبحیث یمكن أن ینقل ال
على األقل من المرضى المنومین فى المنشأة التى تعرضت للخطر وذلك % 50

وینبغى أن یكون توزیع .  بصفة دائمة أو مؤقتة من جراء االصابات التى لحقتھا
المستشفیات بحیث لو تضررت ووقفت عن العمل جمیع المنشآت التى تقع فى أى 

ى منشأة تكون قد تعرضت لھزة زلزالیة فانھ میل من أ 5مدى لمسافة قدرھا 
ینبغى وجود منشآت أخرى تقوم بوظائف ھذه المنشأة التى تضررت وبحیث یكون 
ھذه المنشأة البدیلة واقعة خارج نطاق المنطقة التى تضررت غیر أنھ ینبغى أن 

 45یكون قطع مسافة الوصول الى المنشأة البدیلة فى خالل مدة زمنیة قدرھا 
واذا شعر بتأثیر الھزات .  لحصول على الرعایة العالجیة لحاالت الطوارئدقیقة ل

الزلزالیة على بعد عدة أمیال فانھ بصفة عامة یتوقع اقتصار األضرار الرئیسیة 
الناجمة عن ھذا النشاط الزلزالى على منطقة صغیرة نسبیا حول مركز الزلزال 

  .لھذه الھزة الزلزالیةالسطحى أو حول كل جانب من جوانب الخط الذى تعرض 
  :العواصف واألعاصیر والفیضانات  -3

ینبغى عدم بناء المستشفیات فى المناطق التى تخضع لحدوث كوارث أو عدم التمكن 
من الوصول الیھا بسبب ما یحدث من الفیضانات الطبیعیة اال اذا تم الموافقة علیھا 

أو فیضان المیاه فیجب  بصفة محددة وحیث قد تخضع المنشآت ألخطار عیوب الریاح
  .عمل التدابیر الالزمة لضمان استمرار تشغیل ھذه المنشآت
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  المصاعد   7-32
  :أ   عـــــام -7-32

جمیع المستشفیات التى توجد بھا منشآت للمرضى مثل غرف النوم وغرف الطعام أو 
مناطق الترفیھ أو یوجد بھا خدمات حساسة مثل العملیات والوالدة والتشخیص أو 
العالج، وتقع فى أدوار خالف الدور األرضى فانھ یجب أن یتطابق تركیب واختبار 

  . 1-17المصاعد مع مواصفات المعھد األمریكى للمواصفات القیاسیة الوطنیة أ
   :عدد المصاعد  -1

مع عدم وجود دراسة لحركة المرور المبنیة على االعداد والتجھیز الھندسى فانھ 
  :یجب استخدام ما یلى 

 جب تركیب مصعد واحد على األقل من نوع مصاعد المستشفیات عندما یكون ی
  .سریر مریض فى أى طابق خالف طابق المدخل الرئیسى)  59/ 1(موجودا من 

  یجب تركیب مصعدین على األقل من نوع مصاعد المستشفیات عندما یقع من )
عندما تقع سریر مریض فى طابق خالف طابق المدخل الرئیسى أو )  200/  60

الخدمات الرئیسیة للمنومین فى طابق خالف تلك الطوابق التى تحتوى على أسرة 
یمكن تخفیض خدمات المصاعد بالنسبة لتلك الطوابق التى توفر فقط (للمرضى 

  .خدمات جزئیة للمنومین
  على األقل یجب تركیب ثالث مصاعد من نوع مصاعد المستشفیات حین یقع ما

سریر من أسرة المرضى فى طوابق خالف طابق ) 350/  201(یتراوح من 
المدخل الرئیسى أو حیث تقع الخدمات الرئیسیة للمنومین فى طابق خالف تلك 

یمكن تقلیل الخدمة المصعدیة بالنسبة لتلك (الطوابق والتى تضم أسرة للمرضى 
  ).األدوار التى توفر خدمات جزئیة فقط للمنومین

  سریر فان عدد المصاعد المطلوبة ینبغى  350عن  بالنسبة للمستشفیات التى تزید
أن یتحدد من خالل دراسة مخططات المستشفى والمتوقع من متطلبات النقل 

  .الرأسى
  :مسطحات وعربات المصاعد  -2

بالنسبة لعربات المصاعد من النوع المخصص للمستشفیات فانھ یجب أن یكون 
حظیھ وینبغى أن یكون العرض أبعادھا الداخلیة بحیث تستوعب سریر المریض ومال

متر ویجب أن یكون لباب  2.74متر وعلى األقل وبعمق قدره  1.73عبارة عن 
  .متر 2.13متر بارتفاع قدره  1.22العربة فتحة خالصة ال یقل عرضھا عن 

المصاعد االضافیة المركبة لزوار ومناولة المواد یمكن أن تكون ذات حجم  :ملحوظة 
كور أعاله بموجب المقاییس الخاصة بوصول ودخول یقل عن ذلك الحجم المذ

  .المعاقین
  
  
  :التسویة  -3



  109

منسوب (یجب تزوید المصاعد بجھاز أتوماتیكى ذو اتجاھین للمحافظة على المستوى 
  ) .سم  0.64(  -+ العربة مع األرضیة وبحساسیة ضبط قدرھا 

  :التشغیل  -4
اد یجب تزویده بمفتاح تغذیة كل مصعد ماعدا تلك المصاعد المخصصة لمناولة المو

كھربائى خاص ذو اتجاھین الستعمال الطاقم الوظیفى للسماح للعربات بالمرور على 
  .جمیع أزرة استدعاء الھبوط وارسالھ مباشرة الى أى طابق قام باالستدعاء

  :أجھزة التحكم بالمصعد ، ونداء الھبوط وأزرة االنذار والھواتف  -5
ذى یمكن الوصول الیھا بسھولة من قبل األشخاص الذین یجب أن تكون من النوع ال

  )المعاقین(یستعملون الكراسى المتحركة 
ینبغى أن تكون أجھزة التحكم وأذرة استدعاء المصعد من النوع الذى ال ینشط  -6
بواسطة الحرارة أو الدخان واذا استعملت األشعة الضوئیة لتشغیل ) تزداد فاعلیتھ(

أى الشعاع الضوئى ینبغى (دون حدوث تماس طبیعى فانھ  أجھزة اعادة فتح الباب
باالضافة الى أجھزة السالمة الطرفیة للباب المتصلة بنظام أجھزة الكشف عن الدخان 
حتى أنھ فى حالة وجود دخان عند أى عملیة ھبوط فان خاصیة التحكم الضوئیة سوف 

  .یتم ابطالھا أو فصلھا
  : ب  االختبارات والفحص المیدانى-7-32

یجب عمل االختبارات والمعاینات وعلى صاحب المشروع تقدیم شھادة خطیة تفید 
موافقة المعدات المركبة للمتطلبات المنصوص علیھا فى ھذا القسم وكذا لجمیع لوائح 

  .وتعلیمات السالمة المطبقة
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  المواصفات القیاسیة المیكانیكیة   7-33
  :أ   عــــــام -7-33

المیكانیكیة للمراجعة العامة للتأكد من كفاءتھا وفعالیتھا یجب أن تخضع الشبكة  )1
الشاملة وتكالیف التشغیل على طول العمر االفتراضي لھا ، وبالنسبة للتفصیالت 
الخاصة بتنفیذ خصائص التصمیم فإنھا یجب أن تحوي العدید من النقاط للوصول 

ألكثر اقتصادیة من إلى تحقیق التصمیم الطلوب بھدف تحقیق  النتائج االیجابیة وا
أجل توفیر حد أقصى من التكالیف والتكالیف اإلضافیة ، وتعد ھذه  الخصائص 
والتفصیالت متداخلة ومرتبطة مع بعضھا البعض وھي عدیدة جدا لدرجة أنھ ال 
یمكن إدراج كل خاصیة منھا على حدة ، ویجب اتباع االجراءات الھندسیة 

تطلبات المعنیة المحددة وذلك بغیة المعروفة لتحقیق اآلداء المطلوب والم
الوصول الى النتائج الفعالة واألكثر اقتصادیة ، فنظام التصمیم الجید یجب أن 
یكون فعاالً فیما یتعلق بترشید الطاقة بصفة عامة مع تحقیق حد أدنى من التكلفة 
اإلضافیة مع توفیر متطلبات الراحة للمرضى بشكل جید في نفس الوقت ، في 

یجب اإلیفاء بمتطلبات خاصة في مناطق أخرى تمشیاً مع ظروف حین أنھ 
التنوع فى المناخ ، فعلى سبیل المثال قد یتم تفضیل نظام على نظام آخربسبب 

والتبرید  Dead Loadsالكفاءة والتكلفة الشاملة فأجھزة التحكم فى األحمال المیتة 
شائعة لبعض الدول ھي عبارة عن تصامیم   Adiabatic Cooling الثابت الحرارة

الغربیة ولكنھا غیر معروفة نسبیا فى مناطق أخرى ، وعلى أیة حال فإنھ یجب 
عدم إقالق المریض وتعریض رعایتھ ألدنى نوع من المخاطر من أجل الترشید 

  .وضغط النفقات 
وقد یطرح إعادة تخطیط المنشآت الحالیة مشكالت خاصة ، وعلى ذلك فإنھ على  )2

وظروف المیزانیة المتاحة یجب إخضاع المادة العازلة ضوء الواقع العملي 
لكى تتمشى مع المواصفات ... والمالئة الحالیة المقاومة لتقلبات الطقس الخ 

القیاسیة وصوال إلى الحد األقصى من الفعالیة والفائدة االقتصادیة ، ویجب 
ه إعطاء اعتبار إلدراج األعمال اإلضافیة التى قد یحتاج الیھا لتحقیق ھذ

  .األغراض
یجب أن یشمل تصمیم المنشأة دراسة الموقع والمواد والحجم الكلى للمبنى  )3

واالتجاھات والشكل والبنیة وفتحات النوافذ والخصائص األخرى المرتبطة 
  .بشبكات انتقال الطاقة الفعالة وغیر الفعالة 

الطاقة یجب أن تتضمن المنشأة من الناحیة العملیة التدابیر الالزمة السترجاع  )4
أى الطاقة المستخدمة فى تبرید وتدفئة (الضائعة المستخدمة فى التبرید والتدفئة 

  .... )المیاه والبخار وأبراج التبرید الخ
یجب أن یتضمن تصمیم المنشأة مراعاة االجراءات المعروفة مثل أجھزة التحكم  )5

وأجھزة   Load Sheddingوتخفیف الحمل   variable air volumeفي تغییر كمیة الھواء 
التحكم المبرمجة للفترات غیر المشغولة أى عندما یكون السكن خالیا ، مع 
مراعاة تغیر المناخ في فترتي اللیل والنھار لتوفیر تكالیف التشغیل بما فى ذلك 
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نھایات األسبوع ، وفي الجملة یجب أن یراعي التصمیم تضمین أجھزة التحكم 
، كما یراعى نسبة إشغال المنشأة واستعمال  التي تأخذ في االعتبار تلك النقاط

التھویة الطبیعیة إذا سمحت الظروف الجویة الخارجیة بذلك الخ ، ویجب تحاشى 
استعمال األنظمة ذات تكالیف التشغیل والصیانة المرتفعة عن المعدل المحدد 

  .والتى یثبت على المدى الطویل عدم فعالیتھا فى تحقیق وفر في الطاقة المستھلكة
یجب تصمیم أجھزة التحكم الخاصة بأنظمة مناولة الھواء بحیث یتم ربطھا   )6

، وفي ھذه الحالة یمكن استعمال التھویة  Economizerبجھاز تشغیل اقتصادي 
الطبیعیة من خالل النوافذ إذا سمحت ظروف الجو الخارجي بذلك مع المحافظة 

ویراعى أن استعمال ( طلوبین على نسبة تنقیة الھواء  لتحقیق التبرید والتدفئة الم
وقد ) الھواء الخارجى الموزع توزیعا میكانیكیا ال یقلل من لزوم تنقیة الھواء

یكون من الممارسات العملیة فى مناطق كثیرة من المستشفى تخفیض أو قفل 
التھویة المیكانیكیة أثناء الظروف المناخیة المواتیة ومالئمتھا لظروف رعایة 

وقد تم عمل .  ستخدام التھویة من ھواء النافذة المفتوحةالمرضى بحیث یتم ا
تغییرات رئیسیة على المواصفات القیاسیة السابقة للتھویة حتى یمكن استعمال 
الحد األقصى لألجھزة البسیطة بما فى ذلك ھذا النظام الخاص للتحكم في كمیات 

إمكانیة  تغییر  الھواء ، ومع ذلك یجب أخذ الحیطة عند عمل التصمیم لتجنب
حدوث فروق كبیرة فى درجة الحرارة والتغذیات بالسرعات العالیة وحدوث 

  ...الضوضاء والسكون والركود الزائدین عن الحد الخ
عن الحد ) المطرود ( قد تقل كمیة الھواء المغذى للغرفة وكذا الھواء العادم  )7

رفة وقد األدنى المطلوب حسب المواصفات القیاسیة للغرفة تمشیاً مع حمل الغ
تصل إلى الصفر ، ولھذا یجب تضمین التصمیم بأجھزة التحكم في درجة 
الحرارة مع ضمان تحقیق المقاییس المطلوبة للغرف لضمان حركة انتقال الھواء 
من المناطق النظیفة إلى األقل تظافة الستمرار تدفق كمیات ھواء التغذیة والعادم 

اعتبارات خاصة للمناطق المعقمة ، وللقضاء على الجراثیم ، كما یجب اعطاء 
  .مثل غرف الوالدة والعملیات

قبل استالم المنشأة فانھ یجب اختبار جمیع األجھزة المیكانیكیة وبعد أن یتم عمل  )8
الموازنة الالزمة لھا والتأكد من آداء التشغیل المطلوب وذلك حتى یقف مھندس 

تلك األنظمة یتطابق مع  التصمیم أو نائبھ على حالتھا واطالعھ بأن تركیب وآداء
ما ھو مستھدف من التصمیم ، ویجب تدوین نتائج االختبارات مستندیاً وحفظھا 

  .فى ملفات الصیانة
وبعد انتھاء العقد یجب تزوید صاحب المشروع بمجموعة كاملة من تعالیم  )9

الشركة الصانعة لعملیات الصیانة والتشغیل والصیانة الوقائیة وقوائم قطع الغیار 
ومات المشتریات مع أرقام ومواصفات كل قطعة من المعدات وكذلك تزوید ومعل

طاقم الصیانة بساعات العمل المتوقعة ، ویجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة 
  .معدالت الطاقة حسب احتیاجھا لحسابات الترشید المستقبلى

  :ب   المادة العازلة للحرارة والصوت -7-33
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  :خل المبنى للبنود التالیة یجب توفیر المادة العازلة دا )1
  الغالیات ومدخنة الدخان بكاملھا.  
 شبكة مواسیر الراجع للمیاه المكثفة والتغذیة بالبخار.  
 شبكة مواسیر المیاه الحارة وسخانات المیاه الحارة والمولدات والمحوالت.  
  المیاه المبردة ووسیط التبرید وشبكة مواسیر العملیات األخرى والمعدات التى

التي أقل من نقطة الندى   fluid temperatureل مع الموائع  ذات درجات الحرارة تعم
  .للجو المحیط

  شبكة مواسیر التصریف ومواسیر المیاه المكثفة.  
  أو + درجة مئویة  4مجارى التبرید والتدفئة ذات درجة حرارة داخلیة قدرھا- 

  .درجة الحرارة الجافة المحیطة بالمناطق المجاورة
  ومجارى الھواء التى درجة حرارة سطوحھا الخارجیة أقل من نقطة الندى أغلفة

  .درجة مئویة 27للجو المحیط أو فوق 
  المعدات والمجارى الھوائیة وشبكة المواسیر األخرى طبقا لما تقتضیھ الضرورة

  .للمحافظة على استمرار فعالیة الشبكة
مع الغائھ في حالة إذا  یجب أن یتم استعمال عازل الرطوبة على السطوح الباردة )2

  . كانت السطوح الخارجیة مقاومة للرطوبة أصالً 
یجب أن تكون المادة العازلة بما فى ذلك تشطیبات المواد الالصقة التى على   )3

 25السطوح الخارجیة لمعدات ومجارى الھواء معایرة ضد انتشار اللھب بمعدل 
حدیدات التى تتم بواسطة أو أقل حسب الت 50أو أقل وضد انتشار الدخان بمعدل 

،  255معمل اختبار مستقل طبقا لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
 150كما ینبغى أال تزید المعایرة ضد انتشار الدخان للمادة العازلة للمواسیر عن 

وھذا یشمل التبرید المیكانیكى ومعدات التوزیع ومعدات توزیع المیاه الحارة مثل 
  .والمضخات والمبردات الخالصمامات 

یجب أن تفي البطانات التى فى مجارى الھواء ومعداتھا المتطلبات الخاصة   )4
بطرق اختبارات مقاومة الصدأ والتآكل الموضح مواصفاتھا فى مختبرات التأمین 

)UL ( وھذه البطانات بما فى ذلك األغطیة والمواد الالصقة  181نشرة رقم ،
وح الخارجیة للمواسیر والمجارى الھوائیة التى تمر والمادة العازلة على السط

بالمساحات الفراغیة للمبنى المستخدمة بمثابة حیز فراغى للتغذیة الھوائیة ینبغى 
أو أقل ومعایرة ضد انتشار الدخان بمعدل  25أن تكون معایرة ضد انتشار اللھب 

لمتطلبات أو أقل حسبما یتم تحدید ذلك بواسطة معمل اختبار مستقل طبقا  50
  . 255الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

ینبغي عدم استخدام بطانات مجارى الھواء السھلة التفتیت والمعرضة أو  )5
المكشوفة لحركة الھواء في المجارى والصنادیق الطرفیة أو الشبكات األخرى 
التى تقوم بتغذیة غرف العملیات وغرف الوالدة وغرف التولید وغرف 

الحضانات وغرف العزل ووحدات العنایة المركزة إال إذا تم تركیب االستشفاء و
على األقل بعد تلك البطانات % 90الفالتر الطرفیة التى تعمل بكفاءة ال تقل عن 
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، وھذه المقاییس تنطبق كذلك على األطراف والفواصل واألجزاء المكشوفة 
  .تیارات الھواءالسائبة قد تتآكل نتیجة ل/ األخرى اذ أن الجزیئات المفتتة 

یجب عدم استخدام مادة األسبستوس العازلة فى المنشآت الصحیة وكذلك یجب  )6
إذا كانت ..عدم استخدام المادة العازلة من النوع  السائل التي توضع بالرش الخ

ستخضع للتیارات الھوائیة وللصدأ والتآكل المیكانیكي أو إذا كانت الجزیئیات 
الغبار سوف تسبب مشكالت فى أعمال الصیانة ، األتربة و) / الحرة (السائبة 

الجزیئیات إلى / كما ھو الحال فى مناطق التحكم فى المصعد إذ قد ینتقل  الغبار
  .نقاط التماس االلكترونیة

یجب معاینة المادة العازلة الحالیة المكشوفة داخل نطاق المناطق الجارى علیھا   )7
  .تبدالھا حسبما یكون ذلك مالئماالتطویر والتحدیث بالمنشأة وإصالحھا أو اس

  :ج  شبكات المیاه الحارة والبخار -7-33
  :الغالیات  -1

یجب أن تكون سعة الغالیات بناء على المعدالت الخالصة المنشورة بواسطة معھد 
ھایدروینكس أو أى مقاییس وطنیة أخرى مقبولة لتحقیق متطلبات التغذیة العادیة 

ب أن تستوعب أعدادھا وتوزیعاتھا حاجة المنشأة لجمیع الشبكات والمعدات ، ویج
بحیث یكون ھناك سعة احتیاطیة متبقیة أثناء وقت التعطل أو عند إجراء الصیانة 

المتبقیة ) الغالیات(الروتینیة ألى غالیة من الغالیات ویجب أن تكون سعة الغالیة 
ت الطبیة وللتغذیة التى تقوم بالعمل كافیة لتوفیر التغذیة بالمیاه الحارة لالستعماال

والمرضى ولتوفیر البخار ألغراض التعقیم والتغذیة وكذا توفیر التدفئة لغرف 
العملیات والوالدة والموالید والمخاض واالستشفاء والعنایة المركزة والحضانات 

ومع ذلك ، فإن السعة االحتیاطیة لتدفئة المساحة الفراغیة .  وغرف المرضى العامة
وبة فى المناطق ذات درجة حرارة الترمومتر الجاف التصمیمة للمنشأة لیست مطل

من إجمالى % 99درجة مئویة أو أكثر ال تمثل أقل من  4للجو الخارجي بھا مقدارھا 
  .الساعات فى أى فترة تدفئة واحدة

  
  
  :الملحقات اإلضافیة للغالیات  -2

خات یجب وصل وتركیب مضخات تغذیة الغالیات ومضخات توزیع التدفئة ومض
المیاه المكثفة   ومضخات زیت الوقود وذلك لتأمین كل من التغذیة العادیة 

  .واالحتیاطیة
  :الصمامات  -3

یجب تزوید مواسیر المیاه الرئیسیة للراجع والتغذیة والمواسیر الصاعدة لشبكات 
التبرید والتدفئة والبخار  بالصمامات لعزل األقسام المختلفة بكل شبكة ، ویجب تزوید 

معدة من المعدات بصمام یركب عند نقاط االتصال بخطوط التغذیة والراجع   كل
باستثناء راجع میاه التكثیف الناتجة عن تفریغ الھواء فیجب عدم تزوید معداتھا 

  .بالصمامات 
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  :د   أنظمة تكییف الھواء والتدفئة والتھویة -7-33
  :تفصیالت نظام التھویة  -1
كمعدالت قیاسیة  3الموضحة فى الجدول  یجب فقط تطبیق معدالت التھویة  ) أ(

نموذجیة وھى ال تحول دون استخدام المعدالت األعلى في حالة تطلب الحمل 
لذلك وھي بذلك قد تكون مالئمة ، وجمیع الغرف والمناطق التى فى المنشأة یجب 
أن یتوافر بھا التدابیر الالزمة للتھویة اإلیجابیة ، وفى الوقت الذى یمكن استخدام 

تھویة الطبیعیة عن طریق استعمال النوافذ للمناطق غیر الحساسة ولغرف ال
المرضى حیث یكون الطقس مواتیاً فإن توافر التھویة المیكانیكیة حینئذ یجب أن 
یكون ضروریا للمناطق الداخلیة وأثناء فترات وصول درجات الحرارة إلى 

ات العادم عند الحدود القصوى ویجب أن یكون موقع المراوح التى تخدم شبك
نھایات مخارج الطرد وأن تكون قابلة للكشف بحیث یمكن الوصول الیھا بسھولة 
ویسر من أجل اجراء الصیانة الالزمة ، ویمكن أن تكون شبكات العادم مشتركة 
مع غیرھا طبقا لمقتضى الضرورة وذلك الستعمال أجھزة استرجاع  الطاقة 

  .ن مطلوبة لترشید الطاقةواالستفادة منھا استفادة فعالة حیث تكو
وللتقلیل من تكالیف تشغیل المرافق ، فانھ یراعى فى تصمیم المنشأة أن یتم   ) ب(

استخدام اجراءات ترشید الطاقة بما فى ذلك أجھزة االستفادة من الطاقة 
المسترجعة وأجھزة التحكم في تدفق  كمیات الھواء وتخفیف أحمال األجھزة التى 

قلیل من طاقة التھویة فى بعض المناطق التى قد ال تكون یتم إیقاف تشغیلھا والت
بالقدر الذى ال تتعرض فیھ رعایة ..مشغولة باألفراد الذین یسكنون فیھا الخ

المریض للخطر ، ویجب توزیع التھویة المیكانیكیة لالستفادة من تغذیة الھواء 
ن المناسب الخارجى ،  وذلك باستخدام دورة التشغیل االقفتصادیة حینما یكون م

  .تخفیض أحمال شبكات التدفئة والتبرید
ویجب المحافظة على وجود متطلبات تنقیة الھواء عند استخدام الھواء الخارجى  ) ت(

كجزء من شبكة التھویة المیكانیكیة ، ویجب األخذ فى االعتبار تصامیم التطویر 
الوقت الذي یتم والتحدیث التى یتم القیام بھا لتحقیق المزید من ترشید الطاقة في 

فیھ تحقیق متطلبات تلك المقاییس من أجل تقدیم الرعایة السلیمة والمقبولة 
  .للمرضى

متر من مخارج  7.62ویجب أن یكون موقع مآخذ الھواء المتحدد على بعد   ) ث(
عادم شبكات التھویة ومداخن معدات االحتراق وشبكات تفریغ الھواء الجراحى 

أو من المناطق التى یحتمل ) السباكة(الصحیة  الطبى ومنافذ التھویة للوحدات
وفي . (تجمیعھا لعادم السیارات أو المداخن التى ینبعث منھا مواد سامة أخرى

حالة إذا كانت الریاح دائمة الھبوب أو كانت المواقع قریبة أو مجاورة من وحدات 
والعادم انشائیة أخرى فان ذلك یتطلب زیادة المسافة الفاصلة بین معدات التھویة 

  ).مع اختیار مواقع مناسبة حسب اتجاه الریاح 
ومنافذ الوحدات الصحیة ومنافذ تفریغ الھواء الطبي التى تنتھى فوق منسوب    ) ج(

السطح العلوى لمآخذ الھواء النقي یمكن أن یكون موقعھا قریبا من بعضھا البعض 
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الخارجى  متر ، وینبغى أن یكون موقع المنسوب السفلى لمآخذ الھواء 3بمقدار 
التى تغذى الشبكات المركزیة مرتفعا بقدر ما یكون ذلك عملیا غیر أنھا یجب أن 

متر على األقل ، وإذا تم  1.83تكون مرتفعة عن منسوب األرض مسافة قدرھا 
 91تركیبھا فوق السطح فانھا یجب أن تكون مرتفعة عن منسوب السطح بمقدار 

قادمة من المناطق التى قد تكون ملوثة سم ، ویجب أن یكون موقع مخارج العادم ال
  . فوق منسوب األرض لمنع إعادة دوران وتوزیع ذلك الھواء الملوث في المبنى  

یجب تصمیم شبكات التھویة وعمل الموازنة الالزمة لھا بحیث یتم تحقیق التدفق     ) ح(
للھواء فى بالكمیة وفي االتجاه المطلوب وذلك طبقا لما ھو موضح فى الجدول 

الیقاف شبكات التھویة أو التقلیل من  3من الجدول  8أنظر الملحوظة () 3(
  .طاقتھا عندما تكون الغرفة غیر مشغولة باألفراد الذین یسكنونھا 

یجب أن تكون التغذیة الھوائیة لغرف الوالدة والعملیات الجراحیة من المخارج    ) خ(
لھواء تحكماً جیداً السقفیة القریبة من مركز مناطق العمل وذلك للتحكم فى حركة ا

وفعاالً ، كما ینبغى أن تكون مآخذ الھواء العادم أقرب ما یمكن من منسوب 
األرض على أال تقل أعداد مآخذ الھواء العادم بكل غرفة عملیات ووالدة عن عدد 

  . مأخذ یقع كل منھما بعیدا عن اآلخر بقدر ما یكون ذلك عملیا 2
اء والعوامل األخرى لحركة الھواء یجب أن یراعى فى التصمیم دوامات الھو  ) د(

للتقلیل الى الحد األدنى من سقوط غبار الھواء فى المواقع المعرضة للتیارات 
وإذا كانت االجراءات التى تتم بشكل فوق العادة مثل عملیات زرع . الھوائیة 

األعضاء قد تبرر وجود تصامیم لدفق ھوائي لطیف ورقیق أو تصامیم أخرى 
ذه التصامیم یجب أن یكون وفقا لما ھو مطلوب لتحقیق  خاصة فإن تركیب ھ

متطلبات اآلداء بشكل صحیح سلیم ، وینبغى مراجعة تلك التصامیم على أساس 
  .كل حالة على حدة

ینبغى أن تكون التغذیة الھوائیة للحضانات وغرف الموالید والغرف المستخدمة     ) ذ(
السقف أو بالقرب منھ ، لالجراءات الخاصة بادخال أجھزة فى األوردة مركبة ب

  .كما یجب أن تكون مآخذ الھواء العادم من منسوب األرض
ینبغى تزوید كل مساحة فراغیة تستخدم استخداماً روتینیاً لتولى وإدارة أجھزة     ) ر(

التخدیر االستنشاقیة بجھاز تنقیة لطرد وإزالة النفایات المتبقیة من غازات التخدیر 
عمل بتفریغ الھواء فانھ یجب توزیع نظام تجمیع ، وإذا استخدمت األجھزة التى ت

الغاز بحیث ال یتداخل ذلك مع أجھزة التنفس الصناعیة للمریض ، وینبغي طرد 
الغازات العادمةبجھاز الكسح إلى الخارج مباشرة ومن الممكن أن تكون شبكة 
شفط غازات التخدیر مشتركة مع نظام طرد عادم الغرف شریطة أن یتم طرد 

شفط عادم غازات التخدیر إلى الخارج مباشرة وبحیث / مستخدم ف�كسح الجزء ال
ال یعود لیكون جزءا من شبكة إعادة تدویر وتوزیع الھواء ، ولیست شبكات التنقیة 
المستقلة مطلوبة فى المناطق التى یتم فیھا استخدام الغاز فقط من حین آلخر مثل 

ان الروتینیة ،  والمستویات غرفة الطوارئ والمكاتب الخاصة بأعمال طب األسن
المقبولة لتركیز عامل التخدیر لیست معروفة حتى ھذا الوقت ، ومع نقص 
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االحصائیات المتاحة فإنھ ینبغى تصمیم نظام شفط غازات العادم بحیث یسحب 
أكبر كمیة من الغازات المستعملة من محیط الغرفة بقدر ما ھو ممكن ،  وعندما 

قعة فى نطاق ھذه المقاییس واالرشادات فانھ یفترض ال تكون أجھزة التخدیر وا
اختیار وصیانة معدات التخدیر للتقلیل إلى الحد األدنى من حدوث تسریب وتلوث 

  .ھواء الغرفة
 7.6على مسافة ) للتغذیة والعادم (یجب أن تقع المناسیب السفلیة لفتحة التھویة     ) ز(

  .سم من منسوب األرض
ة وتكییف الھواء المركزى بفالتر ذات سعات یجب تزوید جمیع شبكات التھوی ) س(

و في حالة تصمیم ) 2(مساویة أو أكبر من تلك السعات المحددة بالجدول رقم 
الشبكة بمجموعتین من الفالتر فیتم تركیب المجوعة األولى بحیث یكون موقعھا 
قبل معدات تكییف الھواء ، أما المجموعة الثانیة من الفالتر فیجب أن یكون 

بعد أى دورة رشاشات میاه وبعد أجھزة الترطیب من نوع خزانات المیاه  موقعھا
ومراوح الھواء التى تتعرض أعمدة الدوران الخاصة بھا للھواء غیر المنقى ، 
وحینما تطلب مجموعة فالتر واحدة فینبغى أن یكون موقعھا قبل معدات تكییف 

ه الحالة فان الفلتر االبتدائى الھواء ما لم یتم استخدام فلتر ابتدائى اضافى ، وفى ھذ
یجب أن یكون موقعھ قبل المعدات وبالتالى فان موقع الفلتر الرئیسى یكون بعد 
ذلك ،  وبالنسبة لسعات الفالتر فانھا ینبغى أن تكون بمتوسط السعات التى تم 

 76-52اختبارھا طبقا لمقاییس الجمعیة األمریكیة لمھندسى التبرید والتدفئة رقم 
براویز الفالتر / ا ما ھو مذكور خالف ذلك ،  ویجب أن تكون إطاراتفیما عد

برواز مالئم محكم ضد / متینة وشدیدة التحمل وذات أبعاد محسوبة لتوفیر إطار
نفاذ الھواء وبحیث یكون ذلك متالئما مع تقفیلة شبكة مجارى الھواء ، ویجب أن 

جارى مسدودة سداً محكماً تكون جمیع الفواصل التى بین أقسام الفالتر وشبكة الم
بما یمنع التسرب وذلك لتوفیر نوع من االحكام التام  ضد تسرب الھواء ، 
ویراعى تركیب جھاز مانومیتر لكل مجموعة فالتر بحیث تحقق فاعلیة مطلوبة 

 HEPAأو أكثر بما فى ذلك مجمعات العوادم التى تتطلب فالتر % 75مقدارھا 
  .الخاصة

ارى مناولة الھواء متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة یجب أن تحقق شبكات مج ) ش(
  .أ وتلك المتطلبات الذكورة في ھذه المواصفات القیاسیة 90الحریق رقم 

ینبغي أال تعیق المجارى الھوائیة التى تخترق االنشاءات بغرض الحمایة من  ) ص(
  .أو الحمایة من  أشعة أخرى الحمایة الفعالة) x(أشعة 

مضائالت الدخان والحریق واختیار موقعھا طبقا یجب تصنیع وتركیب   ) ض(
أ ویجب ربط  90&  101لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

المراوح والمضائالت بحیث اذا اشتعلت ال تسبب أضرارا أو تلفیات للمجارى 
ویجب أن تكون المضائالت مما یسھل الوصول الیھا إلجراء عملیات .  الھوائیة

  . ھا جمیعھاالصیانة علی
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یجب أن تكون ھذه المضائالت من النوع الذى یعمل بجھاز استشعار : ملحوظة ( 
الدخان أو الحریق ولیس بواسطة قاطع التیار الكھربائى عن المراوح فقط ، وقد 
تركب المفاتیح الخاصة بإعادة بدء تشغیل المراوح بما یتیح إلدارة مكافحة الحریق 

دة فى طرد الدخان بعد أن یكون قد تم مكافحة الحریق تشغیلھا بسھولة ویسر للمساع
شریطة اتخاذ التدابیر لتجنب األضرار المحتمل وقوعھا على الشبكة بسبب غلق 

  ). المضائالت / الخامدات 
یجب تزوید مخمدات الدخان بأجھزة إعادة ضبط جھاز التحكم من على بعد ومع ذلك 

وى اذا كان موقع المضائالت قریباً ویسھل فانھ یمكن استخدام طریقة إعادة الفتح الید
وحیث تكون الفواصل الجدرایة المقاومة للدخان .  الوصول إلیھ بسھولة ویسر

مطلوبة فانھ یجب تنسیق المناطق الخاصة بالتدفئة والتھویة وتكییف الھواء مع 
الحجیرات الصغیرة بقدر عملى بما یقلل من الحاجة إلى عمل اختراقات في تلك 

  .ل الجداریة المقاومة للدخان والحریق إلى الحد األدنىالفواص
ال توفر الھواء الكافى  3إذا كانت مقاییس تغییر الھواء الموضحة فى الجدول ) ط(

لالستعمال بواسطة مجمعات العادم وكبائن السالمة فانھ یجب توفیر الھواء 
على  العوض لذلك للمحافظة على اتجاه تدفق الھواء المطلوب ولتجنب االعتماد

ویمكن أن یتواجد . التسریبات الھوائیة من المناطق الخارجیة أو المناطق الملوثة
بمنطقة تحضیر الطعام وسیلة لدفع الھواء إلى الداخل أثناء القیام بعملیة الطبخ 
وتشغیل مجمع العوادم لطرد الروائح ، ویجب توزبع أنظمة تعویض الھواء 

حد األدنى من دائرة قصر حركة الھواء الخاصة بمجمعات العادم للتقلیل الى ال
  .ولتحاشى االنقاص من سرعة الھواء عند نقطة صید الملوثات

  :یجب أن تفى مجمعات الھواء العادم المختبریة بالمقاییس العامة التالیة ) ظ(
  متوسط سرعة الھواء العادم عند نقطة السحبFace Velocity   متر  0.38بمعدل قدره

  .ثانیة على األقل /
 ل مجمعات العوادم المختبریة بشبكة طرد إلى الخارج والتى تكون مستقلة توصی

  .عن شبكة الطرد الخاصة بالمبنى
  وتكون ذات مروحة طرد یكون موقعھا عند المخرج الطرفي الذى یقوم بالطرد من

  .الشبكة
  ویجب أن تكون ذات شبكة لعادم المجارى الھوائیة مصنوعة من مادة غیر قابلة

ومقاومة للصدأ أو التآكل حسبما ھو مطلوب لتحقیق االستعماالت لالشتعال 
  .المخططة لمجمع العوادم 

  :یجب أن تفى مجمعات عوادم المختبر بالمواصفات القیاسیة الخاصة التالیة    ) ع(
مجمع العادم الذى یقوم بالتعامل مع المواد المعدیة أو المشعة یجب أن تتوافر بھ  )1(

) ثانیة/ متر  0.51(نى لسرعة الھواء العادم  الحد األد:  الخصائص التالیة 
ویوصل بشبكة طرد مستقلة ، ویكون مزودا بفالتر ذات سعة تصل إلى 

طبقاً لالختبارات التي تتم في مجرى تیار العادم ، ویتم تصحیحھ %  99.97
وتجھیزه بما یسمح بالفك اآلمن للفالتر الملوثة والتخلص منھا واستبدالھا ، ویجب 
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لفالتر قریبة لمجمع العادم بقدر ما ھو عملى وذلك للحد من تلوث أن تكون ا
المجارى الھوائیة ، أما مجمعات العوادم التى تتعامل مع المواد المشعة فانھا 

بالنسبة للنظائر : ملحوظة .   (یجب أن تفى بمتطلبات لجنة المقاییس النوویة
ن ھناك احتمال لحمل ودون أن یكو... المشعة التى تستخدم لعملیات الحقن الخ 

الھواء لغازات أو جزیئیات منھا فانھ یمكن معالجتھا عن طریق مجمع للعوادم 
حیث یكون ذلك   clean work benchمن النوع المركب على طاولة عمل نظیفة 

  .)مطابقا لمقاییس لجنة المقاییس النوویة
ة من یجب تصنیع المجارى الھوائیة التى تخدم مجمعات عادم المواد المشع )2(

الصلب الذى ال یصدأ من النوع المقاوم لألحماض بكامل أطوالھا مع وجود حد 
أدنى من عدد الوصالت ، وینبغي تصنیع شبكات المجارى التى تخدم مجمعات 

حامض : مثل (العوادم التى یتم فیھا استخدام عوامل األكسدة القویة الفعالة 
المقاوم لألحماض لمسافة من الصلب الذى ال یصدأ من النوع ) البیروكلوریك

متر على األقل من مجمع العوادم ، ویجب تزویدھا بمنشآت الغسیل  3.5تمتد 
والتطھیر بفعل المیاه ، ویجب عمل التدابیر الالزمة لفك الفالتر بأمان أثناء عملیة 

  .الغسیل والتنظیف
یجب تزوید مجمعات العادم في مراكز تحضیر الطعام وجمیع مجمعات العوادم   )3(

لمركبة فوق أفران الطبخ بفالتر إلزالة الشحوم وأنظمة الطفاء الحریق وأجھزة ا
التحكم التي تشغل المراوح عند ارتفاع درجة الحرارة ویجب تركیب فتحات 

متر من شبكات مجارى العادم األفقیة التى تخدم تلك  6.1لطبات التسلیك كل 
( ،   96لمكافحة الحریق  المجمعات ، ویجب التزامھا بمتطلبات الجمعیة الوطنیة

یجب تركیب التمدیدات األفقیة لمجاري الھواء التى تخدم مجمعات األفران طبقا 
  ).لمقاییس الحد األدنى 

مواد التخدیر  storage roomsیجب أن تكون شبكة التھویة الخاصة بغرف حفظ  )4(
، ومنشآت الرعایة  99مطابقة لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 

، بما في ذلك التشغیل االختیاري لشبكات الھواء  3الباب  21984صحیة رقم ال
الت�تعمل میكانیكیا  فى ھذه الغرفة ، وفي حالة  استخدام أكسید األثیلین للتعقیم فانھ 
یجب عمل التدابیر الالزمة لطرد الغازات إلى الخارج بالكامل فعند فتح الباب 

الغاز بعیدا عن المشغل  ، كما یجب  یجب أن تضمن الترتیبات الموضوعة طرد
المناسب للتموینات   aerationعمل التدابیر الالزمة لضمان توفیر اإلھواء 
اإلھواء مؤدیة إلى ) كبائن ( واالمدادات ویجب أن تكون منافذ الطرد لخزانات 

وحدات التھویة فى معالجة أكسید االثیلین / الخارج ، وحیث ال یتم استخدام كبائن
جب توفیر منطقة معزولة وبحیث یتم تزویدھا بمنفذ یمتد إلى الخارج ویعمل فانھ ی

  .میكانیكیا من أجل توفیر التھویة المالئمة
ویجب تزوید غرف الغالیات بالھواء الخارجى الكافى للمحافظة على معدالت    )5(

الحرق للمعدات وحصر درجات حرارة المحطة على درجات الحرارة الفعالة بما 
درجة مئویة حسب تحدیدات كتیب األساسیات للجمعیة  32.5 ال یزید عن
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، وعندما تكون   ASHRAEاألمریكیة لمھندسى التدفئة والتبرید وتكییف الھواء 
درجة حرارة الھواء الخارجى للجو المحیط مرتفعة فان الحد األقصى لدرجة 

  .  درجة مئویة 36الحرارة ھو حد لھواء الخارجى حتى حد أقصى قدره 
استخدام نظام سحب ھواء العادم بفعل الجاذبیة الطبیعیة حیث تسمح بذلك  یمكن )6(

الظروف وذلك فى مناطق غیر مناطق المرض مثل غرف الغالیات والمستودع 
  ... المركزى الخ

إن احنماالت وجود وفورات فى الطاقة من شبكات التحكم في تغییر كمیات   )7(
مقصود بھا ھو رفع االستعمال الھواء أمر معروف ، وھذه المقاییس الواردة ال

المالئم لتلك الشبكة الى الحد األقصى ، ویمكن توفیر التھویة للغرف التى لیست 
طبقا للممارسات الھندسیة  3فى الجدول " خروج"أو " دخول"ممیزة بعالمة 

  . الجیدة دون وضع قیود
أن تكون بین قوسین فإن ھذا یعنى " الخروج "و" الدخول " وحیث إن متطلبات  

شبكات الھواء المتغیر قد تكون مالئمة مع تنسیق أجھزة التحكم أو بدون وضع قیود 
عندما ال تكون الغرفة مستعملة ، وأى شبكة یتم استخدامھا للمناطق المأھولة سكنیا 
فیجب أن تحتوى على التدابیر الالزمة لتحاشى ركود الھواء الذى یحدث فى 

  .الثرموستات للمناطق المجاورة  المساحات الفراغیة الداخلیة حسب ضبط
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  )2(جدول 
  سعات الفالتر للتھویة المركزیة وشبكات

  تكییف الھواء فى المستشفیات العامة

عدد الحشوات   مواصفات المنطقة
أو الحصایر 
  ذات  الفالتر

 %
حصی/لحشوة

  رة
مجموعة 

الفالتر  رقم 
)1(  

%  
حصی/لحشوة

  رة
مجموعة 

الفالتر  رقم 
)2(  

الخاصة برعایة جمیع المناطق 
وتلك . المرضى المنومین والعالج

المناطق التى توفر الخدمات 
المباشرة أو التوریدات النظیفة مثل 
المختبرات والمعالجات للمواد 

  النظیفة والمعقمة

  
2  

  
25%  

  
90%  

  -  %80  1  مناطق تحضیر الطعام والمغاسل
المناطق اإلداریة ومستودع المواد 

  المواد الملوثةالسائبة ومناطق حفظ 
  
1  

  
25%  

  
-  

  
ینبغى أن ترتكز المعدالت على مقاییس الجمعیة األمریكیة لمھندسى التبرید : ملحوظة 

.76-52والتدفئة رقم 
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  )3(جدول رقم 
  متطلبات التھویة لمناطق المستشفى التى

  تؤثر على رعایة المرضى
عالقة حركة   اسم المنطقة

الھواء 
بالمنطقة 
  المجاورة

األدنى الحد 
للتغیرات 
الھوائیة 
للھواء 
  الخارجى

الحد 
االجمالى 
للتغیرات 
  الھوائیة

اعادة دوران 
الھواء 

بواسطة 
وحدات 
  الغرفة

جمیع الھواء 
العادم الذى 

یخرج 
مباشرة الى 

  الخارج

الرطوبة 
  %النسبیة 

درجات 
حرارة 
  التصمیم

  -  -  نعم  ال  20  4  خارج  غرفة العملیات

  -  -  نعم  ال  15  3  خارج  غرفة الجروح

  -  -  نعم  -  15  3  خارج  غرفة الوالدة والموالید

اجراءات قسطرة القلب 
  باألشعة

  -  -  نعم  -  15  3  خارج

  -  -  نعم  -  1  1  خارج  جناح الحضانات

  -  -  نعم  -  6  -  -  غرفة االستشفاء

  -  -  نعم  -  6  -  -  العنایة المركزة

  75  -  -  -  2  -  -  غرف المرضى

  -  -  نعم  ال  2  -  -  ممر المرضى

  -  -  نعم  -  6  -  داخل  غرفة العزل

  -  -  نعم  ال  10  -  خارج  حجرة االنتظار

  -  -  -  -  6  -  -  غرفة الكشف

  -  -  -  ال  4  -  -  غرفة األدویة

  -  -  نعم  ال  4  -  -  الصیدلیة

  -  -  نعم  ال  6  -  -  غرفة العالج

  -  -  -  ال  6  -  -  أشعة اكس

  -  -  نعم  -  6  -  -  العالج الطبیعى

  -  -  نعم  -  10.4  -  داخل  الملوثةغرف المواد 

  -  -  نعم  ال  12  -  داخل  غرف المواد النظیفة

  -  -  نعم  ال  -  -  داخل  تشریح الجثث

  -  -  -  -  10  -  داخل   الغرفة المظلمة

غرفة حفظ الجثث غیر 
  المبردة

  -  -  نعم  -  10  -  داخل

  -  -  نعم  ال  10  -  داخل  دورات المیاه
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  )3(تابع جدول رقم  
  التھویة لمناطق المستشفى التىمتطلبات 

  تؤثر على رعایة المرضى
عالقة حركة   اسم المنطقة

الھواء 
بالمنطقة 
  المجاورة

الحد األدنى 
للتغیرات 
الھوائیة 
للھواء 
  الخارجى

الحد 
االجمالى 
للتغیرات 
  الھوائیة

اعادة دوران 
الھواء 

بواسطة 
وحدات 
  الغرفة

جمیع الھواء 
العادم الذى 

یخرج 
مباشرة الى 

  الخارج

الرطوبة 
  %النسبیة 

درجات 
حرارة 
  التصمیم

  -  -  -  -  10  -  داخل  غرفة مباول األسرة

  -  -  نعم  -  10  -  داخل  الحمام

حجرة عمال النظافة 
  الصغیرة

  -  -  نعم  ال  10  -  داخل

  75  70  -  ال  10  -  داخل  غرفة التعقیم

غرفة قنوات إنزال 
  النفایات والغیارات

  75-70  60-45  -  ال  10  -  داخل

  75-70  60-45  -  ال  6  -  -  المختبر العام

  75-70  60-45  -  ال  6  -  خروج  الكیمیاء الحیویة

  75-70  60-45  -  ال  6  -  دخول  تشریح األنسجة

  75  60-30  -  ال  6  -  دخول  علم البكتریا

  75  60-30  -  ال  6  -  خروج  علم األمصال

  75-70  60-30  -  ال  10  -  دخول  غسیل الزجاج

  75  -  -  -  10  -  دخول  التعقیم

  -  -  -  -  10  -  خروج  مركز تحضیر الطعام

غسیل األدوات 
  المعدنیة

  75-70  -  نعم  ال  10  -  دخول

مستودع األغذیة 
  النھاریة

  -  -  نعم  ال  2  -  دخول

  75  -  -  -  10  -  -  المغسلة العامة

  -  -  -  -  10  -  دخول  الغیارات المتسخة

  -  -  -  -  2  -  -  الغیارات النظیفة

  75  -  -  -  8  -  -  مستودع التخدیر

  175  -  -  -  -  -  -  التوریدات الطبیة

  -  -  -  -  6  -  دخول  غرفة المواد الملوثة

  -  -  -  -  4  -  خروج  غرفة العمل النظیفة
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متطلبات التھویة لمناطق المستشفى التى تؤثر ) 3( ملحوظات مطبقة على الجدول
  :على رعایة المرضى

من أجل اعطاء شعور بالراحة والرضى ھذا الجدول یغطى مقاییس التھویة  )1(
باإلضافة إل مكافحة  الجراثیم والرائحة الكریھة فى مناطق مستشفیات الرعایة 

التى تؤثر بشكل مباشر على رعایة ) األمراض ذات األعراض الشدیدة(الفائقة 
المرضى ویتم تھویة المناطق التى لم یتم فیھا تحدید مقاییس معینة طبقا لمقاییس 

التدفئة "  1981-62ات األمریكیة لمھندسى التبرید والتھویة رقم المواصف
الخاصة بالجودة الھوائیة الداخلة المقبولة بما فى ذلك المتطلبات الخاصة بالھواء 

وبالنسبة لمناطق رعایة المرضى المتخصصة شاملة وحدات زرع ".  الخارجى 
إضافیة للتھویة یجب أن یتوافر بھا تدابیر .. األعضاء ووحدات الحروق الخ

  .لمراقبة الجودة النوعیة للھواء حسبما یكون ذلك مالئما
بالقدر الذى یكون ممكنا یجب أن یكون تصمیم شبكة التھویة من النوع الذى یوفر  )2(

حركة الھواء بحیث یتحرك من المناطق النظیفة إلى األقل نظافة ، ومع ذلك فإن 
ر عملى مع االستخدام الكامل لبعض استمرار االلتزام بالمقاییس قد یكون أمراً غی

أشكال شبكات تغییر كمیات الھواء  وشبكات تخفیف الحمل التى قد تستخدم 
لترشید الطاقة ،  وتلك المناطق التى تتطلب التحكم اإلیجابى والمستمر تلحظ 

لتدل على اإلتجاه المطلوب فى حركة الھواء ) خارج(أو ) داخل(بالعبارات 
وكان یتم وصف ذلك سابقاً بالضغوط ( اغیة المحددة ، بالنسبة للمساحة الفر

،  وبالطبع فإن معدل حركة الھواء یمكن أن تتغیر طبقاً لما ) الموجبة  والسالبة
یطلب داخل نطاق الحدود المطلوبة للتحكم اإلیجابى ، وحیث یتم إیضاح أو بیان 

ر التحكم فى مسار إتجاه حركة الھواء بتحدیدھا بین قوسین ، فمعناه أن استمرا
اإلتجاه أو المسار یكون مطلوباً فقط عندما تكون الغرفة قید االستخدام أو حیث 
یكون استخدام الغرفة من الممكن أن یبین خالف ذلك الھدف لحركة الھواء من 
منطقة نظیفة إلى األقل نظافة ، أما مواصفات وحركة الھواء للغرف التي لم یشر 

الشرط أمامھا ومناطق غیر المرضى فإنھا قد إلى تحدیدھا في الجدول ووضعت 
تتغیر طبقا لما تقتضیھ الضرورة إلشباع الشبكة المستخدمة ،  وقد تكون ھناك 
حاجة لعملیات ضبط إضافیة عندما تكون المساحة الفراغیة غیر مستعملة أو غیر 

  .مشغولة وتكون شبكات الھواء مغلقة أو خفضت سعاتھا 
العادم ، فان استبدال الھواء من الخارج یعد أمراً  لسد المتطلبات الخاصة بطرد )3(

لیقوم بوصف الكمیات المحددة من الھواء الخارجى ) 3(ضروریاً ، فالجدول 
الذى یتم تغذیتھ للمساحات الفراغیة  المستقلة باستثناء ما ھو  لمناطق معینة مثل 

ات غرف العملیات والجروح والوالدة والحضانات واالستشفاء وغرف االجراء
الخاصة ، وینبغى أن یكون توزیع الھواء الخارجى الذى یتم إضافتھ إلى الشبكة 

المطلوب طبقا لما ھو مطلوب بواسطة ) الھواء المستعمل(لعمل اتزان لطرد 
  .الممارسات  الھندسیة المقبولة 
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بسبب صعوبة مشكالت التنظیف واحتمال تكون التلوث فان وحدات توزیع و  )4(
للغرف یجب عدم استخدامھا فى المناطق الحساسة المممیزة إعادة دوران الھواء 

،  ویالحظ أن استخدام نوع المقاییس لوحدات إعادة دوران الھواء ) ال(بالعالمة 
للغرف قد یكون أیضاً غیر عملى للتحكم األولى إذا كان مطلوباً طرد العادم إلى 

لیة فى درجات الخارج ، ومع ذلك فإن ھذه یمكن استخدامھا كأجھزة تحكم تكمی
الحرارة ما لم یمنع شیئ آخر خالف ذلك ، وقد یمكن تھویة غرف العزل وغرف 

التى    reheat induction unitsوحدات العنایة المركزة بواسطة وحدات إعادة التسخین 
  . یمر فیھا الھواء األولي فقط الذى یتم تغذیتھ من الشبكة المركزیة خاللھا 

نطوى على مشكالت تتعلق بالتلوث أو الرائحة الكریھة الھواء من المناطق التى ت )5(
یجب أن یتم طرد العادم منھا إلى الخارج بحیث ال یعاد دورانھ الى المناطق 
األخرى ، مع مالحظة أن الظروف الفردیة قد تتطلب اعتبارات خاصة لطرد 
عادم الھواء الى الخارج وذلك مثل وحدة الرعایة المركزیة حیث من المتوقع أن 
یوجد بھا المرضى المصابون بإصابات رئویة معدیة والغرف الخاصة بالمرضى 

  .المصابین بالحروق
النطاقات المدرجة بالقوائم ھى حدود الحد األدنى واألقصى حیث یكون التحكم  )6(

  .مطوباً بصفة محددة
)  70/75مثل (المذكورة بالجدول ) المزدوجة(أرقام درجات الحرارة الثنائیة  )7(

الذي تتراوح فیھ درجة حرارة الغرفة أى النطاقات التي تتغیر تعتبر المدى 
ألعلى وألسفل والتى في نطاقھا یجب التحكم فى درجات حرارة الغرفة ،  فالرقم 
المفرد یبین سعة التدفئة أو التبرید لدرجة الحرارة الموضحة بالحد األدنى وھذا 

یمكن تطبیق ذلك عندما ما یجب الوصول إلیھ في حالة التبرید والتدفئة ، وعادة 
یكون المرضى غیر مرتدین لمالبسھم  لظروف مرضیة ویحتاجون إلى بیئة أكثر 
دفئاً ، والیمكن تفسیر أي شیئ فى ھذه اإلرشادات على أنھ عائق نحو استخدام 
درجات الحرارة التى تكون أقل من تلك التى تلحظ  وذلك عندما تجعل الظروف 

من درجات الحرارة المنخفضة أمراً مرغوباً  الطبیة وشعور المریض بالراحة
فیھ ، فالمناطق المشغولة سكنیاً التى ال یتم استخدامھا عادة بواسطة المرضى 

درجة  68المنومین یمكن أن تكون درجات الحرارة التصمیمیة بھا عبارة عن 
درجة فھرنھیت للتبرید ، والمناطق التى ال یشغلھا مرضى  78فھرنھیت للتدفئة و

فیجب أن تكون درجات الحرارة بھا مالئمة للتشغیل ....المستودعات الخ مثل 
  .الوظیفى المقصود

یمكن تخفیض عدد مرات تغییر الھواء عندما تكون الغرفة غیر مشغولة باألفراد  )8(
إذا تم عمل التدابیر لضمان إعادة تواجد عدد مرات التغییرات الھوائیة الموضحة 

راغیة في   أى وقت ،  ویجب أن تشمل عملیات حالما یتم استغالل المساحة الف
الضبط التدابیر التى یجب اتخاذھا لجعل اتجاه حركة الھواء باقیة كما ھى عندما 
یتم تخفیض عدد مرات تغییر الھواء ، والمناطق الغیر مبینة على أن بھا تحكم 
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مستمر فى اتجاه حركة الھواء فانھ یمكن قفل شبكات التھویة بھا عندما تكون 
  .المساحة الفراغیة غیر مشغولة ولیست ھناك حاجة للتھویة تبعاً لذلك

اصطالح غرفة الجروح والرضوض حسبما ھو مستخدم ھنا ھو عبارة عن  )9(
المساحة الفراغیة لغرف العملیات في مركز الجروح التى تستخدم بصفة روتینیة 

أو غرفة / لجراحة حاالت الطوارئ ، ویمكن تھویة غرفة االسعافات األولیة و 
حاالت الطوارئ المستخدمة للعالج التمھیدى العام لضحایا الحوادث حسبما 

  .یالحظ لغرفة العالج
غرف العزل الموضح مواصفاتھا فى تلك المقاییس ھى تلك الغرف التى قد )10(

تستخدم في مستشفى المجتمع السكاني المتوسط ، ویجرى االفتراض على أن 
لمرضى ذوى اإلصابات المعدیة و یجب معظم اجراءات العزل یجب أن تكون ل

أن تكون الغرفة مالئمة أیضاً لالستعمال العادى الصوصي للمرضى عندما تكون 
الغرفة غیر مطلوبة لحاالت العزل ، ویتضح من ذلك أن ھذا الحل الوسط ال 
یوفر العزل المثالى ، ویجب أن یراعى التصمیم نوعیات وعدد المرضى الذین قد 

العزل داخل نطاق المنشأة ، وعندما یتم بیان الحاجة بواسطة  یحتاجون إلى ھذا
البرنامج فقد یكون من المرغوب فیھ توفیر المزید من المراقبة الكاملة باستعمال 

تعمل بمثابة حاجز ھوائى للتقلیل إلى الحد األدنى  Anteroomغرفة انتظار مستقلة 
المرضى لتصل إلى من احتمال نقل الھواء للجزیئیات المنبعثة من منطقة 

المناطق المجاورة ، وھناك نوعیات معینة من المرضى مثل الحاالت التى یتم لھا 
التي یجب تحقیق ..زراعة األعضاء وكذلك مرضى حوادث الحروق الخ

اعتبارات خاصة لھا بما فى ذلك حاالت العزل التى ترتد إلى حالتھا السابقة ، 
المتوقع للمرضى فإنھ یجب تعدیل أو وحیث تكون ھذه األنواع جزءاً من العبء 

تكییف التھویة طبقا لمقتضیات الحال ، فالھواء المستعمل المطرود المتغیر الذى 
یسمح بأقصى مرونة لفراغ الغرفة مع إمكانیة عكس اتجاه دورة الھواء سوف 
یكون مفیدا فقط إذا أمكن التأكید على إجراء عملیات الضبط المالئمة لالنواع 

  .ن اجراءات العزل المختلفة م
یجب أن یوجد بمراكز تحضیر الطعام أنظمة التھویة التى تحوى حداً زائداً من )11(

عندما تكون مجمعات عادم الھواء " خارجاً "التغذیة الھوائیة لحركة الھواء 
متوقفة عن العمل ، ویمكن تخفیض عدد التغیرات الھوائیة أو تنوعھا طبقاً ألى 

حة الكریھة عندما ال تكون المساحة الفراغیة قید مدى مطلوب للتحكم فى الرائ
  )الخاص بمجمعات عادم الھواء 1د 29-7أنظر القسم (االستعمال 

غرفة حفظ الجثث غیر المثلجة سوف تكون قابلة للتطبیق فقط بالنسبة لتلك )12(
المنشآت التى ال تقوم بتشریح الجثث فى الموقع ، وتستخدم المساحة الفراغیة 

ناء نقل أو تحویل الجثة النھاء واستكمال اجراءاتھا ، ودرجة لفترات قصیرة أث
  .حرارة التصمیم الثابتة والموجودة ھى للتبرید
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  :وشبكات المواسیر األخرى ) المواسیر(ھـ   الشبكات الصحیة -7-33
طبقا للوائح الصحیة القیاسیة ) السباكة(یجب تصمیم وتركیب جمیع الشبكات الصحیة 

  .بعنوان المعدات الصحیة لمنشآت الرعایة الطبیة 14الفصل PHCCالوطنیة 
  )السباكة(التركیبات الصحیة  -1
یجب أن تكون المادة المستخدمة لتركیبات األجھزة الصحیة غیر ماصة ومقاومة   ) أ(

  .لألحماض
یجب أن تحتوي صنابیر تغذیة المیاه المستخدمة فى المغاسل واألحواض على ) ب(

انى لتحاشى احتمال التلوث من محتویات تلك حیز كافي للقواریر الزجاجیة واألو
  .الحاویات

یجب تركیب صمامات طرفیة بجمیع األجھزة الصحیة المثبتة التى یستخدمھا  ) ت(
طاقم الطب والتمریض وكذلك جمیع المغاسل التى یستخدمھا المرضى ومناولى 

 ویمكن استخدام االجھزة ذات( األطعمة بحیث یمكن تشغیلھا دون استخدام األیدى 
، ویجب أال یزید طول  المقابض ذات الشفرات المستخدمة لھذا ) الرافعة المفردة 

سم كما یجب أال یقل طول المقابض المركبة فى أحواض  11.4الغرض عن 
  .سم 15.2السریریة عن / التعقیم والتطھیر واألحواض االكلینیكیة 

كاملة یوجد مت trapالسریریة مصیدة / یجب أن یوجد باألحواض االكلینیكیة  ) ث(
  . بالجزء العلوي بھا سدادة مرئیة مانعة للتسرب 

یجب أن تكون سطوح األدشاش والبانیوھات من النوع الذي ال یسبب انزالقاً   ) ج(
  .حفاظاً على المرضى

  :شبكات تغذیة میاه الشرب  -2
یجب تصمیم الشبكات لتغذیة المیاه بالضغط الكافى لتشغیل جمیع األجھزة   ) أ(

معدات أثناء فترات االستھالك القصوى ، ویجب تحدید سعة الصحیة المثبتة وال
التغذیة لشبكة مواسیر المیاه الحارة والباردة على أساس الوحدات الصحیة المثبتة 
باستخدام المواصفات القیاسیة الھندسیة المعروفة ةعندما تكون نسبة األجھزة 

وتزید عن الصحیة إلى شاغلى المبنى أكبر نسبیا مما یتطلبھ شغل المبنى 
  .جھاز أو وحدة صحیة فانھ یسمح بعنصر التنوع آنئذ 1000

یجب تزوید كل خط رئیسى لتغذیة المیاه والمواسیر الفرعیة والصاعدة وتلك ) ب(
الفرعیة المؤدیة الى مجموعة من الوحدات الصحیة بصمام ، كما یجب تركیب 

لمطلوبة المالئمة ا) األغطیة ( محبس بكل جھاز صحى وكذلك تركیب األلواح 
فى جمیع الصمامات وذلك حتى یمكن الوصول الیھا فى سھولة ویسر الجراء 

  .الصیانة واإلصالح
ینبغى تركیب مانعات ارتداد السریان فى الخراطیم المعقوفة ذات الفوھات المائلة ) ت(

إلى أدنى وفوھات التغذیة التى قد تستخدم لوصل الخراطیم أو المواسیر كما ھو 
وأحواض النظافة  وملحقات تنظیف مباول األسرة بدفق  الحال فى المختبرات

  .المیاه وكذلك طاوالت التشریح



  127

) قد تكون بالمیاه الباردة (یجب تركیب أجھزة تنظیف مباول األسرة بدفق المیاه ) ث(
فى كل دورة میاه للمرضى المنومین ، إال أن ھذه التركیبات اختیاریة فى وحدات 

لكحول حیث یكون المرضى قادرین على األمراض النفسیة ووحدات متعاطى ا
  .المشى

أنظمة توزیع المیاه ، وھذه یجب توزیعھا لتوفیر المیاه الحارة بصفة مستمرة لكل   ) ج(
مخرج من مخارج المیاه الحارة ولألدشاش ومنشآت االستحمام وینبغى أن تكون 

 49ذات درجات حرارة مالئمة الستعمالھا بشكل مریح ولكن ینبغى أال تزید عن 
  ).4(أنظر الجدول (جة مئویة در

  :أنظمة المیاه الحارة -3
یجب أن یكون النظام الخاص بمیاه التدفئة الحارة ذات سعة كافیة لتغذیة المیاه -أ

، ودرجة الحرارة المعتبرة ھى )  4(بدرجات الحرارة وبالكمیات الموضحة بالجدول 
  .التى تؤخذ عند نقطة االستعمال أو الدخول الى المعدة

  )4( جدول
  استخدام المیاه الحارة

  

/ االستخدام االكلینیكي   
  السریرى

  المغسلة  التغذیة

  21  21  33  ثانیة لكل سریر/ لتر 
جالون لكل ساعة لكل 

  سریر
3  2  2  

  71  49  43  )مئویة(درجة الحرارة 

درجة مئویة فى غساالت  82یجب اتخاذ التدابیر لتوفیر میاه شطف بدرجة حرارة 
  . boosterاألطباق ، وقد یتم ذلك بواسطة مضخة رفع ذات ضغط مساعد 

الكمیات الموضحة لالستھالك التصمیمى من المیاه الحارة ھى للحدود الدنیا المرجعیة 
ة الھندسیة المقبولة التى تستخدم العامة ویجب أال تكون بدیال لالجراءات التصمیمی
  .األنماط واألعداد الفعلیة لألجھزة التى یجب تركیبھا

وینبغى أال یتأثر التصمیم أیضا بدرجات حرارة المیاه الباردة المستخدمة للخلط 
وكمثال على ذلك فإن .. ومساراتھا والمادة العازلة فیما یتعلق بفقدان الحرارة الخ

الحارة المطلوبة ینبغى أن تكون أقل عندما تكون درجة الحرارة إجمالى كمیة المیاه 
،  وعندما ) المصدر(الموجودة عند المخرج ھى تقریبا نفس درجة حرارة الخزان 

تكون المیاه الباردة المستخدمة للمعالجة دافئة نسبیاً ، ویجب عمل التدابیر لتوفیر میاه 
وقد یتم ذلك (غاسل عند الطلب ،  درجة مئویة لمعدات الم 71حارة فى درجة حرارة 

، ومع ذلك فإنھ یتم التأكید ) بواسطة رشاش بخار أو سخان مستقل بطاقة رفع معززة 
على أن ذلك ال یتضمن أن تكون جمیع المیاه المستخدمة عند ھذه الدرجة الحراریة 
 وسوف تختلف درجات حرارة المیاه المطلوبة للنتائج المقبولة للمغسلة تبعا لنوعیة
الدورة وزمن التشغیل وتركیبة الصابون والمبیض باإلضافة إلى نوعیة ودرجة 
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األوساخ ، وقد تكون درجات الحرارة المنخفضة كافیة لمعظم االجراءات فى منشآت 
یجب أن تكون متاحة عند ) درجة مئویة 71(كثیرة غیر أن درجة الحرارة المرتفعة 

  .الطلب وذلك للحاالت أو الظروف الخاصة
  :نظمة التصریف أ-4
یجب تصنیع خطوط الصرف الخارجة من األحواض التى قد تصب فیھا نفایات   ) أ(

  .األحماض من مادة مقاومة لألحماض
یجب أن تكون خطوط الصرف التى تخدم بعض أنواع من عدادات خالیا الدم  ) ب(

األتوماتیكیة  مصنوعة من مادة یتم اختیارھا بعنایة بسبب احتمال حدوث 
مالح الصودیوم البلوریة السامة التى فى النفایات ومواد مثل انفجارات بین أ

  .النحاس والرصاص والنحاس األصفر ولحام القصدیر
بقدر ما یكون ممكناً فإنھ یجب عدم تركیب شبكة مواسیر الصرف أفقیة معلقة ) ت(

على السقف سواء داخل نطاق السقف أو مكشوفة فى غرف العملیات والوالدة 
دیم الطعام ومنشآت تحضیر الطعام ومناطق تخزین والحضانات ومراكز تق

الطعام والخدمات المركزیة والمناطق الحساسة األخرى ، وإذا لم یمكن تجنب 
تركیب مواسیر الصرف بھذه الطریقة فى تلك المناطق كما قد یحدث فى المنشآت 
 الحالیة فغنھ ینبغى عمل التدابیر لحمایة المساحة الفراغیة التحتیة من احتمال

  .تسرب المیاه أو المیاه المكثفة أو جزیئات ترابیة
وحیث (ینبغى عدم تركیب مصارف األرضیات فى غرف العملیات والوالدة  ) ث(

تسمح المتطلبات الداخلیة فیمكن استخدام المصارف من النوعیة ذات الحواف 
  ).التى تقوم بالتنظیف بدفق المیاه فى غرف مناظیر المثانة 

الصرف لطاوالت التشریح مصممة تصمیماً محدداً لمنع ینبغى أن تكون أنظمة   ) ج(
السحب أو االرتداد الخلفى أو الطفح على األرض وبحیث یسھل الوصول إلیھا 

  .لتنظیفھا باإلضافة إلى تنظیف المصائد
ینبغى أن تقوم مواسیر مجارى المبنى بالصرف فى نظام مجارى المجتمع   ) ح(

فان المنشأة یجب أن تعالج الصرف السكاني  وحیث ال یكون ھذا النظام متوفرا 
  .الخاص بھا طبقا للوائح المحلیة

ینبغي أن یكون موقع وتوزیع مصائد الشحوم الخاصة بالمطابخ بحیث یسھل    ) خ(
الوصول إلیھا دون الحاجة إلى الدخول فى المناطق المستخدمة لتحضیر أو 

  .تخزین الطعام
  
  
  :أنظمة الغازات الطبیة الغیر قابلة لالشتعال -5

ینبغى أن یكون تركیب ھذه األنظمة وأنظمة الھواء متمشیة مع متطلبات الجمعیة 
الفصل  99والجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم  F-56الوطنیة لمكافحة الحریق 

الخاص بالغرف التى تتطلب مخارج بمحطات وعندما یتم  5أنظر الجدول (السادس 
شبكة غازات طبیة فانھ یجب اختبار  تركیب أو تغییر أو زیادة أى شبكة مواسیر أو
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ھذه الشبكة بأكملھا من حیث نوع وكمیة الغاز الطبى عند كل مخرج وفى المناطق 
  .التى یتم التحكم فیھا بواسطة كل محطة مزودة بصمام

  :  أنظمة الغازات الطبیة غیر القابلة لالشتعال - 5
ینبغي أن یكون تركیب ھذه األنظمة وأنظمة الھواء متمشیة مع متطلبات الجمعیة 

الخاص  5انظر الجدول ( الفصل السادس )  NFPA 56 F(  56الوطنیة لمكافحة الحریق 
، وعندما یتم تركیب أو تغییر أو زیادة ) بالغرف التي تتطلب مخارج ذات محطات 
نھ یجب اختبار ھذه الشبكات بأكملھا من أي شبكة مواسیر أو شبكة غازات طبیة فإ

حیث نوع وكمیة الغاز الطبي عند كل مخرج وفي المناطق التي یتم التحكم فیھا 
  .  بواسطة كل محطة مزودة بصمام 

  :السریریة/ أنظمة السحب بتفریغ الھواء االكلینیكیة  -6
ء مطابقة ینبغى أن تكون تركیبات األنظمة االكلینیكیة التى تعمل بتفریغ الھوا

أنظر (الفصل السادس ) أ-99(لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
  ) .الخاص بالغرف التى تتطلب مخارج ذات محطات 5الجدول رقم 

، الفصل  A 99التعلیقات التحذیریة للجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم  -:ملحوظة
االعتبار شبكة تفریغ الھواء السادس یمكن تطبیقھا بصفة خاصة عندما یوضع في 

  .لطرد متبقیات غازات التخدیر 
  -:التعریف والتمییز  -7

جمیع شبكة المواسیر بما في ذلك التدفئة والتھویة والغاز وتفریغ الھواء وتكییف 
ما عدا شبكة المواسیر ذات خطوط التحكم فإنھ یجب إعطاؤھا رمز  HVACالھواء 

لسھولة التمییز والتعریف ، ویجب وضع بطاقة  كودي لوني أو تعلیمھا بعلمة ممیزة
بیانیة على جمیع الصمامات، وكذلك توفیر جداول األلوان والصمامات الزمنیة 

  للمنشأة حتى یتمم تسجیلھا بصفة دائمة في السجالت وذلك للرجوع إلیھا 
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  ) السحب( مخارج المحطة لشبكات األكسوجین وتفریغ الھواء:   5جدول 

  الھواء  تفریغ الھواء  اكسوجین  الموقع
  A  A  (5)  الطبیة/غرف المرضى للتولید واألطفال الجراحیة

  -  A  A  العالج لوحدات التمریض/ الفحص
  C  F  A  )1(العنایة المركزة 

  A  A  A  )2(التمریض
  E  F(6)  E  غرف العملیات العامة

  D  F(6)  I  جراءات منظار المثانة واألجراءات الخاصة
  B  F  A  االستشفاء

  I  F(6)  D  )3(الوالدة والموالیدغرف 
  B  A  A  )آالم ما قبل الوالدة(غرف المخاض

  ال  B  B(6)  )4(اإلسعافات األولیة وعالج حاالت الطواريء 
  D  D  -  تشریح الجثة

  D  -  D  غرف أعمال التخدیر

A -  المخرج الواحد یمكن أن یخدم ( مخرج واحد یمكن توصیلھ إلى كل سریر
  ) .سریرین 

B-  مستقل لكل سریر مخرج.  
C- أو مخرج واحد مع قطعة تركیب على شكل حرف ( مخرجان لكل سریرY . (  
D-  على افتراض تواجد مریض واحد في أي وقت ( مخرج واحد لكل غرفة. (  
E-  على افتراض تواجد مریض واحد في أي وقت ( مخرجان للغرفة الواحدة. (  
F-  تواجد مریض واحد في أي وقت  على افتراض( ثالث مخارج للغرفة الواحدة. (  
  .تشمل الرعایة المركزة ألمراض القلب  -1
  .تشمل حضانة األطفال  -2
  .تشمل االستشفاء من الوالدة  -3
  .غرف جروح الطوارىء المستخدمة للجراحة ، ویجب تصنیفھا كغرفة عملیات  -4
  .مطلوبة في وحدات األطفال فقط ) أ( -5
وبة باإلضافة إلى أي مخرج قد یستخدم كجزء من شبكة مخارج تفریغ الھواء مطل -6

أنظر أیضاً متطلبات الجمعیة الوطنیة ( التنقیة والتطھیر إلزالة وطرد غازات التخدیر 
  ) . 6، الفصل  99لمكافحة الحریق رقم 
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  المواصفات القیاسیة الكھربائیة   7-34
  عــــــام :  أ -7-34
المعدات والموصالت وأجھزة التحكم وأجھزة اإلشارة جمیع المواد  بمافي ذلك )  1(

البیانیة یجب تركیبھا طبقاً لألقسام المطبقة من اللوائح الكھربائیة الوطنیة للجمعیة 
، األنظمة الكھربائیة األساسیة ، الجمعیة الوطنیة 70الوطنیة لمكافحة الحریق 

تعمال اآلمن للكھرباء ، المقاییس الخاصة باإلس 8، الفصل  99لمكافحة الحریق رقم 
،  9، الفصل 99في رعایة المرضى ، متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 

وطبقاً لما تقتضیھ  الضرورة لتوفیر شبكة كھربائیة كاملة  ، وجمیع المواد  یجب 
  .إدراجھا بما یتمشى مع المقاییس الثابتة المعتمدة 

وتشمل جھاز اإلنذار وشبكات اإلتصال ینبغي اختبار التركیبات الكھربائیة )  2( 
ونداء الممرضات وذلك لبیان  أن تركیب المعدات وتشغیلھا یتطابق مع ما ھو 
مستھدف منھا وحسبما یكون ذلك مالئماً ، ویجب أن یبین السجل الخطي الختبارات 
 اآلداء للمعدات واألنظمة  الكھربائیة الخاصة  االلتزام باللوائح المطبقة ،  ویجب أن
تشمل اختبارات األرضیات الموصلة والقوى المعزولة وأجھزة اإلنذار ، كما یجب 
اختبار استمراریة التأریض بصفة متواصلة طبقاً لما ھو موضح في متطلبات الجمعیة 

  ) . NFPA 99(  9، الفصل  99الوطنیة لمكافحة الحریق 
یة أخرى طبقاً توفیر المحوالت وأجھزة التحكم في الجھد أو تدابیر وقائ)  3( 

لتوصیات الشركات الصانعة حیث المسامیر الكبیرة ، أو حاالت انقطاع التیار قد تؤثر 
  ) .أوتوماتیكیاً ( أو معدات  المختیر التي تشغل تلقائیاً / على معالجة البیانات و

یجب أن یشتمل تصمیم األنظمة الكھربائیة على تدابیر لتجنب خروج عوامل )  4( 
  .اییر الثابتة القوى عن المع

ینبغي تركیب جھاز للوقایة من أعطال األرضي لتشغیل وسائل فصل التغذیة )  5( 
مع مرحلة إضافیة من جھاز الوقایة من األرضي في المستوى التالي من جھاز 

  .التغذیة بعد الحمل 
  .ب  لوحات المفاتیح الكھربائیة ولوحات القوى -7-34

ات القیاسیة للجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم یجب أن تلتزم تلك البنود بالمتطلب
، ویجب أن یكون موقع لوحة المفاتیح ) NEC(، واللوائح الكھربائیة الوطنیة  70

الرئیسیة في منطقة منفصلة أو مستقلة عن المعدات المیكانیكیة والوحدات الصحیة ، 
لھم ، ویجب وتكون قابلة للكشف أي الوصول إلیھا فقط بواسطة األشخاص المصرح 

أن تكون لوحات المفاتیح قریبة لیسھل إستعمالھا والوصول إلیھا بسھولة ویسر وذلك 
إلجراء الصیانة ، وأن تكون بعیدة عن حارات المرور وبحیث یكون موقعھا في 
مساحة فراغیة جافة وجیدة التھویة وخالیة من الغازات أو األدخنة القابلة لإلنفجار أو 

دأ أو التآكل ، كما ینبغي تشغیل أجھزة الوقایة من زیادة األحمال التي یتسبب عنھا الص
  .تشغیالً سلیماً في درجات حرارة الغرفة للجو المحیط  بھا 

  :ج   لوحات المفاتیح الكھربائیة -7-34
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یجب أن یكون مكان لوحات المفاتیح الكھربائیة التي تغذي دوائر األجھزة واإلنارة   
وائر التي تقوم بتغذیتھا ، وینبغي أن یكون موقع لوحات العادیة في نفس طابق الد

المفاتیح الكھربائیة الخاصة بدوائر حاالت الطوارىء في كل طابق من الطوابق التي 
مثل غرف العملیات وجناح الوالدة والعنایة المركزة ( تضم مستعملین أساسیین لھا 

ارىء یمكن أن تغذي أیضاً ، كما أن اللوحات الخاصة بدوائر حاالت الطو...... ) الخ
مثل المناطق العامة ( أو السفلیة ممن یستعملونھا إستعماالً ثانویاً / الطوابق العلویة و

  ....) .للمرضى واإلدارة والمختبر وأشعة اكس الخ
  : د    اإلنـــــــــارة -7-34
 ینبغي أن یتواجد بجمیع المساحات الفراغیة التي داخل نطاق المباني التي)  1( 

تستوعب الناس واآللیات أو المعدات والممرات المؤدیة إلى المباني وأماكن إیقاف 
  .السیارات وحدات إنارة مثبتة 

یجب أن یوجد بغرف المرضى اإلنارة العامة واإلنارة اللیلیة ، ویجب تركیب )   2( 
وحدة إنارة للقراءة لكل مریض ، وإذا استخدمت أذرع اإلنارة المرنة فإنھ یجب 

حكم فیھا میكانیكیاً لمنع مالمسة مصباح اإلنارة البصلي الشكل شراشف األسرة، الت
وعلى األقل یجب أن تتحكم وحدة إنارة لیلیة واحدة في كل غرفة مریض في مدخل 
الغرفة ، ویجب أن تكون جمیع أجھزة التحكم في اإلنارة في مناطق المرضى من 

لضوضاء ، كما أن اإلنارة الخاصة النوع ذي التشغیل الھادىء الذي الیبعث على ا
بمناطق األسرة للعنایة المركزة یجب أن تكون من النوع وبالتوزیع الذي یسمح 

  .بمالحظة الطاقم الوظیفي للمرضى مع تخفیض وھج ھذه الوحدات إلى الحد األدنى 
یجب أن یتواجد بغرف العملیات والوالدة وجدات إنارة عامة باإلضافة إلى )  3( 

نارة الخاصة المثبتة بطاوالت التولید والجراحة ، وینبغي وصل كل وحدة وحدات اإل
من وحدات اإلنارة الخاصة المثبتة بالطاولة بدائرة مستقلة ، وكذلك یمكن اقتسام 

  .الدوائر مع الوحدات المتنقلة 
یجب أن یوجد بممرات وحدات التمریض إنارة عامة مع التدابیر الالزمة )  4(

  .لضوء لیالً لتخفیض مناسیب ا
ینبغي أن تكون شدة الضوء الحتیاجات المرضى والموظفیین طبقاً لماھو )  5(

اإلنارة الخاصة بمنشآت " التي بعنوان  CP 9من النشرة  1موضح في الجدول رقم 
الموضوعة بواسطة جمعیة اإلنارة الھندسیة لشمال أمریكا ، حیث إن ھذا " الرعایة 
یة الحتیاجات الرؤیة ، وقد یتوافر عدد غیر محدد یوضح المناسیب الضوئ9الجدول 

من اإلجرالاءات لتحقیق ھذه المتطلبات ولكن التصمیم نفسھ یجب أن یراعي نوعیة 
  . الضوء وجودتھ باإلضافة إلى كمیتھ لتحقیق الكفاءة والفعالیة 

في الوقت الذي یرجع فیھ ھنا فقط إلى جداول مناسیب الضوء في النشرة : ملحوظة 
CP 29   فإن ھذه النشرة تشتمل أیضاً على توصیات وإرشادات أخرى مفیدة یجب دفع ،

  .الشخص الذي یقوم بالتصمیم على اتباعھا 
  -:ھذا وینبغي إعطاء اعتبارات لما یلي 
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   ترشید الطاقة بتركیب الوحدات الصحیة ذات السعة العالیة ، وكذلك استعمال
اتتیح خفض شدة اإلضاءة باإلضافة لمبات مھمات العمل واإلضاءة الطبیعیة ومف

  .إلى طرد الحرارة 
   تقلیل الوھج الذي قد یكون ضاراً بالشبكیة إلى الحد األدنى لبعض المرضى

باإلضافة إلى أن الوھج الشدید لیس ھو باألمر المریح صحیاً ، وفي نفس الوقت 
  .یعد مضیعة للطاقة 

  لیة القیم الضوئیة األلوان وانعكاس السطوح المشطبة مما یزید من فعا.  
   التخلص من التناقضات الزائدة عن الحد في المناسیب الضوئیة التي قد تجعل

  .التكیف أو المواءمة للرؤیا الجیدة أمراً صعباً 
   یجب أن تكون لمبات القراءة في الغرف المتعددة األسرة من النوع الذي ال یسمح

  بالتطفل على شاغلي الغرف األخرى 
   أو أجھزة الوقایة للمبات األسیة التي / یجب تركیب أجھزة تخفیض شدة الضوء و

قد توفر إنارة أساسیة للغرفة في مناطق األسرة التى قد یلقى المرضى فیھا صعوبة 
  .  في الحركة 

یجب أن تكون شدة اإلضاءة لوحدات اإلنارة المطلوبة للطوارىء طبقاً لما ھو )  6( 
" اإلنارة لمنشآت الرعایة الصحیة "   CP29من المواصفات  111مدون في الجدول 

  .المنشور بواسطة الجمعیة الھندسیة لإلنارة لشمال أمریكا 
  ) :المخارج ذات اإلستعمال المریح ( ھـ   المقابس -7-34
مقابس  6 یجب أن یوجد بكل غرفة عملیات وغرفة والدة عدد:  مواقع التخدیر )  1( 

جب تركیب مقابس إضافیة حیث یتم استخدام معدات أشعة اكس على األقل كما أنھ ی
المتنقلة التي تتطلب اعتبارات كھربائیة خاصة ، وھذه المقابس یتم وضع عالمات 

أنظر اللولئح الوطنیة الكھربائیة  من " ممیزة علیھا تفید أنھا لالستعمال ألشعة اكس 
والخاصة بمتطلبات  517مادة ، ال 70متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

المقابس عندما یتم استخدام وحدات أشعة اكس المتنقلة التي تعمل  بالبطاریة أو بطرد 
  " .شحنات الطاقة 

( یجب أن یوجد بكل غرفة من غرف المرضى مقابس :  غرف المرضى)  2( 
مقبس یكون موقعھ  -:المؤرض كما یلي ) الدبلكس ( من النوع المزدوج ) أكباس 

ومقبس واحد  -إن وجد -لى كل جانب من جوانب رأس كل سریر ، وواحد للتلفاز ع
على كل حائطین ، ویمكن إلغاء المقابس من الحوائط الخارجیة إذا كان إنشاؤھا یجعل 
تركیبھا غیر عملي ، ویجب أن یوجد بالحضانات قابسان مزدوجان على األقل 

ة األطفال الذي یأخذ شكل سلة ، وبحیث یتم تأریضھما وذلك لكل سریر صغیرمن أسر
حسبما ھو محدد في اللوائح الوطنیة  -كما ینبغي أن یوجد بمناطق الرعایة الحساسة 

بما  517، بالمادة  70الكھربائیة من متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
 مخارج مزدوجة على األقل في الناحیة 4عدد  -في ذلك العنایة المركزة لألطفال 

الرأسیة لكل سریر أو مھد صغیر أو سریر في شكل سلة ، ویجب توفر مخارج 
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بحیث یتم وصل كل سریر مخصص ) والتي قد تكون مشتركة مع غیرھا ( إضافیة 
  .مخارج مزدوجة على األقل  7للرعایة الحساسة بـ 

كما یجب أن تكون المقابس الموجودة في وحدات مرضى األطفال واألمراض النفسیة 
لنوع الذي یوفر السالمة أو تكون محمیة بواسطة قواطع لألخطاء األرضیة من ا

  .  ملي أمبیر  5بمقابس 
یجب تركیب مقابس مزدوجة مؤرضة لالستعماالت العامة بحیث  -:الممرات )   3( 

في جمیع الممرات ) قدم 50( م 15.24تكون متباعدة عن بعضھا البعض بمقدار 
  .من نھایات الممرات ) م قد 25(م 7.62وداخل نطاق قدره 

ویجب أن تكون المقابس المستخدمة في ممرات وحدات مرضى األطفال من النوع 
مللم  5الذي یوفر السالمة  أو تكون محمیة بواسطة قواطع لألخطاء األرضیة بمقاس 

، ویجب تركیب المقابس أحادیة األقطاب المعلمة بمایمیزھا بأنعا لالستعمال لألشعة 
رات مناطق المرضى حتى یمكن استخدام المعدات المتنقلة في أي مكان فقط وذلك فمم

، ) قدم 5( م 15.245داخل نطاق غرفة المرضى دون زیادة طول توصیلة التیار عن 
وإذا استخدمت نفس وحدة األشعة المتنقلة في غرف العملیات وفي مناطق التمریض ، 

باستخدام القابس الواحد في فینبغي أن تسمح المقابس الخاصة الستعمال أشعة إكس 
جمیع المواقع ، كما أنھ إذا استخدمت وحدات أشعة إكس التي تعمل بالبطاریات أو 
بطرد الشحنات المخزنة فلن یكون ھناك حاجة حینئذ الستعمال المقابس المزودة 

  .باألقطاب المستقلة 
لطوارىء یجب تغطیة جمیع المقابس التي یتم تغذیتھا بواسطة مصدر تغذیة ا)  4( 

  .بشرائح ملونة أو یتم تعلیمھا بعالمة ممیزة لسھولة التعرف علیھا 
  :و   المعدات التي یتم تركیبھا في مناطق خاصة -7-34

یجب أن تكون جمیع األجھزة والمعدات  -:مواقع التخدیر باالستننشاق )  1( 
الوطنیة  الكھربائیة والمقابس وشبكة مطابقة لالقسام المطبقة في مقاییس الجمعیة

  .، الفصل الثالث والرابع  99لمكافحة الحریق رقم 
یجب أن تتطابق تركیبات معدات األشعة الثابتة والمتنقلة  -: تركیبات أشعة إكس)  2( 

اللوائح (  70من مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة رقم  660،  517مع البنود 
  ) .الكھربائیة الوطنیة 

ات إظھار أفالم األشعة التي تعرض فیلمین على یجب تركیب وحدة أو وحد)  3( 
األقل في آن واحد في كل غرفة من غرف العملیات وغرفة عالج حاالت الطوارىء 
وغرفة مشاھدة األشعة بقسم األشعة ، وینبغي أن یوجد بجمیع وجدات أجھزة إظھار 

ارة األفال م التي توجد داخل مساحة فراغیة واحدة أو داخل غرفة واحدة وحدات إن
  .تكون متماثلة في الشدة والقیمة اللونیة 

یجب أن تكون قواطع الخطأ األرضي مطابقة لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة 
، كماینبغي عمل التدابیر الالزمة عندما یتم " اللوائح الكھربائیة الوطنیة "  70الحریق 

م تأثر المعدات استخدام قواطع الخطأ األرضي في المناطق الحساسة وذلك لضمان عد
  األساسیة األخرى عند تشغیل قاطع كھربائي واحد
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یجب أن تلتزم شبكة التأریض  في مناطق مثل  -: شبكة التأریض الخاصة)  5( 
وحدات العنایة المركزة والحضانات الخاصة حیث قد یعالج المریض بإدخال مجسات 

الجمعیة الوطنیة داخلیة أو توصیل قسطرة بالقلب باألقسام المطبقة من مقاییس 
"  70، ومقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم  99رقم  Aلمكافحة الحریق 

  " .اللوائح الكھربائیة الوطنیة 
  :ز    شبكة نداء الممرضات -7-34
یجب أن یتم في مناطق المرضى تغذیة كل غرفة من غرف بمحطة نداء  :عام  )  1( 

الصوتیة ذات اإلتجاھین ، وینبغي تزوید كل  واحدة على األقل إلجراء االتصاالت
سریر بزر نداء ، ومن الممكن تغذیة اثنین من أزرة االستدعاء اللتان تقومان بتغذیة 
األسرة المجاورة بمحطة نداء واحدة ، وینبغي أن تقوم أزرة النداء بتشغیل إشارة 

ة عمل المواد بیانیة مرئیة في الممرات التي تقع عند أبواب المرضى والتي في غرف
النظیفة وفي غرفة عمل المواد الملوثة وكذلك یجب تركیب إشارات بیانیة مرئیة 
إضافیة في وحدات التمریض ذات الممرات المتعددة باألقسام المشتركة للممرات ، 
كما ینبغي تركیب لمبات ضوئیة بیانیة في الغرف التي تحتوي على محطتین أو أكثر 

بكل محطة ، ویجب تزوید محطات نداء الممرضات من المحطات السقفیة وذلك 
  . بلمبات ضوئیة بیانیة تظل مضاءة طالما تكون دائرة الصوت تحت التشغیل 

یجب تركیبھا للمرضى المنومین في كل غرفة توالیت  -:شبكة نداء الطوارىء )  2(
اسطة وحمام وبانیو ودش  ، كما ینبغي أن تكون ھذه الشبكة بحیث یكن استخدامھا بو

المریض الذي انھارت قواه فجأة فوقع على األرض ، ولذلك فإن إضافة توصیلة تعمل 
بالشد سوف تفي بھذه المواصفة ، كما یراعى في تصمیم شبكة النداء للطوارىء أن 
تظل اإلشارة الضوئیة البیانیة التي یتم تشغیلھا في محطة استدعاء النداء الخاصة 

قھا من محطة النداء الخاصة بالمریض أیضاً ، بالمریض مضاءة إلى أن یتم إغال
وتلزم الحاجة أیضاً إلى عمل تدابیر لنداءات الطوارىء في مناطق العالج والعیادة 

  .الخارجیة حیث قد یتعرض المرضى لحاالت الوھن والضعف 
قد تقتصر شبكة النداء للمرضات في مناطق العنایة المركزة  -:العنایة المركزة )  3( 

ع المرضى للمالحظة المستمرة على وجود زر بجانب السریر أو محطة حیث یخض
  .تقوم بتشغیل إشارة ترى بسھولة في محطة التحكم 

یمكن استخدام محطة الناء للطوارىء التي قد تستخدم  -:طوارىء الممرضات )  4( 
بواسطة الممرضاتلطلب المساعدة من المناطق األخرى ، وھذه یجب تركیبھا في كل 

أو العالج / من مناطق العملیات والوالدة  واالستشفاء والطوارىء والكشف  و منطقة
وفي وحدات العنایة المركزة والحضانات وغرف اإلجراءات الخاصة ومناطق 
إختبارات اإلجھادات ووحدات التمریض للمراقبة الخاصة على مرضى األمراض 

  .العقلیة 
  :ح   التغذیة الكھربائیة للطوارىء -7-34
یجب تركیب مصدر كھربائي للطوارىء وتوصیلة ببعض الدوائر  -:عام )  1( 

الخاصة باإلنارة والقوى لتوفیر الكھرباء أثناء التغذیة الكھربلئیة العادیة، ویجب أن 
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ساعة على األقل إذا كان مطلوباً تخزین  24تسمح السعة بالتشغیل المستمر  لمدة 
ستقالً عن وقود التدفئة ، وینبغي تركیب الوقود ، ویراعى أن یكزن مستودع الوقود م

صمام وفلتر ایجابیین إذا أخذ في اإلعتبار استعمال وقود التدفئة لمحركات الدیزل بعد 
أو المواد الملوثة / ساعة  وذلك لتحاشي دخول المیاه و 24نفاذ التغذیة المطلوبة لفترة 

.  
لتغذیة الكھربائیة ا) مصادر ( ینبغي مراعاة أن یكون مصدر  -:المصادر )  2( 

  -:للطوارىء كما یلي 
طقم مولد للطوارىء عندما یتم تغذیة الخدمات العادیة بواسطة خط واحد أو أكثر ) أ ( 

  .من نقل الحركة لمحطة مركزیة 
طقم  مولد للطوارىء أو خط نقل الحركة لمحطة مركزیة عندما یتم تولید ) ب ( 

  .التغذیة الكھربائیة  العادیة في المباني 
بما في ذلك المولد والمحرك الرئیسي ، ویجب أن یكون  -:طقم مولد للطوارىء )  3( 

موقعھم في المبنى وأن یكونوا مطابقین لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
  .، الفصل الثامن  99
یجب توفیر التغذیة الكھربائیة في حالة الطوارىء لجمیع الشبكات التي یجب أن )  4( 
ستمر في العمل أثناء حدوث أي عطل بقع لمصادر الطاقة العادیة طبقاً لما ھو ت

، الفغصل الثامن 99مطلوب في مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
بما في ذلك مضخات الحریق إن  70ومقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافجة الحریق رقم 

أسرة المرضى وكل مساحة  تم تركیبھا ، وكذلك یراعى أن یكون كل سریر من
فراغیة مخصصة للعالج أن تكون موصلة بقابس على األقل یتم تغذیتھ بواسطة فرع 

( حساس من شبكة قوى الطوارىء ، وإذا تمت عملیة التوصیل بواسطة وصالت 
، ویرجع ) بوصة 500( م 15.2تمدید فیجب أال یزید الطول الطلوب عن ) كوردات 

، الفصل الثامن  99ة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم في ذلك إلى مقاییس الجمعی
  .الخاص بمناطق الرعایة الخاصة 

  .قد تحتوي اللوائح والتعلیمات المحلیة على متطلبات على متطلبات إضافیة )  5( 
بما في ذلك المواقع وكاتمات ( یجب أن یكون تركیب ونوعیات شبكات العادم )  6( 

ت االحتراق الداخلیة بحیث تقلل من حدوث الخاصة بمحركا) الصوت والعوازل 
الضوضاء المزعجة ، وقد یصبح حمایة مناطق المرضى من الضوضاء الزائدة عن 
الحد أمراً مطلوباً بشكل ضروري إذا استخدم المولد بصفة روتینیة لتخفیض أحمال 

  .الذروة 
یجب أن یكون الموقع الذي توضع فیھ مولدات  -:مولدات الطوارىء )  7( 
طوارىء محتویاً على حیز خلوص مناسب وكافي للوصول إلیھ إلجراء الصیانة ، ال

كما یجب تزویده بتھویة مالئمة للتبرید باإلضافة إلى التخلص من األبخرة ، وكذلك 
  .أو الثلج / یجب توزیع مآخذ الھواء لمقاومة دخول المطر و

  :ط   شبكة اإلنذار من الحریق -7-34



  137

نذار من الحریق وأجھزة الكشف عن الحریق مطابقة یراعى أن تكون شبكة اإل
" لوائح السالمة على الحیاة " ،  101لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

ومقاییس الجمعیة  A 72ومطابقة أیضاً لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
  .ھـ  27الوطنیة لمكافحة الحریق 
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  منشآت الرعایة -8
  تبارات عامةاع 8-1

  :أ   إمكانیة التطبیق -8-1
یشمل ھذا القسم منشآت التمریض التي تتمیز بالمھارة والتي قد تكون جزءاً من  

مستشفى عام للرعایة الفائقة أو منشأة مستقلة  ،وقد تكون المقاییس المدرجة مالئمة 
ن تلك أیضاً لمنشآت الرعایة المتوسطة  والمنشآت األخرى الممتدة إال أن كأل م

األنماط من المنشآت األخرى قد تتطلب احتیاجات إضافیة فریدة تتم وفقاً لبرنامج ، 
كما یراعى تنفیذ اإللتزامات لضمان الوفاء باحتیاجات البرنامج كلھ إال فیما عدا القیود 

  .التي لیست مطلوبة 
  :ب   الخدمات المساعدة -8-1

ءاً من منشأة أخرى فینبغي أن تكون إذا كانت وحدة التمریض التي تتمیز بالمھارة جز
خدمات مثل التغذیة والتخزین والصیدلیة والمغسلة مشتركة باإلقتسام مع غیرھا بقدر 
ما یكون ذلك عملیاً، وفي بعض الحاالت ینبغي أن یتم الوفاء بجمیع متطلبات الخدمات 

داخل  المساعدة بواسطة المنشأة الرئیسیة وأن تكون التعدیالت الضروریة الوحیدة
نطاق وحدة التمریض ، وفي حاالت أخرى قد تملي المتطلبات واإلعتبارات المبرمجة 

  .وجود خدمات مستقلة 
  :ج   تحویل األسرة -8-1

التي قد تكون جزءاً من   swing bedsلوصف تحویل األسرة ) إف ( 1- 7انظر القسم 
  .مستشفى للرعایة الفائقة  

  : د   اإلحتیاجات الخاصة -8-1
لوقت الذي یوجد فیھ أوجھ شبھ كثیرة في التوزیع المساحي للمستشفیات ومنشآت في ا

التمریض الذي یتمیز بالمھارة ، فإن متطلبات الخدمات لمرضى الرعایة طویلة األجل 
سوف تتطلب اعتبارات تصمیمیة إضافیة خاصة ، وعندما یتم تحویل قسم من أقسام 

وري تخفیض عدد األسرة لتوفیر مساحة منشأة الرعایة الفائقة فقد یكون من الضر
فراغیة لخدمات الرعایة الطویلة األجل ، ویجب أن یرفع التصمیم عملیات اإلسعاف 
والرعایة الذاتیة إلى الحد األقصى ویقلل نواحي التشغیل واألنشطة السلبیة التي 

  . تمارس داخل نطاق المنشأة 
  :ھـ   التدابیر الخاصة بالمعاقین -8-1

یراعى إمكانیة وصول المعاقین إلى المنشأة ، وكذلك الطاقم الوظیفي ینبغي أن 
والزوار ، كما یجب إعطاء أھمیة الحتیاجات المرضى الذین قد یحتاجون إلى 

وبقدر ما ھو ممكن ....... المساعدة في التعلم على استعمال الحمامات والمغاسل الخ 
مع إلغاء النتوءات والبروزات أو  من الناحیة العملیة فیجب أن تكون األركان مستدیرة

أنظر أیضاً . ( التقلیل منھا إلى الحد األدنى وذلك للتقلیل من إمكانیة حدوث إصابات 
  ) .  3-1القسم 

  :وحدة التمریض  8-2
  -:ینبغي أن تلتزم كل وحدة تمریض بما یلي 
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  :أ    عدد األسرة -8-2
سریر ، وبحیث  60عن  یجب أال یزید عدد األسرة في وحدة من وحدات التمریض

على األقل من إجمالي مجموعة  األسرة الكاملة في غرف األسرة األحادیة % 5یقع 
  .شریطة أن تحتوي كل غرفة على حمام وحمام خاص 

  :ب    غرف المرضى -8-2
  -:یجب أن تفي كل غرفة من غرف المرضى بالمتطلبات التالیة 

إذ أن اإللتزام المطلق بتلك المقاییس قد لمناقشة الوحدات الحالیة  2-1أنظر القسم ( 
  ) .یكون غیر عملي بالنسبة لھا 

  .مرضى  4یجب أن یكون الحد األقصى لسعة الغرفة  )1(
یجب أن یكون الحد األدنى لمناطق الغرف باستثناء الحمامات والخزانات  )2(

متر 9.3واألدراج المغلقة والدوالیب والتجاویف الجداریة أو الردھات عبارة عن 
متر مربع لكل سریر وذلك في  7.4وذلك في الغرف ذات األسرة المفردة و مربع

الغرف ذات األسرة المتعددة ، وینبغي مراعاة أن یسمح حیز الخلوص في الغرف 
ذات األسرة المتعددة بحركة األسرة والمعدات دون أن یسبب ذلك إزعاجاً 

مدة والمغاسل للمرضى ، ویمكن أن تكون ھناك تجاوزات طفیفة مثل وجود األع
إذاكان القیام بالوظائف التشغیلیة الیعیقھ شىء ، كا یمكن أیضاً إغفال األبواب من 

  .نوع المروحة عند تحدید المتطلبات من المساحة الفراغیة 
  ) .5( A 9-8أنظر القسم . یجب أن یوجد بكل غرفة نافذة   )3(
 33-7القسم  یجب تركیب شبكة استدعاء الممرضات طبقاً للمقاییس المضمنة في  )4(

.  
یجب توفیر منشآت غسیل األیدي في كل غرفة مریض  ، ویمكن إلغاؤھا من   )5(

الغرفة ذات السریر الواحد أو السریرین إذا كانت ھذه المنشآت توجد في غرفة 
  .الحمام المجاورة التي تخدم تلك الغرفة الواحدة 

ة یجب مراعاة وصول كل مریض إلى غرفة الحمام دون الدخول في منطق  )6(
أسرة ولیس أكثر  4الممرات ، ویجب أال تخدم غرفة الحمام  الواحدة أكثر من 

من غرفتین من غرف المرضى ذات األسرة األحادیة ، ویراعى أن تحتوي 
غرفة الحمام  على دورة میاه ومغسلة ، مع العلم بأنھ یمكن إلغاء المغسلة من 

مام الذي یحتوي على غرفة الحمام إذاتم خدمة كل غرفة مریض بواسطة ذلك الح
  . منشآت لغسیل األیدي 

یراعى أن یوجد داخل غرفة نوم كل مریض دوالب مالبس ودرج مغلق   )7(
سم مع رف وذراع یسمح 51.8× سم 56أوخزانة بحد أدنى أبعاد خالصة قدرھا 

ویمكن إلغاء الرف إذا وفرت الوحدة درجین ( بتعلیق المالبس باألطوال الكاملة 
  ......) .لتخزین البطاطین والمخدات الزائدة الخعلى األقل مع سعة 

یجب المحافظة على سریة المریض وذلك بعدم رؤیتھ في الغرف المتعددة   )8(
األسرة ، كما ینبغي أال یعیق التصمیم الخاص بالمحافظة على سریة المریض من 

  .وصولھ إلى الحمام أو المغسلة أو مدخل الغرفة 
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  :ج  مناطق الخدمات -8-2
ن تقع مناطق الخدمات التالیة في كل وحدة تمریض أوتكون بحیث یمكن یراعى أ

الوصول إلیھا بسھولة ، كما وأن حجم وخصائص كل منطقة خدمیة یجب أن یستند 
على عدد ونوعیات المرضى الذین سیتم خدمتھم ، ورغم أن المساحات الفراغیة التي 

لتشغیلیة الموضحة ، إال أنھ یمكن تمییزھا وتحدیدھا مطلوبة لكل وظیفة من الوظائف ا
یجب إعطاء اعتبار للحلول ذات التصامیم المتعددة االستعمال التي توفر مناطق 
متساویة رغم عدم تحدیدھا ، وفي اإلمكان توزیع المناطق الخدمیة وتحدید مواقعھا 
بحیث تخدم أكثر من وحدة تمریض واحدة ، بید أنھ یجب توفیر منطقة خدمیة واحدة 

لى األقل في كل طابق تمریض مالم ینص على شىء آخر خالف ذلك ، مثل ھذه ع
فإنھ قد یتم توفیر " مكتب"أو " غرفة"وباستثناء ما إذا استخدمت ألفاظ مثل كلمة 

  .الخدمات في منطقة متعددة األغراض 
محطة تمریض أو مراقبة ذات مساحة فراغیة للملفات والتخزین واألنشطة   )1(

  .لمنشآت غسیل األیدي اإلداریة والوصول القریب 
  ) .یجب أال تكون لكال الجنسین ( الحمام للطاقم الوظیفي ) غرف ( غرفة  )2(
خزائن یمكن قفلھا وأدراج أو حجیرات صغیرة في محطة الممرضات أو قریباً   )3(

منھا لحفظ األغراض الشخصیة لطاقم الموظغین كحقائب الید واألشیاء األخرى 
  .الثمینة 

ویمكن اقتسامھا مع أكثر من وحدة تمریض ( م الوظفین صالة أو استراحة لطاق  )4(
  ).واحدة

للكشف على المرضى وعالجھم  ، وقد تلغى ھذه الغرفة إذا ) غرف ( غرفة   )5(
كانت جمیع غرف المرضى عبارة عن غرف ذات سریر أحادي ، وھذه الغرفة 

متر مربع كحد أدنى باستثناء المساحة  11.2ینبغي أن تكون مساحة أرضیتھا 
فراغیة المخصصة لالستراحة والحمام ودورة المیاه ، وینبغي أن تحتوي أیضاً ال

على مغسلة أو حوض مجھز لغسیل األیدي وطاولة عمل ومنشآت للتخزین 
الكشف والعالج في ) غرف ( ومكتب وطاولة أو رف للكتابة ، وقد تقع غرفة 

  .أو وحدة تمریض / مكان مركزي لخدمة أكثر من طابق واحد و
وھذه الغرفة یجب أن -:ة األعمال النظیفة أو غرفة التجمیع للمواد النظیفة غرف  )6(

تحتوي على طاولة ومنشآت لغسیل األیدي إن استخدمت  للعمل ، وإذا استخدمت 
للتخزین فقط  كجزء من نظام لتوزیع مواد التوریدات النظیفة  والمعقمة فیمكن 

  .لحالة إلغاء طاولة العمل ومنشآت غسیل األیدي في ھذه ا
ویجب أن تحتوي  -:غرفة العمل للمواد الملوثة أو غرفة تجمیع المواد الملوثة   )7(

على حوض سریري أو جھاز صحي مشابھ ذو إطار یقوم بالغسیل والتنظیف 
بدفق المیاه ، ومنشآت لغسیل األیدي وطاولة عمل وحاویة للنفایات وحاویة 

استخدمت الغرفة للحفظ  للشراشف المتسخة ، ویمكن إلغاء طاولة العمل إذا
  .المؤقت للمواد المتسخة 
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یراعى عمل التدابیر التي تضمن توفیر األدویة توفیراً  -:محطة توزیع العقاقیر   )8(
ساعة ، وقد یتم تدبیر ذلك من غرفة تحضیر  24فوریاً للمرضى على مدار الـ 

خر معتمد ، األدویة أو من وحدة توزیع األدویة المتكاملة ذاتیاً أوعن طریق نظام آ
فإن تم استخدام غرفة تحضیر األدویة لھذا الغرض فینبغي أن یكون موقعھا 
بحیث یمكن مراقبتھا من محطة الممرضات وبحیث تحتوي على طاولة عمل 
بحوض وثالجة ومستودع مغلق للتحكم في األدویة ومراقبتھا ، كما ینبغي أال تقل 

ة توزیع األدویة لھذا الغرض متر مربع، وإن تم استخدام وحد 4.7مساحتھا عن 
فمن الممكن أن یكون موقعھا في محطة الممرضات أو في غرفة أعمال المواد 
النظیفة أو في التجویف الجداري أو في مساحة فراغیة أخرى بحیث تكون قریبة 

  .إلشراف الطاقم الوظیفي علیھا 
و منطقة وھو عبارة عن خزانات مركبة مستقلة أ -:مستودع الغیارات النظیفة   )9(

محددة معینة داخل نطاق غرفة أعمال المواد النظیفة ، وإن استخدم نظام العربات 
المغلقة فیمكن أن یكون ھذا المستودع في تجویف جداري بعیداً عن حركة 

  .المرور لتسھیل عملیة المراقبة من قبل الطاقم الوظیفي 
الجة وسخان یجب أن تحتوي على طاولة عمل وث -" :الطعام "محطة التغذیة  )10(

وخزائن للحفظ وحوض لتقدیم األغذیة بین الوجبات ، ویجب توفیر الثلج الخاص 
باستھالك المرضى بواسطة وحدات التوزیع لماكینة صنع الثلج ، كما ینبغي أن 
تتضمن محطة التغذیة على مساحة فراغیة للصواني واألطباق المستخدمة في 

ة ، كذلك یراعى أن یكون موقع تقدیم الوجبات التي ال تخضع لمواعید زمنی
  .غسیل األیدي في محطة التغذیة مما یمكن الوصول إلیھا مباشرةً 

یراعى وجود مساحة كمستودع لحفظ النقاالت والكراسي المتحركة ، وبحیث  )11(
  .یكون موقعھا بعیداً عن حركة المرور العادیة 

ة التي الیتم سریر من األسر 12یجب توفیر بانیو واحد أو دش على األقل لكل  )12(
خدمتھا بواسطة منشآت االستحمام التي توجد بغرف المرضى ، وینبغي أن 
یتوافر بانیو واحد على األقل یخصص للمرضى في كل وحدة تمریض ، ویراعى 
أن یقع كل دش أو بانیو في غرفة مستقلة أو داخل محیط مغلق بحیث یوفر ذلك 

مركب وكذا استعمال جھاز وجود مساحة فراغیة الستعمال جھاز االستحمام ال
التجفیف ولسھولة ارتداء المالبس وإلیقاف الكراسي والمالحظ المرافق ، ویجب 

 1.22أال تقل مساحة الدش الواحد الموجود في كل منشأة استحمام مركزیة عن 
وبحیث یتم تصمیمھا الستعمال ) حواجز حجریة (دون عمل إفریزات   2متر

  .المتحركة  المرضى الذین یستخدمون الكراسي
فباإلضافة إلى تلك المنشآت الموجودة  -:منشآت تطھیر وتنظیف مباول األسرة  )13(

في كل غرفة حمامات للمرضى ، فینبغي أیضاً توفیر ھذه المنشآت لكل طابق 
تمریض ، وھذه المنشآت قد یكون موقعھا في غرفة أعمال المواد الملوثة أو 

ة والتركیب من الطراز غرفة تجمیع المواد الملوثة مع مراعاة أن تكون النوعی
  الذي یقلل وصول الضوضاء واألصوات المزعجة إلى المرضى 
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  :د   منشآت توالیتات المرضى -8-2
سم 91یجب أن یكون الحد األدنى ألبعاد غرفة تحتوي فقط على دورة میاه   )1(

م ، كما یراعى توفیر مساحة فراغیة إضافیة إذا كان موقع المغسلة داخل 1.83×
ة ، ویجب أن تكون دورات المیاه مما یسھل الوصول إلیھا من نطاق نفس الغرف

  قبل المرضى الذین یستخدمون الكراسي المتحركة
على األقل یجب توافر حمام واحد في كل طابق تمریض ، وعلى أن یكون   )2(

سم في األمام وفي كل 91مالئماً للتدریب ، ویراعى ترك حیز خلوص قدره 
  .حیث تحتوي غرفة الحمام على مغسلة أیضاً جانب من جوانب دورة المیاه ، وب

ینبغي توفیر غرفة حمام مستقلة بحیث یمكن الوصول مباشرة إلى كل منطقة   )3(
استحمام مركزیة دون حاجة إلى الدخول في الممر العام ، وھذه الغرفة قد یمكن 

  .ترتیبھا لتخدم أیضاً منشأة التدریب على استخدام الحمامات حسبما یطلب ذلك 
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  مناطق الترفیھ والطعام للمرضى 8-3
  :  أ   المساحة المطلوبة -8-3

متر  2.80یراعى أن تكون المساحة اإلجمالیة المخصصة لتلك األغراض عبارة عن 
متر مربع على األقل، ویمكن  20.9مربع لكل سریر بحد أدنى مساحة إجمالیة قدرھا 

 2.3دنى للمساحة إلى سریر تخفیض الحد األ 100بالنسبة للمنشآت التي تزید عن 
متر مربع للسریر الواحد ، كذلك یجب توفیر مساحة إضافیة لبرامج الرعایة الیومیة 

  .للعیادة الخارجیة طبقاً للحاجة 
  المستودع :  ب -8-3

لمستودع بكل غرفة تمریض وبحیث تكون قریبة ) مساحات ( یجب توفیر مساحة
  .ت لالستعمال وذلك بغرض تخزین المعدات والتوریدا
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  العالج التأھیلي   8-4
یراعى أن تشتمل كل منشأة تمریض من تلك التي تتطلب المھارة على التدابیر 
الالزمة للعالج الطبیعي والمھني لتأھیل المرضى من ذوي الرعایة الطویلة األجل ، 
كما ینبغي أن تكون المساحات والمعدات طبقاً لما تقتضیھ الضرورة لتحقیق أھداف 

وإذا كانت منشأة التمریض الذي یتطلب المھارة جزءاً من مستشفى عام أو  البرنامج ،
جزءاً من منشأة مرضى أخرى ، فإنھ من الممكن اقتسام الخدمات مع غیرھا حسبما 

مكاناً في موقع مرتب ومنظم  -كحد أدنى-یتالئم ذلك ، وینبغي أن تأخذ األشیاء التالیة
  .من وحدة التمریض لسھولة االستعمال 

  .احة فراغیة للملفات والسجالت واألنشطة اإلداریة مس )1(
مساحة فراغیة لإلنتظار بالتدابیر الالزمة للمرضى الذین یستخدمون الكراسي  )2(

  .المتحركة 
  .مستودع للتوریدات والمعدات   )3(
  . غرف مستودع مستقلة للشراشف النظیفة والمتسخة  )4(
  .منشآت لغسیل األیدي داخل نطاق وحدة العالج  )5(
  .فراغیة ومعدات لتنفیذ أنواع وصفات العالج  مساحة  )6(
  .تدابیر للمحافظة على سریة وخصوصیة المرضى  )7(
  .غرف صغیرة لعمال النظافة في الوحدة أو بالقرب منھا  )8(
  .حمامات للمرضى الذین یستعملون الكراسي المتحركة ) غرف ( غرفة  )9(
  .مأموناص خزائن مقفولة أو تدابیر أخرى لحفظ األغراض الشخصیة حفظاً )10(
مدخل قریب لغرف المؤتمرات لتعلیم وتدریب المرضى والطاقم الوظیفي ، )11(

  .وبحیث یمكن أن یكون ھذا المدخل في طابق مستقل تقتسمھ أنشطة أخرى 
مدخل قریب موصل إلى غرفة انتظار الطاقم الوظیفي ومنشآت الحمام ، وإذا )12(

ى وضع تدابیر اشتمل البرنامج على عالج مرضى العیادة الخارجیة فیراع
  -:إضافیة تشتمل على 

 -  مدخل قریب من الخارج بحیث یمكن استعمالھ من قبل األشخاص المعاقین.  
 -  أدراج مغلقة لحفظ مالبس المرضى وأغراضھم الشخصیة.  
 -  منشآت مرضى العیادة الخارجیة لتغییر وارتداء المالبس.  
 -  الستعمال المرضى ) أدشاش ( دش.  

  الشخصیة  وحدة الرعایة  8-5
یجب توفیر المنشآت والمعدات الالزمة لتنظیف شعر المریض واالعتناء بھ خارج 

" غرف المرضى ، وھذه المنشآت یمكن أن تكون جزءاً من مساحة أخرى كمساحة 
شریطة أن یضمن موقع ھذه المساحة والتوقیت الزمني لذلك " األنشطة الیومیة

  .عوره المحافظة على خصوصیات المریض وعدم جرح ش
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  وحدة الصیدلة    8-6
یجب عمل التدابیر الالزمة لشراء وتخزین وتوزیع وعد األدویة والعقاقیروالمنتجات 
الصیدالنیة األخرى ، ویمكن أن یكون موقع ھذه الوحدة خارج الموقع غیر أنھ یتعین 

ساعة لمنشأة التمریض الذي یتطلب  24أن تقوم بتوفیر خدمات الطوارىء على مدى 
  .ارة والبراعة المھ

  الخدمات العامة   8-7
یجب توفیر الخدمات التالیة طبقاً لمتطلبات البرنامج التشغیلي للوظائف ، وحسبما تم 

بالنسبة للمستشفیات العامة ، وإذا كانت منشأة التمریض الذي ) 7القسم(إیضاحھ من 
مھا الخدمات یتمیز بالمھارة جزءاً من المستشفى العام أو منشأة أخرى فیجب أن تقتس

التي توضح الخدمات األساسیة لكل وحدة ) ب 2-8أنظر أیضاً ( المتخصصة 
  . تمریض 

  منشآت التغذیة    -أ 
المستقلة لیست مطلوبة ) المكتبة الطبیة . ملحوظة ( اإلدارة والمناطق العامة   -ب 

  .لمنشأة التمریض الذي یتطلب المھارة 
  .خدمات الغیارات   -ج 
  .منشآت الموظفین   -د 
  .النظافة الصغیرة غرف عمال    -ه 
  .الخدمات الھندسیة ومناطق المعدات   -و 
قدم  5(متراً  47یراعى أن تكون مساحة ھذه المناطق : المستودعات العامة   -ز 

لكل سریر ینطوي على التمریض السریري الذي یتمیز بالمھارة ، ) مربع 
كمایراعى وجود مساحة إضافیة ألنواع األسرة األخرى ، ویمكن توفیر مساحة 

ن عامة في مبنى مستقل في المباني الموجودة وذلك حتى یكون من السھولة تخزی
  .والیسر المراجعة الیومیة لھا 

في منشأة مستقلة ....... وعندما یتم خدمات إضافیة مثل األشعة والمختبر الخ 
للتمریض الذي یتطلب المھارة فیجب أن تكون ھذه الخدمات طبقاً لما ھو موضح في 

ویتم تعدیلھا طبقاً لما تقتضیھ الضرورة لبرنامج " شفیات العامة المست"  7القسم 
  .تشغیل الوظائف 
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  :  خدمات معالجة النفایات  8-8
قد تشترك منشآت التمریض الذي یتسم بالمھارة والتي تعد جزءاً من مستشفى الرعایة 

أن  مع خدمات معالجة النفایات ، وینبغي) األمراض ذات األعراض الشدیدة (الفائقة 
باستثناء أن  25 -7تلتزم المنشآت الحرة التي لیست ملحقة بغیرھا بمتطلبات القسم 

المحرقة قد تكون في الموقع أو خارج الموقع بواسطةوحدة صغیرة قادرة على 
تستخدم عادة المحرقة (بالكمیات المحدودة المتوقعة  1معالجة النفایات التي من النوع 
یض الذي یتطلب المھارة للكمیات الصغیرة فقط ذات المستخدمة بواسطة منشأة التمر

النفایات الملوثة التي یجب أن تكون مشاكل التلوث الناتجة عنھا بالحد األدنى ، وعادة 
  )  ال تحتاج منشآت التمریض للمحارق الباثولوجیة 
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  التدابیر والمقاییس الخاصة بالتفصیالت والتشطیبات  8-9
طلب المھارة الخصائص التي تشجع إسعاف تتطلب منشآت التمریض الذي یت 

المرضى الذین ھم تحت الرعایة لفترات زمنیة ممتدة ، ویجب تحاشي المخاطر 
المحتمل حدوثھا للعجزة مثل الزوایا الحادة واألرضیات المصقولة صقالً شدیداً 

  .والسجاجید السائبة غیر المثبتة 
الجدیدة بما في ذلك تلك  وبالنسبة للتفصیالت والتشطیبات الخاصة باإلنشاءات

التفصیالت والتشطیبات المستخدمة في المنشآت الحالیة التي بقیت دون تطویر  ، 
أ و ب ، فإذا تبین أن أعمال التصحیح أو التقویم 9-8فینبغي أن تتطابق مع القسم 

أو اإلستثناء / سوف تكون غیر ممكنة من الناحیة العملیة فإن إرجاء التطویر و
طق الموجودة الحالیة یجب أن یعطى لھا اعتبار على أساس كل حالة الخاص بالمنا

بحالة ، ویجب أال تقلل التغییرات من مستوى اإللتزام  بتلك المقاییس بأقل من تلك 
التي كانت موجودة قبل إحداث التغییرات ، ومن ناحیة أخرى فإنھ لیس مطلوباً زیادة 

في ھذه المقاییس فیما یتعلق الخصائص أو السمات عن تلك الخصائص الموجودة 
  .باإلنشاءات الجدیدة 

  :  أ   التفصیالت  -8-9
الھاتف ومكائن البیع ) مقصورات(یجب أن یكون موقع نافورات المیاه وكبائن  )1(

بحیث ال تعیق من حركة المرور في الممر أو تقلل من عرض الممر دون الحد 
، كما یجب عمل  A 101ریق األدنى طبقاً لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الح

  .التدابیر لتخزین المعدات الثقیلة  بعیداً عن حركة المرور 
یجب تزوید األبواب الخاصة بجمیع الغرف التي تحتوي على بانیوھات  )2(

وأحواض االستحمام النصفي وأدشاش ودورات المیاه الستعمال المرضى 
خصوصیة مع السماح المنومین بالقطع المعدنیة التي قد تؤمن للمحافظة على ال

في نفس الوقت للوصول للطوارىء من الخارج دون استعمال المفاتیح ، وإذا 
وجد بھذه الغرف مدخل واحد فقط أو كانت صغیرة فیراعى أن تفتح ھذه األبواب 

  .ناحیة الخارج دون الحاجة لدفعھا للداخل لتجنب حدوث مخاطر للمریض 
ة المرضى والطاقم الوظیفي  أو یراعى أن یوجد بكل غرفة قد تستخدم بواسط )3(

الموظفین المالزمین للكراسي المتحركة بمافي ذلك جمیع حمامات المرضى 
سم ، كذلك 86.3ومنشآت الحمامات باب واحد على األقل بحد أدنى عرض قدره 

مطابقة ........ ینبغي أن تكون أبواب غرفة المرضى وأبواب المخارج الخ 
، ویعرف عرض الباب بأنھ عرض  101افحة لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمك

  مصراع الباب ،
یحب أن یركب على النوافذ واألبواب الخارجیة التي قد تترك مفتوحة بصفة  )4(

  .مستمرة شبكة سلكیة ضد دخول الحشرات واآلفات 
ساعة  24یراعى أن تكون نوافذ الغرف المستخدمة بواسطة المرضى على مدار  )5(

سم من منسوب سطح األرض ، 91الیزید عن  أو أكثر قابلة للتشغیل بمصراع
وحیث یلزم استعمال أدوات أو مفاتیح لتشغیل النوافذ ، فینبغي حفظ ھذه األدوات 
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في مكان بارز بكل طابق وبحیث یكون ھذا المكان قریباً لیسھل استعمالھا 
بواسطة الطاقم الوظیفي ، وتجدر اإلشارة أن عملیة التصحیح والتقویم للزجاج 

في المباني القائمة الحالیة غیر عملیة ، مما قد یستدعي النظر في استثناء المثبت 
  .ھذا المتطلب الخاص بخاصیة النوافذ القابلة للتشغیل 

یجب تزجیج األبواب واألضواء الجانبیة واألضواء المستعارة والنوافذ التي یمتد  )6(
وع سم فوق منسوب األرض بزجاج من الن64فیھا الزجاج إلى أسفل بمسافة 

الذي یوفر السالمة والزجاج السلكي أو بمادة من الزجاج البالستیكي التي تقاوم 
الكسر وال ینشأ عنھا عند الكسر أن تشكل األطراف والحواف عامل خطورة  ، 
كما یراعى استخدام مواد مشابھة لمادة الزجاج البالستیكي في الفتحات الجداریة 

رف التمرینات الریاضیة ما لم وفي مناطق التجاویف مثل غرف الترفیھ وغ
تتطلب لوائح السالمة من الحریق خالف ذلك ، كذلك ینبغي أن یكون الزجاج 
الخاص بأبواب األدشاش واألغلفة المحیطة بالبانیوھات من مادة البالستیك أو 

  .الزجاج الذي یوفر السالمة 
یجب صنع العتبات وأغطیة فواصل التمدد بحیث تكون متساطحة مع سطح  )7(

األرضیة تسھیالً الستخدام الكراسي المتحركة والعربات ،والحیلولة دون حدوث 
تعثرات وزالت عند وضع األقدام علیھا ، ویراعى إنشاء فواصل التمدد 

  .أو الدخان / والفواصل المقاومة للزالزل للحد من مرور الحریق و
في جمیع حمامات المرضى واألدشاش ) للمسك(یجب تركیب أعمدة القبض  )8(

سم من الجدران ، وینبغي أن تكون 3.8والبانیوھات النصفیة بحیز خلوص قدره 
تلك القضبان بما في ذلك تلك التي تعد جزءاً من األجھزة الصحیة المثبتة مثل 
األطباق التي یوضع فیھا الصابون شدیدة التحمل ومثبتة بحیث تتحمل حمالً 

  ) .رطل 250(كیلوجرام  113.4مركزاً قدره 
ب درابزینات على كل من جانبي جمیع الممرات التي تستخدم  عادة یجب تركی )9(

سم بین الدرابزین 3.8بواسطة المرضى ، ویجب توفیر حیز خلوص قدره 
والحائط ، ویجب إرجاع النھایات إلى الحائط أو توزیعھا خالف ذلك بما یقلل إلى 

  .الحد األدنى احتمال حدوث إصابات شخصیة 
ت غسیل األیدي حیز خلوص كافي لمقابض التشغیل یجب أن یوفر توزیبع منشآ)10(

من النوع ذات الشفرة ، كما یجب تركیبھا بمایسمح استخدامھا من قبل المرضى 
  .الذین یستخدمون الكراسي المتحركة 

 113.3یجب تثبیت المغاسل تثبیتاً محكماً لكي تتحمل حمالً رأسیاً ال یقل عن   )11(
  .لجھاز الصحي المثبت رطالً في مقدمة ا)  250(كیلو جراماً 

یجب تركیب كل منشأة لغسیل األیدي مع مرآة إال إذا ورد خالف ذلك ، ویجب )12(
أن یكون تركیبھا قریباً وبحیث یسمح باالستعمال المریح والسھل من قبل 

أو األشخاص القادرین على المشي وینبغي أن /مستعملي الكراسي المتحركة و
بحیث یسمح باستعمالھا بواسطة األفراد  یكون منسوب ارتفاعھا العلوي والسفلي

سواء كانوا جالسین أو واقفین ، وقد یمكن تركیب مرایا إضافیة لمستعملي 
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الكراسي التي تدور على عجالت متحركة ، ومن الممكن أیضاً تركیب مرآة 
مستقلة بطول كامل الستخدامھا من قبل مستعملي الكراسي المتحركة في تلك 

  .الغرفة 
لتدابیر الالزمة لتجفیف األیدي في جمیع منشآت غسل األیدي یجب تضمین ا)13(

وھذه التدابیر قد تكون عبارة عن منشفات ورقیة ، كل ورقة على حدة لالستعمال 
الفردي أو منشفات قماشیة مغلفة وذلك لحمایتھا من األتربة أو التلوث وضمان 

  .توزیعھا توزیعاً فردیاً 
  -:م باستثناء مایلي 2.44ع اللسقف ینبغي أن یكون الحد األدنى الرتفا )14(

سم على 76ینبغي أن یكون حیز الخلوص ألسقف غرف الغالیات عبارة عن    )أ (
  .األقل فوق رأس الغالیة الرئیسیة ومواسیر الوصل 

یراعى أن یكون ارتفاع الغرف التي تحتوي على معدات مثبتة بالسقف طبقاً لما   )ب (
  . ھو مطلوب لتشغیل تلك المعدات تشغیالً سلیماً 

یراعى أن یكون ارتفاع األسقف التي في الممرات وغرف المستودعات وغرف   )ج (
م على األقل ، كما أنھ یمكن تخفیض ارتفاع األسقف التي في 2.34الحمامات  

  .م 2.1المساحات الفراغیة والتي عادة تكون مشغولة بالسكنى إلى 
ة والمواسیر یجب أال یقل ارتفاع مكونات المبنى والدرابزینات والسكك المعلق  )د (

  .م من منسوب سطح األرض 2.13التي تقع في ممر حركة المرور العادیة عن 
یراعى أن یكون حیز الخلوص كافیاً لتجنب إلحاق إصابات باألفراد وذلك    )ه (

م إذا كانت الظروف الحالیة تجعل االرتفاعات 1.95بتحقیق ارتفاع قدره 
  .المذكورة أعاله غیر ممكنة من الناحیة العملیة 

ینبغي عزل الغرف التي تحتوي على معدات تستخرج حرارة وذلك مثل غرف ) 15(
الغالیات وغرف السخانات والمغاسل بمادة عازلة وكذلك تھویتھا للحیلولة دون زیادة 
درجة حرارة أرضیات المناطق المشغولة بالسكنى والحوائط الرأسیة والمجاورة 

ن درجة حرارة الجو المحیط للغرفة زیادة ع) فھرنھیت  10( درجة مئویة  6بمقدار 
  .التي بھذه المناطق المشغولة سكنیاً 
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  ) :أعمال اإلنھاء ( ب   التشطیبات -8-9
یراعى أن تفي التشطیبات الداخلیة التي على الجدران والسقوف واألرضیات  )1(

  .ب طبقاً لما یمكن تطبیقھ 26-7بالمقاییس 
الشتعال ومقاومة للھب طبقاً یجب أن تكون غرف الكشف والستائر غیر قابلة ل )2(

لما ھو موضح في كل من االختبارات التي على نطاق صغیر وكبیرطبقاً للطرق 
القیاسیة الختبارات الحریق لألنسجة والرقائق المقاومة للحریق من متطلبات 

  .701الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
المراتب ومواد یجب تحاشي استخدام مواد التشطیبات والتجھیزات بما في ذلك  )3(

أو الدخان / التنجید التي تخرج كمیات كبیرة من الغازات السامة غیر المقبولة و
  .بقدر ما یكون ذلك ممكناً من الناحیة العملیة 

یجب أن تكون مواد األرضیات من النوع سھل التنظیف ومالئمة للمكان ، كما  )4(
مة لتحضیر ینبغي أن تكون األرضیات شاملة الفواصل في المناطق المستخد

الطعام وتجمیع األطعمة مقاومة لنفاذ المیاه والشحوم وأحماض األطعمة ، كذلك 
ینبغي أن تكون المواد المصنوعة منھا األرضیات في جمیع المناطق التي تخضع 
للتنظیف المستمر بتبلیلھا بالمیاه من النوع الذي ال یتأثر طبیعیاً بمحالیل النظافة 

راثیم ، وأیضاً یراعى أن یكون سطح األرضیات التي المقاومة للمیكروبات والج
مثل مناطق األدشاش ( تخضع لحركة المرور علیھا في حال كونھا مبللة بالمیاه 
من النوع غیر القابل ) ومناطق الحمامات والمطابخ ومناطق األعمال المشابھة 

طق لإلنزالق ، ویراعى أن یتم تركیب السجاد والبطانات التحتیة التي في منا
المرضى بحیث تصبح مشدودة دون أن تكون أطرافھا مرتخیة أو مجعدة مما قد 
ینشأ عن ذلك أخطار أو إعاقة لسیر الكراسي المتحركة والمشایات والعربات 

  .......التي تسیر على عجالت الخ
یجب أن یشكل أساسات الجدران في المناطق التي تخضع للنظافة الروتینیة عن  )5(

اه وحدة متكاملة مع األرضیة ویتم سدھا سداً محكماً بما یمنع طریق تبلیلھا بالمی
  .التسرب 

یراعى أن تكون تشطیبات الجدران قابلة للغسیل ، كما یجب أن تكون المنطقة  )6(
التي تتوسطھا األجھزة الصحیة ملساء ومقاومة للماء والرطوبة ، كذلك ینبغي أن 

ء األرضیات في مناطق اإلطارات والجدران وإنشا/ تكون التشطیبات والحواف
التغذیة وتخزین األطعمة خالیة من المساحات الفراغیة مما قد یعیق ویحول دون 

  .وصول القوارض والحشرات 
ینبغي سد فتحات الجدران واألرضیات التي یجري فیھا تمدید المواسیر  )7(

والمجاري الھوائیة ومواسیر تركیب األسالك الكھربائیة سداً محكماً بما یمنع 
ب وذلك لمقاومة الحریق والدخان والتقلیل من دخول القوارض والحشرات التسر

  .، كما یجب أیضاً سد فواصل العناصر اإلنشائیة سداً محكماً 
ینبغي تشطیب جمیع األسقف المكشوفة والوحدات اإلنشائیة السقفیة التي تقع في  )8(

 مناطق المرضى ومناطق عمل الطاقم الوظیفي بحیث یمكن تنظیفھا بسھولة
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ویسر بالمعدات المستخدمة روتینیاً ضمن نطاق أعمال النظافة الیومیة ، كذلك 
یراعى أن یكون تشطیب األسقف في مناطق التغذیة والمناطق األخرى التي 
یشكل سقوط األتربة فیھا احتمال حدوث مشكالت مؤثرة بالشكل الذي یغطي 

بكة المجاري جمیع مواسیر تركیب األسالك الكھربائیة وشبكة المواسیر وش
  .الھوائیة واألنظمة اإلنشائیة المكشوفة 
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  الخصائص اإلنشائیة  8-10
یجب أن یتم تصمیم وإنشاء جمیع أجزاء منشآت التمریض الذي یتطلب المھارة بحیث 
یكون في مقدورھا تحمل األحمال الحیة والمیتة وذلك طبقاً للوائح المباني المعروفة 

لممارسات الھندسیة المقبولة ، كما یجب أن تلتزم المحلیة والدولیة والمقاییس وا
بما في ذلك " المستشفیات العامة " بعنوان  7األعمال اإلنشائیة لھا بمتطلبات القسم 

المتطلبات الخاصة بقوى الھزات الزلزالیة واألقسام المطبقة من متطلبات الجمعیة 
  " .یاة لوائح السالمة على الح" ، قسم  101الوطنیة لمكافحة الحریق 
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  المصاعد  8-11
  أ   عـــام     -8-11

یجب أن یوجد بجمیع المباني التي توجد بھا مناطق الستخدام المرضى في أكثر من 
  .كھربائیة أو كھروھیدرولیكیة ) مصاعد(طابق واحد مصعد 

عند عدم وجود دراسة تنطوي على األعداد والترتیب الھندسي  -: عدد المصاعد) 1(
  -:، فإنھ یجب تطبیق ما یلي  لحركة المصاعد

ھذه المقاییس قد تكون غیر كافیة لحركة أعداد كبیرة من الناس في فترات زمنیة ، " 
  .ولذا یجب القیام بأعمال الضبط حسبما یكون ذلك متالئماً مع الواقع العملي 

یجب على األقل تركیب مصعد واحد من نوع المصاعد المخصصة للمستشفیات ) أ(
رة المرضى تقع في أي طابق خالف الطابق الذي یوجد بھ المدخل إذا كانت أس

  .الرئیسي 
سریر من أسرة  200إلى  60یجب تركیب مصعدین عندما یقع ما بین ) ب( 

المرضى في طوابق خالف طابق المدخل الرئیسي ، أحدھما یكون من النوع 
  .المخصص للمستشفیات 

نوع المصاعد المخصصة  یراعى تركیب ثالثة مصاعد أحدھما یكون من) ج(
سریر من أسرة المرضى في طوابق  350إلى  201للمستشفیات عندما یقع عدد 
  .خالف طابق المدخل الرئیسي 

یجب أن یتحدد عدد المصاعد من دراسة مخططات المنشأة والمتطلبات المقدرة )  د(
سریر  350للنقل الرأسي أي المصاعد بالنسبة للمنشآت التي یزید عدد األسرة بھا عن 

  .زیادة عن أسرة الطابق الذي بھ المدخل الرئیسي 
عندما تكون وحدة التمریض الذي یتطلب المھارة جزءاً من أي مستشفى عام فإنھ ) د(

  . 7یمكن اقتسام المصاعد مشاركة ، وحینئذ یجب تطبیق مقاییس القسم 
المصاعد  یجب أن تكون أألبعاد الداخلیة لعربات المصاعد ومسطحاتھا وعربات) 2(

من النوع المخصص للمستشفیات  بحیث تستوعب سریر المریض ومالحظیھ ، مع 
م ، ویراعى أن 2.29عمق ×م على األقل 1.52مالحظة أن یكون العرض عبارة عن 

م على األقل ، كما یجب تصنیع المصاعد األخرى 1.12تكون فتحة الباب الخالصة 
  المتحركة المطلوبة لخدمة الركاب بحیث تستوعب الكراسي

  : التسویة  )3(
یجب تزوید المصاعد بجھاز تسویة أوتوماتیكي ذو اتجاھین وبدرجة ضبط قدرھا  

  سم 0.7
ینبغي أن تكون أجھزة التحكم وأزرة اإلنذار والھواتف التي في المصاعد من ) 4(

النوع الذي یسھل الوصول إلیھا بواسطة المرضى الذین یستعملون الكراسي 
  .المتحركة 

یجب أن تكون أزرة استدعاء المصعد من النوع الذي ال ینشط عملھا بالحرارة أو ) 5(
الدخان ، وإذا استخدمت تلك االزرة فیجب وجود أجھزة لتشغیل الباب من النوع الذي 
یعمل بالشعاع الضوئي باإلضافة إلى أجھزة السالمة ألطراف الباب على أن یتم 
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ث إذا وجد دخان عند الھبوط تقوم وصلھا بنظام أجھزة الكشف عن الدخان بحی
  .خاصیة التحكم الضوئیة بفصلھا أو إبطالھا 

   االختبارات والمعاینات المیدانیة)  4(
یجب عمل اإلختبارات والمعایینات ، وعلى أن یتم تزوید المالك بشھادة خطیة مفادھا 

ح أن التركیبات تفي بالمفاییس الموضحة في ھذا القسم وفي جمیع قوانین ولوائ
السالمة المطبقة ، وعلى أن تكون التركیبات متمشیة مع مقاییس المعھد األمریكي 

  .  ANSIللمواصفات الوطنیة 
  



  155

  المقاییس المیكانیكیة 8-12
  أ   عــــــام -8-12

على " المقاییس المیكانیكیة للمستشفیات " یجب أن تطبق األجزاء المطبقة من القسم 
ارة والبراعة باستثناء مایتم النص علیھ خالف ذلك منشآت التمریض الذي یتطلب المھ

  .بما في ذلك مقاییس التھویة والتدفئة والعزل والمیاه الحارة وترشید الطاقة 
  :ب  منشآت التدفئة -8-12
  یجب أن یكون عدد وتوزیع الغالیات المستخدمة في التدفئة بحیث إن تعطلت

لمتبقیة كافیة لتوفیر المیاه إحدى الغالیات أو سحبت من الخدمة تكون الطاقة ا
االكلینیكیة والتغذیة والستعمال المرضى للحفاظ / الحارة لالستعماالت السریریة 
في مناطق ) درجة فھرنھیت  65(درجة مئویة  18على درجة حرارة ال تقل عن 

المرضى ، ولیست السعة االحتیاطیة مطلوبة في المناطق التي تبلغ درجة 
على األقل مشكلة ً بذلك ) درجة فھرنھیت 25(مئویة  درجة 4حرارتھا الجافة 

من إجمالي ساعات أي فترة تدفئة واحدة حسبما ھو مالحظ % 99نسبةً أقل من 
جدول "في كتیب الجمعیة األمریكیة لمھندسي التبرید والتدفئة الخاص باألساسیات

  "األحوال المناخیة للوالیات المتحدة
 درجة  75(درجة مئویة  24ة حرارة قدرھا یجب أن تكون السعة التصمیمیة لدرج

لجمیع المناطق ، أي التي تكون عادة مشغولة بالمرضى ، وعلى أن ) فھرنھیت 
درجة مئویة  21تكون درجة حرارة السعة التصمیمیة للمناطق المشغولة األخرى 

  ) .درجة فھرنھیت  70(
  ون درجات لیس المقصود بدرجات الحرارة التصمیمیة الموضحة أن تك: ملحوظة

الحرارة ثابتة وإلزامیة للتشغیل إذ أن درجات الحرارة قد تتغیر حسبما یتالءم مع 
  .التشغیل ورعایة المریض 

  :ج  شبكات التدفئة والتھویة -8-12
ترشیداً للطاقة یتم تشجیع استخدام اإلجراءات المعروفة مثل أجھزة التحكم في  )1(

حسب الحمل المطلوب وتنظیم تغییر كمیات الھواء أي تغییر كمیة الھواء 
األحمال الحراریة والتقلیل من أحمال الذروة بالشكل الذي ال تتعرض فیھ رعایة 

  .المریض للخطر المباشر وغیر المباشر 
یجب تصمیم شبكات التھویة والقیام بعمل الموازنة الالزمة لھا في مناطق رعایة  )2(

  . 6المرضى حسبما ھو موضح في الجدول 
شبكات التھویة وتكییف الھواء والتغذیة المیكانیكیة لمناطق  یجب تزوید جمیع )3(

رعایة المرضى والعالج ومناطق تشخیص األمراض ومناطق تحضیر الطعام 
استناداً على نسب التفاوت % 30بفلتر واحد على األقل ، الیقل معدل سعتھ عن 

. (  76 -52الخاصة بمقاییس الجمعیة األمریكیة لمھندسي التبرید والتكییف رقم 
ویجب إعطاء أھمیة لتنقیة الدورة بإزالة الترسبات الخشنة اإلضافیة أو بوجود 

  ) .فالتر تمھیدیة وذلك للتقلیل من أعمال الصیانة المطلوبة للفالتر األساسیة 
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ینبغي أن تكون إطارات الفالتر شدیدة التحمل وأن یتم تحدید أبعادھا بعنایة ودقة  )4(
قة لمنع نفاذ الھواء مع شبكة مجاري الھواء وبحیث تعطي المالءمة والمطاب

ویجب تركیب مانومتر . المغلقة وذلك لتحقیق انسداد محكم ضد تسریب الھواء 
  .عبر كل حشوة فلتر یخدم أنظمة الھواء المركزیة 

ینبغي أن تفي أنظمة المجاري الھوائیة لمناولة الھواء بمتطلبات الجمعیة الوطنیة  )5(
  .  A 90لمكافحة الحریق رقم 

مضائالت الحریق والدخان وكذا الموقع / یراعى أن یكون تصنیع خامدات )6(
 A 90والتركیب طبقاً لمتطلبات مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

ویجب وصل المراوح والخامدات بحیث ال یسبب تشغیلھا أضراراً . 101ورقم 
للوصول بسھولة إلى  أو عطباً للمجاري الھوائیة ، ویجب عمل التدابیر الالزمة

جمیع الخامدات إلجراء الصیانة ، كما ینبغي أن یكون تشغیل المخمدات بواسطة 
الحریق ولیس فقط بواسطة قاطع دائرة المراوح بمفرده / أجھزة استشعار الدخان

كما ینبغي أن یكون موقع مفاتیح إعادة بدء تشغیل المراوح قریباً بحیث یسھل  .  
  .ة الحریق لطرد الدخان والتخلص منھ بعد مكافحة الحریق استعمالھ من قبل إدار

  ) األدوات الصحیة ( د   السباكة -8-12
ینبغي أن تكون جمیع السباكة بما في ذلك المصارف والمواسیر واألجھزة )1(

أي ( الخاص بمستشفیات الرعایة الفائقة  29-7الصحیة المثبتة مطابقة للقسم 
  .ال فیما ھو منصوص علیھ ھنا خالف ذلك إ) األمراض ذات األعراض الشدیدة 

ینبغي توفیر المعدات الصحیة ومعدات تنظیف مباول األسرة بدفق المیاه في )2(
الطوابق التي یتم فیھا التمریض باإلضافة إلى أجھزة تنظیف مباول األسرة 

  .المستخدمة في غرف الحمامات 
أن تكون مطابقة  السحب والغازات الطبیة) أنظمة ( ینبغي إذا تم تركیب نظام )3(

وطبقاً لما ھو موضح  99لتوصیات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
، كما ینبغي تركیب مخارج للمحطات خاصة بغرف  29 -7مواصفاتھ في القسم 

  .المرضى حسبما یتطلب ذلك من البرنامج التشغیلي 
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  جدول 
  متطلبات التھویة لمناطق التمریض الذي یتطلب المھارة

حركة الھواء   منطقةاسم ال
بالنسبة 
للمناطق 
  المجاورة

الحد األدنى 
إلجمالي 
التغیرات 

الساع/الھوائیة
  ة

جمیع الھواء 
المستعمل 

المطرود إلى 
  الخارج

درجة الحرارة 
  التصمیمیة 

  

  70/75  -  2  -  غرفة مرضى
غرفة الكشف 

  والعالج
  "  ال  4  -

العالج 
  الطبیعي

  "  ال  4  داخل

  "  ال  4  -  العالج المھني
غرفة التجمیع  
أو األعمال 

  الملوثة

  -  نعم  6  داخل

غرفة التجمیع  
أو األعمال 

  النظیفة

  -  ال  4  خارج

  -  نعم  10  داخل  غرف الحمام 
غرف 

الحمامات 
  واألدشاش

   70/75  ال  10  داخل 

غرف عمال 
  النظافة

  -  نعم  10  داخل

  " .للمستشفیات متطلبات التھویة "  3بالنسبة للملحوظات العامة ، أنظر الجدول 
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  المقاییس الكھربائیة 8-13
  :أ  عــــام -8-13
یجب تركیب جمیع المواد بما في ذلك المعدات والموصالت وأجھزة التحكم )1(

وأجھزة اإلشارة البیانیة لتوفیر شبكة كھربائیة كاملة طبقاً لمتطلبات الجمعیة 
  ." اللوائح الكھربائیة الوطنیة " ، 70الوطنیة لمكافحة الحریق 

یجب اختبار جمیع التركیبات واألنظمة الكھربائیة للتحقق أن المعدات مركبة )2(
  وتعمل طبقاً للتصمیم

یجب أن تلتزم الشبكات الكھربائیة الخاصة بمنشآت التمریض الذي یتمیز  )3(
" ، 30-7والقسم ) 70(بالمھارة باألقسام المطبقة من اللوائح الوطنیة الكھربائیة 

باستثناء مایتم إیضاحھ ھنا " المقاییس الكھربائیة لمستشفیات الرعایة الفائقة 
  .خالف ذلك 

من النشرة رقم سي بي  1ھو موضح في الجدول  یجب أن تكون اإلنارة طبقاً لما)4(
الصادرة بواسطة " اإلضاءة الخاصة بمنشآت الرعایة الصحیة " بعنوان  29

  . 30-7جمعیة اإلنارة الھندسیة لشمال أمریكا وطبقاً لما ھو موضح في القسم 
عندما تكون منشأة التمریض الذي یتسم بالمھارة جزءاً من مستشفى الرعایة )5(

إنھ یمكن حینئذ استخدام شبكة مولدات الطوارىء لإلنارة المطلوبة الحادة ، ف
للطوارىء ومخارج وحدة التمریض الذي یتطلب المھارة إذا كانت سعة ھذه 
الشبكة تسمح باقتسامھا مع غیرھا دون أن یؤثر ذلك على إنقاص خدمات 

بھا  المستشفى ، ویراعى أن تخضع األجھزة المساندة  لإلنقاذ والمناطق الخاصة
، وینبغي أن توجد شبكات الطوارىء الكھربائیة  30-7للمقاییس المطبقة من القسم 

بمنشآت التمریض الذي یتطلب المھارة وذلك حسبما ھو موضح بلوائح السالمة 
 99و 101من متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم  1981للحیاة لعام 

A .  
اطق رعایة المرضى طبقاً لما ھو یجب تركیب شبكة نداء الممرضات في من)6(

  . 30-7موضح للمستشفى العام للرعایة الفائقة في القسم 
یجب تركیب شبكة لإلنذار من الحریق وشبكة للكشف عن الحریق طبقاً لمتطلبات )7(

  .ھـ  72أ ،  72،  101الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 
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   7جدول 
ھویة المركزیة في منشآت التمریض الذي كفاءات الفالتر لشبكات تكییف الھواء والت

  یتطلب المھارة
   

الحد األدنى لعدد   مسمى المنطقة 
مجموعة 

  حشوات الفالتر/حصایر

كفاءة الفلتر 
%  

جمیع المناطق لرعایة المرضى 
أوالمناطق / المنومین وعالجھم و

التشخیصیة والمناطق التي توفر 
الخدمات المباشرة أو التموینات 

  النظیفة

1  80  

  80  1  مناطق تحضیر الطعام والمغاسل 
المنطقة اإلداریة ومنطقة تخزین 

  المواد السائبة وحفظ المواد المتسخة 
1  25                             

  
یراعى أن تكون معدالت نسب التفاوت مطابقة لمواصفات معھد تكییف -:ملحوظة 

  . 680-74الھواء والتبرید رقم 
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  منشآت العیادة الخارجیة   -9
  عام 9-1

ینطبق ھذا القسم على وحدة العیادة الخارجیة التي یمكن أن تكون منشأة مستقلة  -أ
  .قائمة بذاتھا داخل نطاق منشأة غیر طبیة أو تكون جزءاً من خدمات صحیة أخرى 

ن وھذه المنشأة لیس المقصود منھا أن تشغل بمكاتب األطباء الممارسین الخصوصیی
حیث یكون تواجدھم عادة في مساحة المكاتب التجاریة ، وتنحصر المواصفات التي 

  -:تحدد ھذه المنشأة فیما یلي 
  ) .3- 9القسم (مركز العیادة الخارجیة للرعایة األولیة )1(
  ) .4-9(منشأة العیادة الخارجیة المجاورة للرعایة الصغیرة )2(
  . ) 5-9القسم ( منشأة الجراحة للعیادة الخارجیة )3(
  ) . 6-9القسم ( منشأة الطوارىء للعیادة الخارجیة )4(

على كل من المذكور أعاله ، ویراعى  2-9،  1-9وتنطبق المقاییس العامة لألقسام 
أو التعدیالت طبقاً لما ھو موضح بالنسبة ألنواع المنشآت / أن تتم اإلضافات و

لتي تعد جزءاً من لخدمات الطوارىء والعیادة الخارجیة ا 7أنظر القسم ( المحددة 
  ) .المستشفى العام 

وسوف تتطلب المنشآت التخصصیة مثل المنشآت الخاصة بغسیل الكلیة ومراكز 
الخ احتیاجات لم یتم تناولھا ......السرطان والصحة النفسیة ومراكز التأھیل الطبي 

  .ھنا ، كما ستتطلب اعتبارات إضافیة أخرى للإلیفاء بالبرامج الخاصة بھا 
تثناء وحدة الطوارىء ، یتم استخدام منشآت العیادة الخارجیة الموضحة ھنا باس -ب

بصفة أساسیة بواسطة المرضى القادرین على المشي والقادرین على السیر في داخل 
المنشأة وإلى ومن المنشأة وحوالیھا دون مساعدة ، وھذا یشمل المعاقین المالزمین 

ستعمال العرضي للمنشأة بواسطة مرضى للكراسي المتحركة ، ویجب أال یستخدم اال
  .النقاالت كأساس لوضع مزید من التصنیفات التي تحد من شغل المنشأة إداریاً 

وباإلضافة إلى التفصیالت الواردة ھنا حیث یكون المرضى غیر قادرین على العنایة 
"  أو حیث یتم التخدیر باإلستنشاق فینبغي أن تكون المنشآت مطابقة أیضاً / بذواتھم و

القسم الخاص بممتطلبات الجمعیة  -" لمراكز الرعایة الصحیة للقادرین على المشي 
، وطبقاً للقسم الخاص " لوائح السالمة على الحیاة " ،  101الوطنیة لمكافحة الحریق 

قد یستخدم الشغل التجاري ألنواع  101بمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
لخارجیة التي تعد جزءاً من منشأة أخرى ، وحینئذ فإنھا قد أخرى من منشآت العیادة ا

  .تخضع لمتطلبات إضافیة من السكنى األخرى 
ویتم الرجوع إلى أقسام المستشفیات العامة بشأن الفراغات الخاصة ببعض الخدمات 
مثل غرف العملیات لوحدة الجراحة التي بالعیادة الخارجیة ، وتلك المراجع تكون 

  . ق المحددة الموضحة فقط مقصودة للمناط
یراعى المحافظة على وجود العزل ومداخل الوصول طبقاً لما ھو موضح في  -ج

إذا كانت وحدة العیادة الخارجیة 101متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
جزءاً من منشأة أخرى ، ویراعى وجود مداخل المباني المستخدمة للوصول إلى 
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ة في الدور األرضي وبحیث یتم تمییزھا تمییزاً واضحاً خدمات العیادة الخارجی
( ویكون موقعھا بحیث ال یضطر المریض للمرور خالل مناطق األنشطة األخرى

، ویجب أن ) یمكن اقتسام الصاالت الخاصة بالمباني المتعددة السكنى مع غیرھا 
طاق یكون تصمیمھا بحیث یحول دون حركة المرور التي لیس لھا ارتباط داخل ن

  .المنشأة 
یحب وضع برنامج سردي یوضح المتطلبات من المساحات الفراغیة والھیاكل  -د

التنظیمیة للطاقم الوظیفي والعالقات بین اإلدارات والوظائف التشغیلیة والمعلومات 
األساسیة األخرى لكل مشروع ، كما یجب أن یكون التصمیم واإلنشاء لھذه المساحات 

  .ورة للوفاء بأھداف البرنامج والمستھدف منھ طبقاً لما تقتضیھ الضر
عندما یتم اقتسام شبكات الخدمة بالمشاركة مع غیرھا والحصول على مزایاھا  -ھـ

  .المیكانیكیة فإنھ یجب تعدیل المعدات أو إلغاؤھا لتجنب اإلزدواجیة غیر الالزمة 
المجتمع یجب أن یكون مواقع وحدات العیادة الخارجیة التي تخدم : الموقع  -و

السكاني قریبة لوصول المرضى والطلقم الوظیفي إلیھا مع الوضع في االعتبار توفر 
  .وسائل النقل العام 

في حالة عدم وجود دراسة رسمیة ألماكن إیقاف :   مكان إیقاف السیارات -ز
السیارات فیجب توفر أماكن وقوف السیارات لمنشآت العیادة الخارجیة بالمعدل 

ع من نوع الوحدات ، ویجب الوضع في االعتبار أیضاً أماكن إیقاف المذكور لكل نو
السیارات في الشارع إن كان ذلك متاحاً وذلك للوفاء بجزء من ھذه المقاییس مالم 
إیضاح شىء آخر خالف ذلك ، وقد یتم القیام بعمل التعدیالت بموافقة السلطات 

ان ازدحاماً شدیداً وذلك إذا المختصة للمنشآت التي تقع في المناطق المزدحمة بالسك
كانت نسبة مئویة كبیرة من المرضى یصلون ماشیین أو إذا كانت ھناك مواقف عامة 
كافیة ومتوافرة إلیقاف السیارات على مقربة منھا أو إذا كانت المنشأة قریبة ویمكن 

  .الوصول منھا بسھولة إلى شبكة النقل العام 
كون جمیع منشآت العیادة الخارجیة بحیث یجب أن ت:  مداخل الوصول للمعاقین -ج

یمكن استخدامھا و الوصول إلیھا من قبل الموظفین والطاقم الوظیفي والزوار 
  . 3-1أنظر القسم . والمرضى المعاقین 

یجب أن یوفر تصمیم كل منشأة المحافظة على :   المحافظة على سریة المرضى -ط
  .أثناء الفحص والعالج خصوصیة وكرامة المرضى أثناء المقابلة معھم و

  العناصر المشتركة لمنشآت العیادة الخارجیة 9-2
ینطبق اآلتي على كل منشأة عیادة خارجیة قد تم توضیح مواصفاتھا ھنا مع 

أو التعدیالت طبقاً لما ھو مالحظ لكل نوع محدد ، ویجب مراعاة / اإلضافات و
  .األطفال  االعتبارات الخاصة الحتیاجات األطفال لمنشأة خدمات طب

  :أ  اإلدارة والمناطق العامة -9-2
یقع في الدور األرضي ویكون من خواصھ المقدرة على استیعاب : المدخل ) 1(

  .الكراسي المتحركة 
  -:ویجب أن تشمل :  الخدمات العامة) 2(
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  مداخل الوصول القریبة من مستودع الكراسي المتحركة   ) أ(
  .مكتب أو كاونتر االستقبال واالستعالمات ) ب(
االنتظار ، ویراعى عمل التدابیر لفصل مرضى األطفال عن ) مساحات(مساحة ) ت(

المرضى الكبار إذا كانت الخدمات التنظیمیة لطب األطفال جزءاً من منشأة العیادة 
  .الخارجیة 

  .مدخل وصول قریب لمنشآت الحمامات العامة ) ث(
  .العامة ) الھواتف ( مدخل قریب موصل للھاتف ) ج(

  .الشرب ) نوافیر(فورة مدخل قریب یوصل لنا
المقابلة ، وھو للمقابالت الخاصة المرتبطة باالئتمانات ) فراغات(فراغ )3(

  .......والخدمات االجتماعیة الخ
الفردیة أو العامة  ، وھي للعملیات التجاریة والسجالت ) المكاتب (المكتب )4(

  .والموظفیین اإلداریین والمھنیین 
للطباعة واألعمال الكتابیة واألرشیف ، وینبغي غرف أو مساحة األعمال الكتابیة )5(

  .أن یكون لھا فاصل یفصلھا عن المناطق العامة لضمان السریة 
متعددة األغراض ، وذلك لالجتماعات واألغراض التعلیمیة ) غرف (غرفة )6(

  .الصحیة وعلى أن یتم تزویدھا بالوسائل البصریة 
ي ذلك الخزائن أو مستودع خاص لحفظ األغراض الشخصیة للموظفین بماف)7(

األدراج التي یمكن قفلھا لحفظ األشیاء الثمینة ، وھذه األدراج أو الخزائن ینبغي 
أن یكون موقعھا بالقرب من محطات العمل الفردیة وتحت إشراف طاقم الموظفین 

  ) .وھذه قد تكون خزائن أو أدراج تقفل من قبل كل فرد على حده ( 
ي للتموینات والمعدات حسب الحاجة وللتشغیل منشآت المستودعات العامة ، وھ)8(

  .المستمر
  
  
  ) اإلكلینیكیة (ب  المنشآت السریریة -9-2

یجب توفیر العناصر التالیة للخدمات السریریة طبقاً لما ھو مطلوب لإلیفاء بالبرنامج 
:-  
الكشف لألغراض العامة  ، وھي للفحوصات الطبیة والتولید   9غرف (غرفة )1(

بھة ، ویراعى أن یكون الحد األدنى لمساحتھا األرضیة عبارة والفحوصات المشا
باستثناء الردھات والتوالیتات ودورات ) قدم مربع 80(متر مربع  7.43عن 

سم على األقل من 81.3المیاه ، ویجب أن تسمح التدابیر بوجود حیز خلوص قدره 
ألیدي كل جانب وفي أسفل طاولة الكشف ، ویجب توفیر مغسلة أو حوض لغسیل ا

  .أو مساحة فراغیة لوضع رف للكتابة ) كاونتر(وطاولة 
غرف الفحص لألغراض الخاصة ، وھي عبارة عن غرف للعیادات المتخصصة )2(

مثل فحص العیون واألنف واألذن والحنجرة ، وینبغي أن تكون طبقاً لما تتطلبھ 
توفیر  اجراءات ونوعیات المعدات المستخدمة إذا تم توفیر ھذه الغرف ، كما یجب
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مغسلة أو حوض مجھز لغسل األیدي وكاونتر أو مساحة فراغیة لوضع رف 
  .یستخدم للكتابة علیھ بكل غرفة من ھذه الغرف 

العالج ، وھي لإلجراءات الجراحیة الصغرى واجراءات عمل ) غرف(غرفة )3(
أن یكون الحد األدنى لمساحتھا  -إن وجدت -الجبائر لحاالت الكسور ، وینبغي 

باستثناء الردھة والحمام ) قدم مربع 120(متر مربع  11.15بارة عن األرضیة ع
، كما ) متر3.5(قدم 10والخزائن ، ویجب أن یكون الحد األدنى ألبعاد الغرفة 

یجب توفیر مغسلة أو حوض مجھزین لغسیل األیدي وكاونتر أو رف للكتابة علیھ 
  .داخل نطاق كل غرفة عالج 

  -: المالحظة) غرف (غرفة )4(
أال تقل مساحة غرفة المالحظة المخصصة للعزل أو للمرضى المشكوك فیھم  یجب 

، ویجب أن یكون ) قدم مربع 80(متر مربع 7.43أو المرضى المضطربین عن 
موقعھا قریباً من محطة الممرضات أو محطة اإلشراف حتى یمكن عمل مالحظة 

و ھروبھم أو حدوث دقیقة للمرضى وللتقلیل إلى الحد األدنى من احتمال اختفائھم أ
إصابات أو قیامھم باإلنتحار ، وقد یمكن تعدیل غرفة الكشف الستیعاب ھذه الوظیفة 

  .التشغیلیة 
  الممرضات ) محطات(محطة )5(

ویجب أن تتضمن طاولة عمل وشبكة لإلتصاالت ومساحة فراغیة للتوریدات 
  .والتدابیر الالزمة للملفات والمعلومات 

   -: محطة توزیع العقاقیر) 6(
وھذه المحطة یمكن أن تكون جزءاً من محطة الممرضات  ، ویجب أن تشتمل على 

  .كاونتر عمل وحوض وثالجة ومستودع مغلق للمواد البیولوجیة والعقاقیر 
  
  -: مستودع المواد النظیفة) 7(

ینبغي توفیر حجرة صغیرة أو غرفة مستقلة لتخزین التوریدات النظیفة والمعقمة 
  .واألرفف ) الكبائن(ستودع الخزائن باإلضافة إلى م

  -: حجز أو تجمیع المواد الملوثة) 8(
  .یجب عمل التدابیر الالزمة المستقلة لتجمیع وتخزین المواد الملوثة والتخلص منھا 

   -:منشآت التعقیم ) 9(
یجب توفیر نظام لتعقیم المعدات والتوریدات ، وقد یتم القیام باجراءات التعقیم في 

خارج الموقع أو قد یتم استغالل المواد التي یجب التخلص منھا لسد  الموقع أو
  .متطلبات احتیاجات التشغیل 

  .مساحة فراغیة لتخزین الكراسي المتحركة بعیداً عن حركة المرور المباشرة ) 10(
  :ج   األشعة -9-2

-:یجب توفیر التدابیر الالزمة إلجراءات التشخیص الرئیسیة بما في ذلك ما یلي 
وھذه اإلجراءات قد تكون جزءاً من خدمات العیادة الخارجیة خارج الموقع أو (

  -) :باالقتسام مشاركةً مع غیرھا أو بالتعاقد أو باإلحالة 
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  .ب للمتطلبات الخاصة 10-7أنظر القسم . التصویر باألشعة ) غرف(غرفة  )1(
  .منشآت تحمیض األفالم  )2(
  .یة مشاھدة األشعة والمناطق اإلدار) مناطق(منطقة  )3(
  .منشآت التخزین لألفالم التي تم التصویر علیھا  )4(
) المنظار(للحمامات إذا كانت إجراءات الفلوروسكوب) غرف(یجب توفیر غرفة  )5(

جزءاً من البرنامج ، وعلى أن تكون مزودة بوسیلة لغسیل األیدي وبحیث یمكن 
  .الفلوروسكوب ) غرف (الوصول إلیھا بسھولة من غرفة 

ء المالبس طبقاً لما تتطلبھ الخدمات وعلى أن تكون بھا غرف أو كبائن ارتدا )6(
  .ممرات قریبة موصلة للحمامات 

  : د   المختبر -9-2
یجب توفیر تسھیالت داخل نطاق قسم العیادة الخارجیة أو عن طریق ترتیبات  

تعاقدیة فعالة مع خدمات مختبریة أو خدمات مستشفى قریب لتحلیل الدم والكیمیاء 
السریریة وتحلیل البول والخالیا والباثولوجي والبكترلوجیا ،ویجب توفیر المنشآت 

خارجیة أو قریبة منھا مباشرة إذا تم توفیر تلك المختبریة التالیة في منشأة العیادة ال
  .التسھیالت المختبریة عن طریق التعاقد 

عمل مختبریة ذات حوض مع خدمات الكھرباء والغاز ) كاونترات(كاونتر )1(
  .وتفریغ الھواء 

  .ذات كاونتر مجھز لغسیل األیدي ) أحواض(أو حوض ) مغاسل (مغسلة  )2(
  .تخزین أو دوالیب ) خزائن (خزینة  )3(
منشآت جمع العینات مع دورة میاه ومغسلة ، كما یجب أن یوجد بمنشآت تجمیع  )4(

  .الدم مساحة فراغیة للجلوس وكاونتر عمل ومنشآت لغسیل األیدي 
  CLOSETعمال النظافة ) أوغرف ( ھـ  غرفة -9-2

وكل واحدة من ھذه الغرف یجب أن تحتوي على بالوعة أرضیة أو حوض خدمة 
دات أعمال النظافة ، ویراعى توفیر حجرة نظافة واحدة على ومستودع لمعدات وتوری

  . األقل في كل دور
  :و  منشآت الموظفین -9-2

یجب توفیر غرف بدوالیب یمكن قفلھا واستراحات لالنتظار وتولیتات الستیعاب 
  .احتیاجات الموظفین والمتطوعین 

  :ز   مناطق المعدات والخدمات الھندسیة -9-2
على أنھ قد یمكن اقتسامھا مع خدمات أخرى شریطة أن تكون (  -:یجب توفیر مایلي 

  ) .السعة مالئمة لالستخدام العام 
  .المعدات للغالیات والمعدات المیكانیكیة والمعدات الكھربائیة ) غرف (غرفة ) 1(
  .تخزین للتوریدات والمعدات ) غرف (غرفة ) 2(
  .خدمات معالجة النفایات )  3(

مساحة فراغیة ومنشآت لتخزین المواد الصحیة والتخلص من  یجب توفیر) أ(     
  .النفایات 
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أو قنوات إنزال النفایات فإنھا یجب أن تكون طبقاً /إذا استخدمت المحارق و) ب(     
المقاییس الخاصة بالمحارق " ، 82لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم

  " . ومعدات وأجھزة معالجة الغیارات والنفایات
إذا استخدمت المحارق فإنھا یجب أن تكون مطابقة للمتطلبات الموضوعة ) ج (

  .بواسطة لوائح تلوث الھواء في المنطقة 
  :ح  التفصیالت والتشطیبات -9-2
  التفصیالت )  1( 

، ) قدم 5(م 1.52ینبغي أن یكون الحد األدنى لعرض الممر العام عبارة عن    )أ (
، ویمكن أن یكون عرض ممرات العمل ) قدم 6(م 1.82ویقل طول الممرات عن 

  .م 1.22عبارة عن 
یجب أن یوجد بكل مبنى مخرجان على األقل بعیدین عن بعضھما اآلخر ،    )ب (

ویجب أن تكون التفصیالت األخرى المرتبطة بالمخارج والسالمة  من الحریق 
باإلضافة إلى  101مطابقة لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 

  .    یالت الموضحة ھنا التفص
یجب أن یكون موقع بنود مثل نوافیر الشرب وكبائن الھاتف ومكائن البیع    )ج (

بحیث ال تعیق حركة المرور في الممر أو تقلل من عرض الممر دون ......الخ
الحد األدنى المطلوب ، كما یجب توفیر مساحة فراغیة تكون بعیدة عن حركة 

  .ي یمكن حملھا المرور وذلك لتخزین المعدات الت
سم ، وإذا 86ینبغي أن یكون الحد األدنى لعرض األبواب الستعمال المرضى    )د (

كانت منشأة العیادة الخارجیة تستعمل أیضاً للمنومین بالمستشفى فینبغي أن یكون 
الحد األدنى لعرض األبواب وذلك في الغرف التي یتم استخدامھا بواسطة منومي 

، وینبغي أن ) قدم3.8(م1.12األسرة عبارة عن  المستشفى الذین یتم نقلھم في
یوجد بكل الغرف التي یشغلھا طاقم الموظفین والمرضى أو الزوار باب واحد 

  .سم لدخول الكراسي المتحركة 86على األقل الیقل عرضھ عن 
ینبغي أن تكون األبواب الخاصة بجمیع الفتحات التي بین المخارج أو ممر    )ه (

رف التي تخضع للتشغیل باستثناء أبواب المصاعد الوصول إلى المخارج والغ
  .من النوع المروحة  

باستثناء تلك الخاصة بالمساحات الفراغیة غیر المشغولة بالسكنى مثل -واألبواب   )و (
ینبغي أال تكون من النوع الذي یتأرجح في الممرات بالشكل -الحجیرات الصغیرة 

وتعتبر ( لوب للممر الذي یعیق  تدفق حركة المرور أو تقلل العرض المط
الحجیرات الصغیرة من النوع ذات الممشى الكبیر كمساحات فراغیة یمكن شغلھا 

. (  
یجب تزجیج األبواب واألنوار الجانبیة واألضواء المستعارة والنوافذ التي یمتد   )ز (

التي قد تكسر عرضاً من ( سم من منسوب األرضیة 46فیھا الزجاج ألسفل حتى 
سالمة أو الزجاج السلكي أو بمادة التزجیج البالستیكیة التي بزجاج ال) قبل المارة 

تقاوم الكسر والتي الینشأ عنھا عند الكسر مخاطر من جراء كسر الحواف ، 
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وكذلك یجب استخدام مواد مشابھة في فتحات الجدران الخاصة بغرف اللعب 
وغرف التمرینات الریاضیة مالم یطلب شىء خالف ذلك للسالمة من الحریق ، 
ویراعى أن تكون مواد التزجیج المستخدمة البواب االدشاش ومحیط الحمامات 

  .من البالستیك أو الزجاج المخصص للسالمة 
یجب أن تصنع أغطیة وصالت التمدد والعتبات متساطحة مع سطح األرض   )ح (

  .لتسھیل استعمال الكراسي المتحركة والعربات الیدویة 
األیدي باالستعمال والتشغیل السلیم یجب أن یسمح موقع وتوزیع منشآت غسیل   )ط (

لھا ، ویراعى إعطاء عنایة خاصة لتوفیر حیز الخلوص المطلوب لتشغیل 
  .المقابض التي من النوع ذات الشفرة 

یجب تضمین التدابیر الخاصة بتجفیف األیدي في جمیع منشآت غسیل األیدي   )ي (
  .باستثناء أحواض التعقیم 

لمنبعثة من معدات أشعة جاما وأشعة إكس ینبغي أن تكون الوقایة من األشعة ا  )ك (
  . 7طبقاً لما ھو مطلوب في القسم 

  -:باستثناء ما یلي ) قدم8(م 2.24یجب أن یكون الحد األدنى الرتفاع السقف   )ل (
سم فوق 76یجب أن یكون حیز الخلوص لسقف غرف الغالیات بحیث الیقل عن  )1(

  .رأس الغالیة الرئیسیة ومواسیر التوصیل 
تفاع غرف التصویر اإلشعاعي والغرف األخرى التي تحتوي یجب أن یكون ار )2(

أو /على المعدات المركبة بالسقف طبقاً لما ھو مطلوب الستیعاب المعدات و
  .األجھزة المثبتة 

یجب أالیقل ارتفاع السقف في الممرات وغرف التخزین وغرف التوالیتات   )3(
  .م  2.34والغرف الصغرى األخرى عن 

أذرع التعلیق والدرابزینات والسكك المعلقة التي في طریق یجب أال یقل ارتفاع  )4(
  .م من منسوب األرض 2.3حركة المرور العادیة عن 

( یجب عزل وتھویة الغرف التي تحتوي على معدات انتاج الحرارة  -:  الغرف) م(
لحفظ أي أرضیات مجاورة مشغولة بالسكنى أو ) مثل غرف الغالیات أوالسخانات

) درجة فھرنھیت  10(درجة مئویة  6من زیادة درجة الحرارة السطوح الجداریة 
  .زیادة عن درجة حرارة الجو المحیط للغرفة 

  
  التشطیبات   )  2(

یجب أن تكون ستائر حجیرات الكشف غیر قابلة لالحتراق  أو تكون من النوع   ) أ(
المقاوم للھب ، ویجب أن تجتاز كل من االختبارات  ذات النطاق الصغیر والكبیر 

الرقائق " 701متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق ، مواصفة رقم ل
  " .واألنسجة المقاومة للھب 

یجب أن یكون معدل تنامي أي زیادة الدخان وانتشار اللھب للتشطیبات طبقاً لما   ) ب(
، وحیث یكون ممكناً فإنھ یجب تجنب  8والجدول 7ھو مشمول بموجب القسم 
  .خراج مقادیر كبیرة من الغازات السامة استعمال المواد المعروفة بإ



  167

یجب أن تكون مواد األرضیات مصنوعة من النوع السھل التنظیف وأن تكون   ) ت(
في جمیع  -مقاومة للبلى ومتالئمة مع الموقع ،كما یراعى أن تكون مادة األرضیة

من النوع الذي ال یتأثر طبیعیاً  -المساحات التي تخضع للنظافة بالتبلیل بالمیاه
التي -لیل النظافة ومبیدات الجراثیم السائلة ، كما یجب أن تكون األرضیات بمحا

تخضع لحركة المرور أثناء تبلیلھا بالمیاه بما في ذلك مناطق األدشاش 
  .ذات سطح الیسبب انزالقاً -والحمامات 

یجب أن تكون تشطیبات الجدران من النوع القابل للغسیل ، كما یجب أن یكون   ) ث(
م للرطوبة والمیاه ومن النوع األملس وذلك في المناطق المجاورة من النوع المقاو

  .السباكة / أو القریبة من األجھزة الصحیة 
الجداریة في المناطق التي تخضع بصورة ) الركائز(یجب تشطیب القواعد    ) ج(

مستمرة للنظافة  بالتبلیل بالمیاه بحیث تكون جزءاً واحداً متكامالً مع الجدار 
اویف متمشیة مع األرضیة وتكون مسدودة باحكام داخل الجدار وبحیث تكون التج

  .ویتم انشاؤھا دون وجود فراغات 
یراعى سد المواسیر والمجاري الھوائیة ومواسیر تركیب األسالك الكھربائیة   ) ح(

التي تخترق األرضیة والجدران سداً محكماً بما یمنع من التسرب وذلك للتقلیل 
رض والحشرات ، كما یجب سد فواصل إلى الحد األدنى من دخول القوا

  .  العناصر االنشائیة بما یشبھ ذلك اإلجراء 
  8جدول 

  الداخلیة )مواد اإلنھاء (معدالت توالد الدخان وانتشار اللھب فیما یتعلق بالتشطیبات 

معدالت انتشار   
  اللھب

معدالت توالد 
  الدخان

المخارج وغرف   الجدران والسقوف
التخزین ومناطق 

الحریق أخطار 
  غیر العادیة

مقاییس الجمعیة 
األمریكیة 

لإلختبارات 
 ASTM ،84والمواد 

E  ،25 أو أقل  

متطلبات الجمعیة 
الوطنیة لمكافحة 

، 258الحریق 
  أو أقل 450

جمیع المناطق   
  األخرى

مقاییس الجمعیة 
األمریكیة 

لإلختبارات 
،  E 84والمواد 

  أو أقل  75

متطلبات الجمعیة 
 الوطنیة لمكافحة

،  450الحریق 
  أو أقل 258

الممرات   األرضیات
  والمخارج

إختبار اإلشعاع 
من ألواح  تغطیة 
األرضیات  طبقاً 
لمتطلبات الجمعیة 
الوطنیة لمكافحة 

 45بحد أدنى 
  2سم/واط
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  253الحریق 

  .متوسط قیم اللھب وقیم غیر اللھب 
جاد التي قد بخصوص المتطلبات المتعلقة بمناطق التغطیة بالس 3-1انظر القسم 

تخضع الستعمال األفراد المعاقین ، وتشمل ھذه المناطق المكاتب ومساحات االنتظار 
باإلضافة إلى الممرات التي یمكن أن تستخدم بواسطة الموظفین المعاقین أو ......الخ

  .الزوار أو الطاقم الوظیفي 
  :ط  المقاییس اإلنشائیة بما في ذلك المقاییس المقاومة للحریق -9-2
یجب أن تكون عملیة اإلنشاء والعناصر اإلنشائیة لمنشآت العیادة الخارجیة  )1(

مطابقة لمتطلبات ) التي لیست ملحقة أو جزءاً من مبنى آخر (القائمة بمفردھا 
على حاالت السكنى أو الشغل بالمكاتب لوائح المباني الوطنیة المعروفة المطبقة 

منشآت العیادة الخارجیة التي تعد  وعلى المقاییس المضمنة ھنا ، ویجب أن تكون
جزءاً الیتجزأ من المستشفى مطابقة للمقاییس اإلنشائیة الخاصة بالمستشفیات 
العامة ، انظر األقسام المطبقة الخاصة بالتفصیالت المحددة التي قد تكون مطبقة 

  .باإلضافة إلى تفصیالت ھذا القسم 
طیبات الداخلیة بالمزایا التي تحد یجب أن تتمیز مواد التش -: التشطیبات الداخلیة )2(

من انتشار اللھب وتوقف توالد الدخان طبقاً لما ھو محدد في متطلبات الجمعیة 
الجدران ) مواد اإلنھاء(، ولیس بالزم لتشطیبات 101الوطنیة لمكافحة الحریق 
مللم والموضوعة فوق مادة غیر قابلة لإلحتراق أن 4التي التقل سماكتھا عم 

  .ات معدالت انتشار اللھب تخضع لمتطلب
مالم یتم سدھا سداً محكماً في -یجب أن تكون مواد عزل المباني -: مواد العزل )3(

أو أقل  25معایرة لمقاومة انتشار اللھب بمقدار  -جمیع الجوانب واألطراف
أو أقل عند اختبارھا طبقاً  150ومعایرة أیضاً لمقاومة تزاید الدخان بمعدل 

طریقة اختبارات خصائص ” 258طنیة لمكافحة الحریق لمتطلبلت الجمعیة الو
  .احتراق سطوح مواد البناء 

  :ى   التدابیر الخاصة بالكوارث الطبیعیة -9-2
 4-1یجب أن تلتزم اإلنشاءات الجدیدة الخاصة بمنشآت العیادة الخارجیة بالقسم 

شأة ، وإذا كانت من 1لمقاومة قوى الزالزل ،ویجب إعطاؤھا عامل األھمیة رقم 
العیادة الخارجیة داخل نطاق المبنى الحالي أو جزءاً منھ فإنھا یجب أن تكون مطابقة 
للوائح المحلیة المطبقة كما یجب عمل تدابیر خاصة في تصمیم المباني في تلك 
المناطق  التي أظھرت التجارب المحلیة فیھا وقوع كوارث في األرواح أو إلحاق 

األعاصیر والفیضانات أو الكوارث الطبیعیة أضرار بالمباني نتیجة للعواصف و
  .األخرى التي حدثت فیھا 

  :ك   المصاعد -9-2
أن یوجد بجمیع المباني ذات المناطق الخدمیة أو مناطق المرضى  یجب  -:عام ) 1(

التي تقع في طوابق خالف طابق المدخل الرئیسي في الدور األرضي مصاعد 
كھربائیة أو مصاعد الكتروھیدرولیكیة ، كما یجب أن تكون التركیبات واختبار 
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  ANSI 17وطنیة المصاعد مطابقة لمواصفات المعھد األمریكي للمواصفات القیاسیة ال
A-1 م 1917لعام.  
یجب أال یقل الحد األدنى ألبعاد األرضیة الداخلیة للعربة  -: العربات والمنصات )أ(

  ) .قدم3(سم 91، كما یجب أالتقل فتحة باب العربة الخالصة عن ) قدم5(م 1.52عن 
  
  -: التسویة) ب(

اإلتجاھین الذي  یجب تزوید المصاعد بجھاز تسویة أوتوماتیكي وھو من النوع ذو
 1/2-(+ سم1.3 -+ یعمل على مداومة واستمرار األوتوماتیكیة وبدرجة ضبط قدرھا 

  ) .بوصة 
یجب أن تكون أجھزة التحكم في المصعد وأزرة جھاز اإلنذار والھواتف من ) ج(

النوع الذي یسھل الوصول إلیھا من قبل األشخاص الذین یستعملون الكراسي 
  .ذي یمكن استخدامھ بواسطة فاقدي البصر المتحركة ومن النوع ال

یجب عدم استخدام أزرة االستدعاء التي تتمیز بحساسیتھا للحرارة ، وحیث یتم ) د(
الضوئیة لتشغیل أجھزة اإلیقاف للسالمة فإن ھذه األجھزة ) الحزم(استخدام األشعة 

اب وعلى الطرفیة للب) المصدات(یجب أن تكون متوفرة باإلضافة إلى أجھزة اإلیقاف 
أن یتم فصلھا عن التشغیل بواسطة أجھزة الكشف عن الدخان التي تقع عند كل عملیة 

  .نزول 
  -: اإلختبارات والمعاینات المیدانیة) 2(

یجب أن یتم القیام بھا ویوافى صاحب المشروع بشھادات خطیة مفادھا مطابقة 
وائح والقوانین التركیبات للمقاییس المنصوص علیھا في ھذا القسم وفي جمیع الل

  .المطبقة حفظاً للسالمة 
  -:ل  المقلییس المیكانیكیة -9-2
  -:عام ) 1(

بسبب اإلھتمام الوطني بترشید الطاقة فیجب أن تخضع المنظومات المیكانیكیة   ) أ(
للمراجعة الخاصة وذلك لبیان الكفاءة التشغیلیة العامة وتكالیف دورة الحیاة ، 

ورات یمكن أن یتحقق عن طریق تنفیذ ومن المعروف أن الحد األقصى للوف
مجموعة متعددة من اإلجراءات المترابطة فیما بینھا ، ویمكن أن یكون النظام 
المصمم تصمیماً جیداً فعاالً في توفیر الطاقة وبحد أدنى من التكلفة اإلجمالیة في 
معظم الحاالت ، ومع ذلك فإن ترشید الطاقة الیمكن أن یستخدم كوسیلة جدلیة 

  لیل من رعایة المرضى أو سالمتھمللتق
یجب قبل اإلنھاء واالستالم اختبار األجھزة المیكانیكیة والعمل على اتزانھا   ) ب(

أو مندوبھ بأن التركیبات والتشغیل )صاحب المشروع(وتشغیلھا إیضاحاً للعمیل 
  .یتوافقان مع األغراض المستھدفة من التصمیم 

وع بمجموعة كاملة من تعالیم یجب عند انتھاء األعمال تزوید صاحب المشر  ) ت(
التشغیل والصیانة الوقائیة العامة حسب توصیات الشركة الصانعة وقائمة قطع 

  .الغیار مع أرقام ومواصفات كل قطعة من المعدات 
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  -:العزل ) 2(
یجب توفیر المادة العازلة لما یلي داخل نطاق المبنى كلما أمكن تطبیق ذلك ، ) أ(

  -:یتضمن العمل عزل الشبكات الحالیة طبقاً لإلحتیاجات  وبقدر ماھو ممكن یجب أن
  الغالیات والمدخنة بأكملھا   )1(
  مواسیر التغذیة بالبخار ومواسیر راجع میاه التكثیف  )2(
  شبكة مواسیر المیاه الحارة والسخانات والمولدات والمحوالت  )3(
تعمل  شبكة مواسیر میاه التبرید وغاز التبرید والعملیات األخرى والمعدات التي )4(

      .بدرجات حرارة السائل تحت نقطة الندى للجو المحیط 
       

  .شبكة مواسیر التصریف والتغذیة بالمیاه التي قد یحدث فیھا التكثیف  )5(
المجاري الھوائیة والغالف مع درجة حرارة السطح دون نقطة الندى للجو  )6(

  .المحیط 
لما ھو ضروري المعدات والمجاري الھوائیة وشبكة المواسیر األخرى طبقاً  )7(

  .للمحافظة على استمرار كفاءة الشبكة 
قد یتم إلغاء مادة العزل الموضحة أعاله من شبكة مواسیر المیاه المكثفة من ) ب(

البخار والمیاه الحارة التي ال تخضع لمالمسة المرضى عندما الیزید فقد الحرارة من 
  .ى شبكة المواسیر الخالیة من العزل من متطلبات الطاقة للمبن

یجب أن تشمل المادة العازلة على السطوح الباردة عازل خارجي ضد الرطوبة ) ج(
المادة  التي ال تمتص وال تنقل الرطوبة الیلزم أن یكون بھا عازل مستقل (البخار /

  ) .ضد البخار 
والمواد ) مواد اإلنھاء(یجب أن تكون المادة العازلة بما في ذلك التشطیبات ) د(

سطوح لخارجیة للمجاري  الھوائیة ومعداتھا معایرة ضد انتشار الالصقة على ال
أو أقل  50الدخان بمعدل ) زیادة (أو أقل وكذلك معایرة ضد تنامي  25اللھب بمعدل 

طبقاً لما ھو محدد بواسطة معمل اختبار مستقل طبقاً لمتطلبات الجمعیة الوطنیة 
الجمعیة الوطنیة لمكافحة حسب ما ھو مطلوب بواسطة مقاییس  255لمكافحة الحریق 

  .بخصوص تركیب شبكات التھویة وتكییف الھواء A 90الحریق رقم 
  . 150ویجب أال یزید معدل انتشار الدخان للمادة العازلة للمواسیر عن 

یجب أن تلتزم بطانات المجاري الھوائیة والمعدات بطریقة اختبار الصدأ ) ھـ(
، وینبغي أن تكون ھذه  181رة رقم أوالتآكل الموضحة في مختبرات التأمین نش

البطانات بما في ذلك األغطیة والمواد الالصقة  والمادة العازلة على السطوح 
الخارجیة  للمواسیر  والمجاري الھوائیة في المساحات الفراغیة للمباني المستخدمة 

 أو أقل وضد تنامي 25كحیز فراغي للتغذیة بالھواء معایرة ضد انتشار اللھب بمعدل 
أو أقل طبقاً لما ھو محدد بواسطة معمل اختبار مستقل طبقاً  50الدخان بمعدل 
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حسب متطلبات الجمعیة الوطنیة  255لمقاییس الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
  . 90Aلمكافحة الحریق 

  -) : إن استخدمت(شبكات المیاه الحارة ) 3(
  -:الغالیات ) أ(

لى المعدالت الخالصة المنشورة بواسطة معھد یجب أن تكون طاقة الغالیات بناءاً ع
  .لتغذیة المتطلبات العادیة لجمیع الشبكات والمعدات -ھایدرونكس 

  -:الصمامات ) ب(
یجب تزوید المواسیر الصاعدة والمواسیر الرئیسیة للتغذیة والراجع لشبكات تدفئة 

لكل شبكة ،  المساحات الفراغیة وبخار المعالجة ببصمامات لعزل األقسام المختلفة
ویجب تزوید كل قطعة من المعدات بصمام في نھایات التغذیة والراجع باستثناء راجع 

  .میاه التكثیف بتفریغ الھواء التي الیلزم تزویدھا بصمام في معدة 
  -: شبكات التدفئة والتھویة) 4(

یجب أن تكون درجة حرارة التصمیم لفصل الشتاء في  -:درجات الحرارة ) أ(    
لجمیع المناطق التي ) درجة فھرنھیت  75(درجة مئویة  24المباني عبارة عن  داخل

یشغلھا المرضى في وقت عدم ارتدائھم لمالبسھم ، ویجب أن تكون درجة حرارة 
 21التصمیم الداخلیة في الشتاء بالنسیة لجمیع المناطق المسكونة األخرى عبارة عن 

وفیر أجھزة التحكم للسماح لدرجات ، كما یجب ت) درجة فھرنھیت 70(درجة مئویة 
حرارة التشغیل بأال تقل عن السعات  التصمیمیة حیث إن مثل ھذه التخفیضات 

  .موضحة للعنایة بالمرضى عنایة سلیمة 
  -: تفصیالت شبكة التھویة) ب(

أو طرد /یجب استخدام الشبكات التي تعمل میكانیكیاً لتغذیة غرف األسنان بالھواء و
ف األسنان والمختبرات العامة ومناطق تحمیض أفالم األشعة المستعمل من غر

التجمیع للمواد المتسخة وغرف /وغرف العمل للمواد المتسخة أوغرف الحفظ
المالحظة وغرف عمال النظافة ومناطق تخزین المواد الملوثة وغرف الحمام ومن 

  .المساحات الفراغیة التي لیست مزودة بالنوافذ القابلة للتشغیل 
یجب أن تفي شبكة مجاري مناولة الھواء بمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة ) 1(

  . 90A، مقاییس  Aالحریق 
یجب أال تعیق مجاري الھواء التي تخترق الوحدات اإلنشائیة للوقایة من أشعة ) 2(

  .إكس والوقایة من اإلشعاعات األخرى فعالیة تلك الوقایة 
  -:م بالمقاییس العامة التالیة یجب أن تلتز -:مجمعات عادم المختبر 

  .الدقیقة / قدم  75عن   face velocityیجب أال یقل متوسط سرعة الھواء ) 1(
  .توصل بشبكة طرد العادم التي تكون مستقلة عن شبكة طرد العادم للمبنى ) 2(
  .وأنتكون مزودة بمروحة طرد للعادم تقع عند نھایة الطرد من الشبكة  ) 3(
الفالتر الخاصة بشبكات مناولة الھواء المركزیة ذات كفاءة بنسبة  یجب أن تكون) ج(

-ASHRAE 52استناداً على مقاییس الجمعیة األمریكیة لمھندسي التبرید والتكییف % 30
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مالم یتم طلب خالف ذلك إلجراءات خاصة ، كما یجب أن تكون الفالتر الخاصة  76
  .تھدف منھا بمجمعات العادم مالئمة لإلستعمال المقصود والمس

  والمواسیر األخرى) السباكة(شبكات الوحدات الصحیة ) ج(
طبقاً لمتطلبات ) السباكة(یجب تصمیم وتركیب جمیع أنظمة الوحدات الصحیة  

معدات الوحدات الصحیة لمنشآت "اللوائح والمقاییس الوطنیة للوحدات الصحیة 
  " .الرعایة الصحیة 

  ) .السباكة المثبتةأجھزة (األجھزة الصحیة المثبتة ) 1(
من ) أجھزة السباكة(یجب أن تكون المادة المستخدمة للوحدات الصحیة المثبتة )أ(    

  .النوع غیر الماص وأن تكون مقاومة لألحماض 
یجب تزوید طرفیات منشآت غسیل األیدي للطاقم الوظیفي في مناطق الرعایة ) ب(   

یمكن استخدام (للمرضى بالصمامات التي یمكن تشغیلھا دون استعمال األیدي 
، وعند استخدام المقابض ) األجھزة ذات ذراع الرفع الواحد بموجب المذكور أعاله

سم باستثناء األحواض السریریة التي 11.4ذات الشفرات فینبغي أالیزید طولھا عن 
  ) .بوصة6(سم 15.2یجب أالیقل طولھا عن 

  -:شبكة المیاه ) 2(
یجب تصمیم الشبكات لتغذیة المیاه عند ضغط كافي لتشغیل جمیع األجھزة ) أ(    

  .والمعدات الصحیة أثناء فترات االستھالك القصوى 
یجب تزوید كل ماسورة رئیسیة لتغذیة المیاه وماسورة فرعیة وماسورة ) ب(   

صاعدة وفرعیة متصلة لمجموعة من الوحدات الصحیة بصمام ، كما یجب تركیب 
  . المحابس في كل جھاز صحي

مانعات االرتداد في األجھزة الصحیة حیث یمكن وصل الخراطیم أو المواسیر ) ج(
  .بھا 

   -:ف شبكات التصری) 3(
یجب أن تقوم مجاري المبنى بالتصریف في شبكة مجاري المجموعة السكانیة ، 
وینبغي أن تكون معالجة المجاري مطابقة للوائح المحلیة والدولیة المطبقة عندما 

  .التتوافر مثل ھذه الشبكة 
  -:التصریف ) 4(
وتكییف  یجب أن تكون جمیع المواسیر في شبكات میاه التغذیة والتدفئة والتھویة 

الھواء مرمزة باأللوان أو یتم تعلیمھا بعالمة ممیزة خالف ذلك لسھولة التعریف 
  .والتمییز 

  :م المقاییس الكھربائیة -9-2
یجب تركیب جمیع المواد بما في ذلك المعدات والموصالت وأجھزة  :عام ) 1(   

خواص والسعة التحكم وأجھزة اإلشارة البیانیة لتزوید كامل الشبكة الكھربائیة بال
المنظومات الكھریائیة طبقاً لما ھو مطلوب من أجل التشغیل المقصود الالزمة لتغذیة 

المستھدف وحسبما ھو موضح على الخرائط ، ویجب إدراج جمیع المواد في قوائم 
تمشیاً مع المقاییس المتاحة لمختبرات التأمین أو مع مقاییس أخرى مشابھة ، كما یجب 
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یبات والشبكات الكھربائیة لبیان أن المعدات مركبة وتعمل طبقاً اختبار جمیع الترك
لألغراض التصمیمیة  المستھدفة ، كما یجب أن یكون التركیب طبقاً لألقسام المطبقة 

  .للوائح الكھربائیة الوطنیة  110، 70من متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
  -: ىلوحات المفاتیح الكھربائیة ولوحات القو) 2(

( یجب حمایة أو تغلیف قواطع الدائرة أو المفاتیح الكھربائیة المزودة بفیوزات 
التى تتیح وسائل الفصل والحمایة من زیادة التیار للموصالت الموصلة ) منصھرات 

بلوحات المفاتیح الكھربائیة ولوحات القوى وذلك لتوفیر نوعیة مجموعة التركیبات 
، ویجب أن تكون لوحة ) الخالیة من التیار (المیتة  التي تتمیز بالمقدمة األمامیة

المفاتیح الرئیسیة قریبة ومریحة حتى یسھل إستعمالھا ، وبحیث یسھل أیضا الوصول 
الیھا بسھولة إلجراء الصیانة وأن تكون بعیده وخالیة من حارات حركة المرور وأن 

ألدخنة التى تسبب تقع في مساحة فراغیة جافة ذات تھویة وخالیة من الغازات أو ا
الصدأ أو التآكل ویجب أن تكون األجھزة الواقیة من زیادة األحمال مالئمة للتشغیل 

  .بشكل مالئم في ظروف درجة حرارة الجو المحیط التى قد یمكن توقعھا 
التى تقوم بتغذیة وحدات  -:یجب أن یكون موقع لوحات المفاتیح الكھربائیة ) 3(

كھربائیة في نفس الطابق وداخل إطارمساحة المنشأة التى اإلنارة ودوائر األجھزة ال
  .تتواجدفیھ الدوائر التي تغذى بواسطتھا 

ینبغي أن یوجد بجمیع المساحات الفراغیة التي یشغلھا الناس ) أ(-:اإلنارة ) 4(
والمكائن أو المعدات التي تقع داخل نطاق المباني أو تقع على مقربة من المباني  ، 

  .قاف السیارات وحدات إنارة وكذا أماكن إی
أو /یجب تركیب وحدات إنارة مثبتة أو محمولة للكشف وذلك لكل غرفة كشف و) ب(

  .رضوض /عالج وكذا لكل غرفة جروح 
یجب تركیب مقابس من  -) :مخارج قریبة من النوع المریح لالستعمال ( المقابس )5(

بكیات كافیة للمھام التي  في جمیع المناطق) الدبلكس(النوع ذات التأریض المزدوج 
یجب القیام بھا ، ویراعى تركیب واحد مقبس مزدوج بحد أدنى لكل حائط في كل 
منطقة عمل أو غرفة خالف المستودع أو الدوالیب المغلقة ، ویجب أن یكون موقع كل 

  .مقبس مزدوج على األقل  2طاولة عمل وكشف قریباً من عدد 
إنارة الطوارىء األوتوماتیكیة للخروج اآلمن من یجب توفیر  -: إنارة الطوارىْ ) 6(

المبنى في حالة تعطل القوى ، وكحد أدنى فإنھ یجب أن تكون إنارة الطوارىء عبارة 
عن نظام من وحدات إنارة یتم تشغیلھا بالبطاریة مع تدابیر الشحن والفصل لھا 

 1 1/2ل عن باستمرار ، ویجب أن تكون سعة كل وحدة طبقاً لما ھو مطلوب بما الیق
  .ساعة من اإلنارة المستمرة 

ویجب تركیب إنارة الطوارىء في جمیع الممرات والمخارج ومساحات اإلنتظار 
العامة وغرف العالج وغرف الغالیات والمعدات ومنطقة االستقبال ومحطات 

ویمكن أن تخدم وحدة إنارة (األعمال السریریة بما في ذلك منطة توزیع األدویة 
  )ین أو أكثر من المناطق الموضحةواحدة منطقت
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یجب تركیب شبكة إنذار من الحریق بحیث یتم  -: شبكات اإلنذار من الحریق) 7( 
التحكم فیھا كھربائیاً وتدار یدویاً وذلك في كل منشأة یوجد بھا مساحة أرضیة إجمالیة 

متراً مربعاً ، ویجب أن تكون مواصفات شبكة إنذار الحریق طبقاً  557تزید عن 
  101لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
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  :مراكز العیادات الخارجیة للرعایة األولیة  9-3
  :أ  عــــــام -9-3

إن مراكز الرعایة األولیة ھي عبارة عن تقدیم الخدمات الطبیة من خالل العیادات 
الخارجیة الشاملة للمجموعة السكانیة ، ویجب أن تكون أعداد وأنواع المناطق 

االكلینیكیة واإلداریة مطابقة / المخصصة لتشخیص األمراض والمناطق السریریة
للخدمات المطلوبة وللعبء المتوقع من المرضى والموضح في البرنامج ، كما یجب 

لمراكز العیادة الخارجیة للرعایة األولیة  2-9، 1-9توفیر جمیع عناصر البنود رقم 
الخاص بمراكز  4-9انظر البند رقم (مع اإلضافات والتعدیالت الموضحة ھنا 

  ) . الرعایة الصغرى 
  :ب  مكان إیقاف السیارات -9-3
یجب توفیر مساحات فراغیة تخصص للمرضى والعوائل بمعدل الیقل عن مساحتین  

لإلیقاف لكل غرفة تكون للكشف ولكل غرفة للعالج ، وباإلضافة إلى ذلك ینبغي 
توفیر مساحة واحدة لكل حد أقصى من عدد الطاقم الوظیفي الذین سیكونون في 

لضبط حسبما ھو موضح في نوبات عمل في أي دوام واحد ، ویجب أن تتم أعمال ا
إذا خفضت أماكن إیقاف السیارات العامة والنقل العام من الحاجة إلى  19-9الفقرة 

  .إیجاد أماكن إلیقاف السیارات في الموقع 
  :ج الخدمات اإلداریة -9-3
یجب أن یتواجد بكل منشأة عیادة خارجیة التدابیر للخدمات واألنشطة اإلداریة وحفظ  

انظر (ل الكھربائیة طبقاً للمتطلبات من أجل التشغیل الوظیفي المالئم الملفات واألعما
  :لعذا الغرض ، ویجب أن تشمل المناطق الخدمیة على ما یلي “ أ” 2-9أیضاً 

مستقلة ومحاطة بغالف مع التدابیر الالزمة للمحافظة على ) مكاتب (مكتب  )1(
  .الخصوصیة 

ألعمال الطبع مع فصلھا عن غرف أو مساحات فراغیة لألعمال الكتابیة  )2(
  .المناطق العامة بفاصل لضمان المحافظة على سریة المعامالت 

یجب توفیرخزائن حفظ الملفات ومستودع لحفظ السجالت والبیانات الخاصة  )3(
بالمرضى حفظاً آمناً وسالماً مع عمل التدابیر الالزمة السترجاع وإحضار ھذه 

  .الملفات طبقاً للحاجة 
یجب أن یكون داخل نطاق الخدمات اإلداریة أو  -:المكاتب  مستودع توریدات )4(

قریباً منھا ، وھذا المستودع یمكن أن یكون عبارة عن حجیرات أو خزائن 
  .صغیرة 

یجب وجود استراحة وحمام لطاقم الموظفین على أن یكون مستقالً عن منشآت  )5(
  .المرضى والمنشآت العامة 

عقد اإلجتماعات والتعلیم أو التثقیف یجب توفیر غرف لالستعماالت المتعددة ل )6(
الصحي ، وبصفة أساسیة یجب أن تكون ھناك غرفة واحدة الستعمال الطاقم 
الوظیفي بید أنھا تكون متاحة أیضاً لالستعمال العام حسب الحاجة ، وفي 

  ........المنشآت الصغرى یمكن استخدام الغرفة أیضاً لالستشارات الخ
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  :د   المناطق العامة -9-3
یجب تضمین التدابیر الالزمة للوصول بسھولة الحتیاجات المرضى والعنایة الفوریة 

  .بھذه االحتیاجات مع األخذ في االعتبار عدم جرح الشعور الشخصي للمریض 
یجب أن یوضع على المدخل عالمة ممیزة وفي الطابق األرضي ، وحیث تكون  )1(

نین آخرین فیجب أن أو المصاعد مقتسمة باإلشتراك مع ساك/صالة المدخل و
یكون السیر إلى العیادة الخارجیة مباشراً وواضحاً دون أن تكون ھناك قیود أو 
معوقات تعیق حركة سیر المعاقین ، وفیما عدا المرور خالل الحوائط والصاالت 
أو المصاعد المشتركة فإنھ یجب أال یطلب من المرضى المرور عبر المناطق 

الخدمیة للعیادة الخارجیة  ، ویجب أن یكون المشغولة األخرى أو المناطق 
  .المدخل قریباً من أماكن إیقاف السیارات والنقل العام المتاح 

یجب أن یكون موقعھ بحیث تتوفر  -:مكتب أو كاونتر االستقبال واالستعالمات  )2(
المراقبة على المدخل المؤدي إلى وحدة العیادة الخارجیة بالنظر بالعین وبحیث 

  .التعرف على االستعالمات مباشرة من عند المدخل  یراعى أن یتم
یجب أن تخضع لمراقبة طاقم الموظفین  -:منطقة اإلنتظار للمرضى والمرافقین  )3(

، ویراعى أن تكون المساحة المخصصة لمقاعد الجلوس بمعدل ال یقل عن ثالث 
 .أو غرفة كشف / مساحات فراغیة لكل غرفة عالج و

ارجیة خدمة رسمیة لمرضى األطفال فإنھ یجب توفیر وإذا وجد بوحدة العیادة الخ )4(
منطقة مستقلة ومراقبة لمرضى االطفال ، ویراعى أیضاً توفیر كراسي متحالكة 

  .داخل حدود منطقة اإلنتظار 
یجب أن تكون الحمامات المخصصة لإلستعمال العام بحیث یمكن الوصول إلیھا  )5(

  .أیضاً لجمع العینات  مباشرة من منطقة اإلنتظار ، كما یمكن أن یستخدم
یجب أن تكون نوافیر الشرب متوفرة للمرضى المنتظرین ، ویمكن أن تكون  )6(

نوافیر الشرب في المنشآت المشتركة خارج منطقة العیادة الخارجیة إذا كانت 
  .قریبة لإلستعمال 

قد یكون كاونتر المراقبة جزءاً من اإلستقبال واإلستعالم ومراقبة غرفة اإلنتظار  )7(
ب أن یكون بحیث یمكن الوصول منھ إلى سجالت وملفات المرضى ، ویج

  .لجدولة المواعید زمنیاً 
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  :ھـ   التشخیص -9-3
ج ،د 2-9یجب اتخاذ التدابیر الجراءات أشعة إكس والمختبر طبقاً لما ھو موضح في  

، وھذه التدابیر یمكن اقتسامھا أو توفیرھا بواسطة عقد خدمات خارج الموقع ، ویجب 
یتوافر بكل وحدة عیادة خارجیة المنشآت المالئمة لتخزین وحفظ عینات الدم  أن

  .والبول والعینات األخرى في ثالجات تبرید خاصة 
  ): اإلكلینكیة (و  المنشآت السریریة -9-3

ب ، وباإلضافة إلى  2-9یجب توفیر غرف وخدمات الكشف طبقاً لما ھو موضح في 
ستشارات طبقاً لما ھو مطلوب لتشغیل الممارسین ذلك یجب توفیر المكاتب وغرف اإل

.  
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  األولیة الصغیرة) المجاورة (منشآت العیادة الخارجیة  9-4
  أ   عــــام -9-4

غالباً تضمن المنشآت المشمولة تحت ھذا القسم داخل نطاق المباني السكنیة أو 
لواجھة التجاریة القائمة حالیاً كوحدات من مبنى ذي طوابق یواجھ الشارع من ا

األمامیة ، ولكنھا یمكن أن تكون أیضاً وحدة إنشائیة صغیرة مستقلة قائمة بذاتھا لیست 
ملحقة بغیرھا جدیدة أو مطورة، ویحد حجم تلك الوحدات من سكناھا أو شغلھا حتى 
یتم العمل على التقلیل من المخاطر إلى الحد األدنى وبالتالي یتم تخفیض المقاییس تبعاً 

القیام بالخدمات المطلوبة للمجتمع السكاني بالتكلفة التي یقدر على دفعھا لذلك ،ویمكن 
بأنھ عبارة عن مساحة فراغیة ومعدات ألربع " صغیر "، ویعرف االصطالح 

 2-9أشخاص أو أقل یعملون في أي وقت واحد ، وجمیع التدابیر الخاصةبالفقرة 
لوبة بصفة عامة بید أن الموضح مواصفاتھا لمنشآت العیادة الخارجیة مرغوبة ومط

الموارد واألحجام المحدودة قد تعیق الجمیع باستثناء الحدود األدنى األساسیة الموضح 
مواصفاتھا في ھذا القسم ، وھذا القسم ال ینطبق على منشآت العیادة الخارجیة التي 

  .تكون جزءاً من المستشفى أو داخل نطاقھا وال على الوحدات الكبرى األكثر تعقیداً 
  :ب   الموقع -9-4

أن یكون متجاوباً بصفة خاصة مع " المجاور"المتوقع من المركز الصغیر 
المجتمعات السكانیة ذات الدخل المحدود ، ومن الضروري أن یكون الموقع قریباً 
ویسھل الوصول إلیھ تماماً ،ویالحظ أنھ في المناطق الشدیدة االكتظاظ بالسكان یصل 

الخدمات مشیاً على األقدام ، وحیث یعد النقل العام عامالً كثیر من المرضى إلى 
رئیسیاً للوصول إلى الموقع فیجب أن یكون الموقع قریباً بحیث یتیح سھولة الوصول 

  .دون تغییر وسیلة المواصالت 
  :ج  أماكن إیقاف السیارات -9-4

واحدة لكل  یجب توفیرأماكن إیقاف السیارات القریبة بمعدل ال یقل عن مساحة فراغیة
 4عضو من طاقم الموظفین یكون في نوبة العمل في أي وقت واحد وبما ال یقل عن 

مساحات فراغیة للمرضى ، وربما یمكن استیفاء متطلبات إیقاف السیارات في أماكن 
الوقوف بالشارع أو في المكان العام إلیقاف السیارات أو في الكراج ، وحیث تكون 

أو منطقة مشابھة ، فإن المساحة المخصصة إلیقاف المنشأة داخل مراكز شراء 
  .السیارات للعمالء قد تفي بمتطلبات أماكن وقوف السیارات 

  :د  مناطق اإلدارة والمناطق العامة -9-4
  -:یجب أن تشمل المناطق العامة ) 1(
  .مكتب أو مركز لالستعالمات واإلستقبال ) أ(
  .ابیر الالزمة للكراسي المتحركة مساحة فراغیة لالنتظار بما في ذلك التد) ب(
  .منشآت توالیتات المرضى ) ج(
یتم توفیرھا للعملیات التجاریة والسجالت والوظائف اإلداریة  -: منطقة المكاتب )2(

  .األخرى المستقلة عن المناطق العامة ومناطق المرضى 
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للتوریدات المكتبیة والمعدات وتوریدات مواد التعقیم  -: منشآت المستودع العام )3(
  .والتوریدات الصیدالنیة 

یجب توفیر مستودع مغلق یكون قریباً من محطات العمل  -: مستودعات خاصة) 4(
لحفظ األشباء الثمینة الشخصیة لطاقم الموظفین ، وھذه المستودعات یمكن أن تكون 

 . قفل بشكل مأمون عبارة عن خزانات أو أدراج محكمة ال
  ) :اإلكلینیكیة ( ھـ  المنشآت السریریة -9-4
، یجب توفیر غرفة كشف واحدة على األقل  1-، ب 2-9انظر (غرف الكشف  )1(

لكل طبیب من الممكن أن یكون في نوبة العمل في أي وقت واحد ، ویمكن أن 
  .تستخدم الغرف كفراغ للعالج والكشف على السواء 

ویجب أن تحتوي ھذه المنطقة على كاونتر  -:النظیفة منطقة العمل للمواد  )2(
وحوض مجھز لغسیل األیدي ومستودع للتوریدات النظیفة ، ویمكن أن تكون ھذه 

  .المنطقة غرفة مستقلة أو مساحة خارجة عن حركة المرور 
  ) . 8-ب 2-9انظر ( -:غرفة تجمیع المواد المتسخة  )3(
التموینات والتوریدات طبقاً لما یطلب یتم توفیر  -:التموینات والمعدات المعقمة  )4(

للتشغیل الوظیفي بما في ذلك المستودع ، وقد تكون توریدات التعقیم عبارة عن 
المواد التي تستعمل لمرة واحدة سابقة التغلیف والتعبئة أوتلك التي یتم معالجتھا 

  .خارج الموقع 
  .مستودع مغلق للمواد البیولوجیة والعقاقیر  )5(
یجب توفیر غرفة حمام تحتوي على مغسلة مجھزة لغسیل األیدي  -:غرفة الجمام  )6(

لجمیع غرف العالج والكشف ، وحیث ال تحتوي المنشأة على أكثر من ثالث 
أو العالج فإن حمام المرضى یمكن أن یستخدم أیضاً لمناطق /غرف للكشف و

  .اإلنتظار 
  :و  منشآت التشخیص -9-4
وكیفیة توافر تلك الخدمات للعیادة یجب أن یصف البرنامج السردي مكان ) 1(

الخارجیة إذا لم تكن مضمنة داخل المنشأة، وإذا تم توفیر تلك الخدمات داخل نطاق 
  . 4-9المنشأة فیجب أن تفي بمقاییس القسم 

  -:الخدمات المختبریة ) 2(
یجب أن تكون غرف جمع عینات البول مجھزة بدورة میاه -:منشآت جمع العینات ) أ(

كما یجب أن یتوافر بمنشآت جمع عینات الدم مساحة فراغیة تتسع لكرسي ومغسلة ، 
وقد یتم استعمال غرفة الحمام الموجودة داخل مساحة العالج والكشف ( وكاونتر عمل 
  ) .لجمع العینات 

یجب تقدیم الخدمات داخل المنشأة أو عن طریق اتفاق رسمي أو تعاقد مع ) ب(
یل الدم والتحلیالت الكیمیائیة السریریة وتحلیل مستشفى أو مختبر آخر ألغراض تحل
  .والبكتریولوجیة ) المرضیة (البول والخالیا واألغراض الباثولوجیة 

  : ز   التفصیالت والتشطیبات -9-4
  ج 2-9انظر  
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  :ح   اإلنشاء ویشمل المقاییس المقاومة للحریق -9-4
یجب تصمیم وانشاء المبنى وكل جزء منھ بحیث یتحمل جمیع  -:التصمیم ) 1(

األحمال المیتھ والحیة طبقاُ لمقاییس وممارسات ھندسیة مقبولة ، وعند استعمال 
المباني الموجودة الحالیة فیجب إعطاء اعتبار للمتطلبات اإلنشائیة فیما یتعلق 

یف المستودعات وما باألحمال األرضیة المركزة بما في ذلك معدات أشعة إكس وأرش
  .یشابھ ذلك من معدات ثقیلة قد تضاف على المبنى

  -:اإلنشاء والتشطیبات ) 2(
ویمكن أن تكون من أي نوع مسموح بھ ألعمال شغل المبنى تجاریاً طبقاً لما ھو 

وحسبما ھو موضح في  101موضح في متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 
  .المواصفات الواردة ھنا 

  ط   المقاییس المیكانیكیة-9-4
 2-9یجب تطبیق ما یلي بالنسبة لمنشأة عیادة خارجیة صغیرة من ھذا القسم بدألً من 

  -:م 2-9ل و
یجب قبل استكمال وتسلیم المنشأة اختبار وتشغیل جمیع الشبكات المیكانیكیة ) 1(

التشغیلیة  للبرھنة للعمیل بأن تركیب وتنفیذ تلك الشبكات یتطابق مع أھداف التصمیم
  .والعملیة 

یجب توفیر كتیبات الصیانة لجمیع المعدات الجدیدة ، وتشمل ھذه الكتیبات ) 2(
تعلیمات التشغیل والصیانة التي أوصت بھا الشركات الصانعة وقائمة قطع الغیار 

  .بالكامل 
  -:التدفئة والتھویة ) 3(
داخل المبنى لفصل  یجب استخدام الحد األدنى لدرجة حرارة السعة التصمیمیة) أ(

درجة مئویة لجمیع مناطق المرضى ، كما یجب توفیر أجھزة  24الشتاء  بمعدل 
  .التحكم لتخفیض درجة الحرارة حسبما یتالئم مع راحة وأنشطة المرضى 

یجب تزوید المناطق المشغولة بالسكنى بتھویة ھوائیة سواء بالوسائل الطبیعیة ) ب(
  .أو المیكانیكیة 

في شبكات مجاري مناولة الھواء بمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة یجب أن ت) ج(
  . أ  90الحریق رقم 

  
  -:وشبكات المواسیر األخرى ) السباكة (الوحدات الصحیة ) 4(
یجب أن تكون الشبكات مطابقة للوائح المطبقة وخالیة من التسربات ومصممة ) أ(

یع األجھزة والمعدات أثناء فترات بحیث تقوم بتغذیة المیاه عند ضغط كافي لتشغیل جم
  .االستھالك القصوى 

في جمیع مخارج )حواجز تفریغ الھواء (یجب تركیب مانع االرتداد العكسي ) ب(
  .التغذیة بالمیاه التي سوف یتم تركیب الخراطیم أو المواسیر بھا 

  . درجة مئویة   49یجب أال تزید درجة حرارة المیاه في المغاسل عن ) ج(
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درجة مئویة 49ب تغطیة جمیع المواسیر ذات درجة الحرارة التي تزید عن یج) د(
  .بعازل حراري ) درجة فھرنھیت 120(
  :ي  المقاییس الكھربائیة -9-4

 2-9یجب تطبیق ما یلي على منشأة العیادة الخارجیة الصغیرة من ھذا القسم بدالً من 
  -:ن 
جمیع الشبكات الكھربائیة لبیان یجب قبل إنھاء وتسلیم المنشأة اختبار وتشغیل )1(

  .مطابقة التركیبات والتشغیل للوائح المطبقة واالحتیاجات الوطنیة التشغیلیة 
یجب توفیر اإلنارة في جمیع المساحات الفراغیة داخل المنشأة التي یشغلھا الناس )2(

أو المعدات وفي ممرات الدخول الخارجیة ، كما یجب توفیر إنارة الكشف / واآلالت و
  .ل حجرة كشف وكل غرفة عالج لك
یجب توفیر مقابس من النوع ذي التأریض المزدوج للمھام التي یجب القیام بھا ، )3(

  .ویجب أن تشتمل كل طاولة عمل وكشف على مقبس مزدوج على األقل 
من  517یجب عند توفر التركیبات الخاصة بمعدات إكس أن تكون مطابقة للمادة )4(

  . 70فحة الحریق رقم مقاییس الجمعیة الوطنیة لمكا
یجب توفیر إنارة الطوارىء األوتوماتیكیة في كل منشأة یزید إجمالي مساحة أرضیتھا 

قدم مربع ، وفي كل منشأة یخرج منھا شاغلوھا عن ) 1000(متر مربع  92.9عن 
  .  طریق الساللم
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  منشأة الجراحة لمرضى العیادة الخارجیة  9-5
  أ  عــــــام -9-5

یقصد بالجراحة لمرضى العیادة الخارجیة تلك الجراحة التي یتم القیام بھا دون توقع 
مبیت المرضى لیالً ، ویجب أن یوفر البرنامج السردي وصفاً مفصالً لطاقم الموظفین 
وأنواع المرضى وساعات التشغیل والعالقة بین الوظائف التشغیلیة والمساحات 

  ...... الخدمات خارج الموقع الخ الفراغیة وتدابیر اإلحالة وتوافر
ویجب اقتسام الخدمات إذا كانت منشأة الجراحة التابعة للعیادة الخارجیة جزءاً من 
مستشفى الرعایة الحادة أو منشأة طبیة أخرى حسبما یتالئم  لتقلیل اإلزدواجیة إلى 

إذا كان  الحد األدنى ، ویراعى أن یتم توفیر مساحة فراغیة إضافیة طبقاً لالحتیاجات
یتم توفیر خدمات الجراحة لمرضى العیادة الخارجیة داخل نفس منطقة جراحة 
المنومین أو في الجناح الخاص بھا ، وكذلك یراعى أن یوضح البرنامج التشغیلي 

التي تستخدم لفصل المرضى المنومین عن مرضى .... بالتفصیل المواعید الزمنیة الخ
یم اجراءات المنومین ومرضى العیادة الخارجیة في العیادة الخارجیة إذا كان یتم تقد

  ) .الغرف(نفس الغرفة 
ویجب ترتیب عناصر منشأة جراحة مرضى العیادة الخارجیة لمنع حركة المرور 

  .التي ال صلة لھا بمنشأة الجراحة خالل جناح غرف العملیات الجراحیة 
ما یلي باإلضافة إلى  وكحد أدنى یجب أن تشتمل وحدة الجراحة للعیادة الخارجیة على

  -: 2-9&1-9العناصر 
  :ب  المقاسات -9-5

ینبغي أن یتم تحدید عدد ونوعیات المنشآت اإلداریة والسریریة ومنشآت التشخیص 
الواجب توفیرھا بكم الخدمات المتوقع وأعداد المرضى المقدرة حسبما ھو موضح في 

  .البرنامج السردي
  :ج   التدابیر الخاصة بالمعاقین -9-5

  2-1انظر القسم       
  :د   أماكن إیقاف السیارات -9-5

أماكن فراغیة لكل غرفة یتم استخدامھا استخداماً روتینیاً  4ینبغي أن یتم توفیر عدد 
لالجراءات الجراحیة باإلضافة إلى مساحة فراغیة واحدة لكل عضو من أعضاء 

قریبة من المدخل حسب الطاقم الوظیفي ، كما ینبغي توفیر مساحات فراغیة إضافیة 
  .اإلفاقة /مقتضیات الضرورة وذلك إلمكان إركاب المرضى عقب مرحلة اإلستشفاء

  
  
  :ھـ   اإلدارة والمناطق العامة -9-5
  .ینبغي توفیر مدخل مغطى ألخذ المرضى بعد إجراء الجراحة : المدخل  )1(
  ) .2(أ  2-9انظر . مساحة الصاالت  )2(
الخصوصیة التي تتعلق بالخدمات  فراغیة للمقابالت) مساحات (مساحة  )3(

  .االجتماعیة واالئتمانات والتنویم 
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للمعامالت التجاریة والسجالت وللطاقم : خصوصیة وعامة ) مكاتب(مكتب  )4(
الوظیفي والمھني ، وھذه المكاتب ینبغي أن تكون مستقلة عن مناطق المرضى 

كما ینبغي  والجمھور مع عمل التدابیر الالزمة للمحافظة على سریة السجالت ،
  .توفیر مساحات فراغیة للمكاتب تكون محاطة ومغلقة لإلدارة واالستشارات 

  .متعددة األغراض ) غرف (غرفة  )5(
سجالت طبیة مع التدابیر الالزمة لإلمالء والتسجیل واالسترجاع للمعلومات التي  )6(

  .بھا 
مستودع خاص لحفظ األغراض الشخصیة للموظفین بأدراج وخزائن تكون قابلة  )7(

  .قفل لل
  .منشآت مستودعات عامة  )8(
  :و  منشآت التعقیم -9-5

یجب توفیر نظام لتعقیم المعدات والتوریدات ، وقد تتم عملیة التعقیم خارج موقع 
العمل شریطة أن یتم عمل التدابیر التي تكفل توفر التوریدات المعقمة بشكل كافي 

  .والستھالك ما قیمتھ حقیبة في الیوم كحد أقصى 
  :منشآت السریریة ز   ال-9-5
یجب توفیر غرفة واحدة على األقل للكشف والفحص : الكشف ) غرف(غرفة ) 1(

على المرضى قبل إجراء الجراحة ، وھذه الغرفة قد تكون ھي غرفة الكشف أو 
  . 3أو  1ب 2-9العالج حسبما ھو موضح في 

الخالصة لكل ینبغي أن یبلغ الحد األدنى للمساحة : العملیات ) غرف(غرفة ) 2(
  .باستثناء الخزائن واألرفف ) قدم مربع  350(متر مربع  23.2غرفة 

وربما یمكن تبریر وجود مساحة خالصة زائدة أو أقل في البرنامج السردي  
الستیعاب الوظائف التشغیلیة الخاصة ، ویراعى توفیر نظام االتصال للطوارىء 

بغي توفیر جھاز واحد على األقل الموصل بمحطة التحكم في جناح الجراحة ، كما ین
إلظھار األشعة في كل غرفة ، كذلك ینبغي توفیر مساحة فراغیة لمستودع یغلق لحفظ 
الجبائر ومعدات الشد لخدمة الغرف المستخدمة لجراحة تقویم العظام ، ویجب على 
األقل تخصیص غرفة لجراحة العیادة الخارجیة إذا كان البد من تكامل خدمات 

مرضى العیادة الخارجیة مع خدمات الجراحة للمرضى المنومین الجراحة ل
بالمستشفى ، ویراعى تحاشي تضارب المواعید الزمنیة مع بعضھا إذا تم استخدام 

  .نفس غرف العملیات للمرضى المنومین 
  -:اإلفاقة /اإلستشفاء) غرف(غرفة ) 3(

رضى لالستشفاء بعد زوال مفعول التخدیر لم) غرف(یراعى تخصیص غرفة 
) قدم 3(سم 91.4جراحات العیادة الخارجیة ، كما ینبغي توفیر مساحة فراغیة قدرھا 

على األقل عند كل جانب من جوانب األسرة وبین األسرة نفسھا وعند قاعدة السریر 
أو الدوران واللف بسھولة ویسر ، /طبقاً لما ھو مطلوب حتى یتاح آداء العمل و

جراحة األطفال جزءاً من البرنامج وذلك  ویراعى ضرورة عمل فاصل إذا كانت
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لفصلھم عن أألشخاص الكبار وكذلك تخصیص مساحة للوالدین ، وأیضاً توفیر مباول 
  .لألسرة ومكان لتنظیف ھذه المباول 

  -: اإلفاقة/ استراحات االستشفاء )4(
یراعى توفیر غرفة مستقلة تخضع لإلشراف وذلك للمرضى القادرین على مغادرة    

تشفى أو الذین ال یحتاجون وقتاً لالستشفاء واإلفاقة بعد التخدیر ولكنھم فقط المس
یحتاجون إلى وقت زائد لبیان العالمات الحیویة التي تدل على ثباتھم واستقرارھم قبل 
أن یغادروا المستشفى بسالم ، ویجب أن تحتوي ھذه الغرفة على نقطة مراقبة 

لتدابیر التي تكفل المحافظة على خصوصیات ومساحة فراغیة ألفراد العائلة وعلى ا
المرضى ، كما یجب أن تشتمل على ممر قریب ومریح بحیث یمكن وصول المریض 
بسھولة إلى الحمام ، وینبغي أن تكون ھذه الحمامات كبیرة بما یفي بحاجة المرضى 

  .والمساعدین 
  -:مناطق الخدمات الجراحیة ) 5(

  -:یراعى توفیر الخدمات التالیة 
یكون موقعھا بحیث تسمح بالمالحظة بالعین لجمیع حركات  -:نقطة مراقبة ) أ(

  .المرور التي تدخل جناح العملیات 
ینبغي عمل التدابیر لتخزین وإعداد األدویة التي ستوزع  -:نقطة توزیع األدویة ) ب(

  .على المرضى 
عملیات ،  قرب مدخل كل غرفة) محطات (ینبغي توفیر محطة  -:منشآت التعقیم ) ج(

ویراعى توزیع منشآت التعقیم للتقلیل إلى الحد األدنى من عملیات طرطشة المیاه 
  .العرضیة على األفراد المجاورین أو على عربات التوریدات 

  -) :المتسخة (غرفة العمل للمواد الملوثة ) د(
أو مایشابھھ من النوع الذي یقوم ) إكلینیكي(ویجب أن تحتوي على حوض سریري 

تنظیف والغسیل بدفق المیاه وعلى طاولة عمل وحوض مجھز لغسیل األیدي بال
  .لوضع النفایات ) حاویات(وحاویة 

ویجب أن یكون موقعھا قریباً من غرف  -:منشآت التخلص من النفایات السائلة ) ھـ(
العملیات العامة ، ھذا وإن احتواء غرفة أعمال المواد المتسخة على حوض إكلینیكي 

  .و ما یشابھھ لمما یفي بھذه الواصفات أ) سریري(
وھذه الغرفة تكون  -:غرفة أعمال المواد النظیفة أو غرفة التوریدات النظیفة ) و(

مطلوبة عندما یتم تجمیع المواد النظیفة داخل نطاق المنشأة قبل االستعمال ، ویجب أن 
النظیفة تتضمن طاولة عمل وحوض مجھز لغسیل األیدي ومساحة فراغیة للتوریدات 

والمعقمة ، كما قد یتم توفیر غرفة للتوریدات النظیفة إذا حدد البرنامج السردي نظاماً 
لتخزین وتوزیع التوریدات النظیفة والمعقمة التي ال تتطلب استعمال غرفة عمل 

  .للمواد النظیفة 
یجب أن تكون منشأة تخزین مواد التخدیر مطابقة للمقاییس الموضحة في القسم ) ز(
  .للمستشفیات العامة ) 9(د7-7
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وھي لتنظیف واختبار وتخزین معدات مواد التخدیر ، :  غرفة أعمال التخدیر )ح(
  .ویجب أن تحتوي على طاولة عمل وحوض

التغذیة بالغاز الطبي ومستودع یحتوي على فراغ السطوانات أكسید النیتروز ) ط(
  .واألكسوجین اإلحتیاطیة 

وذلك للمعدات والتوریدات المستخدمة في جناح  -: غرف تخزین المعدات/غرفة) ي(
  .الجراحة 

یجب تأمین مناطق مالئمة لألفراد -: مناطق تغییر المالبس للطاقم الوظیفي )ك(
الذین یعملون داخل ) المساعدون ، الفنیون ، الممرضات واألطباء ( الذكور واإلناث 

لیب یمكن غلقھا وعلى نطاق جناح الجراحة ، ویجب أن تحتوي ھذه المناطق على دوا
  .أدشاش وتولیتات ومراحیض وعلى أحواض مجھزة لغسیل األیدي 

  -: مناطق تغییر المالبس لجراحات العیادة الخارجیة) ل(
یجب توفیر مساحة مستقلة حیث یمكن لطاقم العیادات الخارجیة تغییر مالبس   

العملیات الجراحیة  الخروج إلى ارتداء مرایل العمل في المستشفى واالستعداد الجراء
غرف لالنتظار وخزائن یمكن قفلھا /، وھذه المناطق یجب أن تشتمل على غرفة

وحمامات ومناطق لتغییر المالبس وارتداء المرایل وعلى فراغ لتوزیع وتحضیر 
  .األدویة كما یجب عمل التدابیر لحفظ األغراض الشخصیة للمرضى حفظاً آمناً 

وبحیث یكون ھذا الفراغ قریباً لیستخدم بعیداً : االت فراغ یستخدم كمستودع للنق) م(
  .عن خط حركة المرور المباشر 

  -:منشآت الحمامات واالستراحات لطاقم الجراحة ) ن(
ویجب توفیر ھذه المنشآت في منشآت بھا ثالث غرف أو أكثر للعملیات الجراحیة 

لجراحة كما یجب ویجب أن یكون موقعھا بحیث تسمح باالستعمال دون مغادرة جناح ا
  .اإلفاقة /توفیر غرفة حمام للممرضات قرب غرف االستشفاء

وھي عبارة عن فراغ یتضمن حوض للخدمة  -:غرفة صغیرة لعامل النظافة ) س(
ومستودع لتوریدات ومعدات أعمال النظافة ، وھذه الغرفة سوف یكون وجودھا 

  .قاصراً على جناح الجراحة 
  .سي المتحركة بصورة مؤقتة مساحة فراغیة لحفظ الكرا) ع(
یجب مل التدابیر التي تضمن سرعة الوصول مباشرة إلى عربات اإلنعاش ) ف(

  .للطوارىء واستخدامھا في كل من أماكن االستشفاء والجراحة 
یجب توفیر خدمات التشخیص للقیام باالختبارات الالزمة -:منشآت التشخیص ) ز(

  .البرنامج قبل التنویم وذلك حسبما یتطلب 
  :ح  التفصیالت والتشطیبات -9-5
  -:ومع ما یلي  2-9یجب أن تتالئم جمیع التفصیالت والتشطیبات مع مقاییس القسم  
  التفصیالت) 1(
باستثناء ) قدم5(م1.52یجب أن یكون الحد األدنى لعرض الممر العام عبارة عن ) أ(

نقل المرضى على تلك الممرات الموجودة في غرف قسم الجراحة ، وحیث یتم 
  ) .قدم8(م2.44نقاالت أو أسرة فیجب أن یكون عرضھا 
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یجب أن تتالئم مواصفات القسم أو المنشأة المستقلة مع مواصفات أقسام ) ب(
لمتطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم "الرعایة الصحیة المتنقلة الجدیدة "

101NFPA  ون ھناك فاصل ال تقل مدتھ وطبقاً لما ھو موضح ھنا ، ویراعى أن یك
ساعة زمنیة بین وحدة العیادة الخارجیة وبین األقسام األخرى إذا كانت  1الزمنیة عن 

وحدة عیادة الجراحة الخارجیة جزءاً من منشأة أخرى ال تفي بمتطلبات السالمة من 
الحریق لقسم مراكز الرعایة الصحیة المتنقلة الجدیدة أو تزید عنھا من مواصفات 

  . 101معیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم الج
ویجب أن تحتوي منشأة عیادة الجراحة الخارجیة على ما ال یقل عن مخرجین یؤدیان 
للخارج ، كما یجب أن تكون المخارج والتشطیبات والفاصل الخاص باألماكن 
الخطرة وحاجز الدخان مطابقاً لمواصفات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

101.  
اإلفاقة والجراحة  مزودة /یجب أن تكون غرف الحمامات في مناطق االستشفاء) ج(

باألبواب واألدوات التي تسمح بالوصول من الخارج في حاالت الطوارىء ، وعندما 
یكون بھذه الغرف فتحة واحدة فقط أو تكون ھذه الغرف صغیرة فیجب أن تكون 

م تصمیمھا خالف ذلك بحیث یتم فتحھا األبواب من النوع الذي یفتح جھة الخارج أو یت
دون الحاجة إلى دفعھا تجاه المریض مما قد یتصادف وقوفھ من الوراء فیقع مغشیاً 

  .علیھ داخل الغرفة 
  ) :أعمال اإلنھاء ( التشطیبات ) 2(
یجب أن تكون األرضیات الموجودة في الساحات واألرضیات التي یتم فیھا ) أ(

ة لإلشتعال أو التي یوزع منھا على المرضى مطابقة تخزین مواد التخدیر القابل
" ، الفصل الثالث بعنوان  99لمواصفات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق رقم 

ویمكن إلغاء األرضیات الموصلة عن طریق "استعمال مواد التخدیر باالستنشاق 
بلة قرار خطي یصدر من الجھة المسئولة مفاده عدم استعمال عناصر التخدیر القا

لإلشتعال ویتم تعلیق تنبیھات دائمة ومستمرة على الحائط وفي كل غرفة ومنطقة تتأثر 
  .بذلك 

یجب أن تكون جمیع األسقف والحوائط قابلة للنظافة ، وكذلك السقوف الموجودة ) ب(
في األماكن الحساسة مثل الغرف الجراحیة ، وھذه السقوف یجب أن تكون أیضاً 

تحجز القاذورات ، كما أن السقف الموجود بھذه األماكن  خالیة من التجاویف التي
الحساسة یجب أن یكون مشطباً بحیث یغطي جمیع أعمال المجاري الھوائیة الرأسیة 
زشبكة المواسیر ، ویمكن إلغاء األسقف المشطبة في المساحات المیكانیكیة ومساحات 

غیة المشابھة مالم تكن المعدات والورش وأماكن المستودعات العامة والمساحات الفرا
  .مطلوبة ألغراض مقاومة الحرائق 

   9جدول
كفاءات الفالتر لشبكات التھویة وتكییف الھواء المركزیة في منشآت عیادات الجراحة 

  الخارجیة 

مجموعة الفالتر مجموعة الفالتر   كفاءات الفالتر  األماكن الحساسة 



  187

عدد مجموعة 
  الفالتر

  2رقم   1رقم 

  2  25  90  

باألماكن الحساسة  تلك األماكن التي تشمل غرف العملیات وغرف االستشفاء یقصد 
  .اإلفاقة /

  ) .وال تعتبر غرف اإلنتظار لإلفاقة من األماكن الحساسة ( 
یجب أن تكون معایرة نسب التفاوت طبقاً لمقاییس الجمعیة األمریكیة : ملحوظة 

  76-52لمھندسي تبرید وتكییف الھواء رقم 
  كة السبا -) ج(

  7انظر القسم       
  األعمال الكھربائیة )  د(

  30-7انظر القسم      
  
  شبكة اإلنذار من الحریق)  ھـ(

یجب تركیب شبكة اإلنذار من الحریق التي یتم التحكم فیھا كھربائیاً وتدار یدویاً وذلك 
في كل منشأة حسبما ھو موضح في متطلبات الجمعیة الوطنیة لمكافحة الحریق 

  . 101رقم
  -:األعمال المیكانیكیة )  و(

یجب أن یتم بیان مواصفات التدفئة والتھویة وتكییف الھواء للمناطق المشابھة في 
غیر أن غرفة االنتظار المخصصة لالستشفاء واإلفاقة ال تعتبر  3والجدول  7القسم 

من المناطق الحساسة وأن غرف العملیات للعیادة الخارجیة یمكن أن تفي بالمقاییس 
بخصوص كفاءة  9انظر الجدول . الطوارىء ) رضوض (لخاصة بغرف جروح ا

  .الفالتر وسعاتھا  
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  :منشآت الطوارىء المستقلة بذاتھا   9-6
  أ   عام -9-6

ھذا القسم ینطبق على منشأة الطوارىء التي تكون مستقلة عن مستشفى الرعایة 
المرضى باإلضافة إلى الفائقة  ، ولذلك فإنھا تتطلب مراعاة خاصة لنقل وتحویل 

الخدمات األساسیة ، ویراد بمنشأة الطوارىء المستقلة توفیر الوصول السریع لرعایة 
حاالت الطوارىء حیث قد یكون زمن السیر إلى وحدات المستشفى المتخصص زائداً 
عن الحد ، ویجب أن تحتوي المنشأة على التدابیر الالزمة لمالحظة المرضى مؤقتاً 

ج أو التحویل ولكنھا لیست للرعایة الروتینیة للمنومین ، وعندما حتى وقت الخرو
تكون ساعات التشغیل محدودة فیجب اتخاذ التدابیر فیما یتعلق بعمل التحدیدات 
واإلعالنات والعالمات التي توضح اإلتجاه المطلوب للتقلیل إلى الحد األدنى من 

الذین یطلبون الرعایة  احتمال حدوث األخطاء وضیاع الوقت على مرضى الطوارىء
أثناء ساعات التوقف عن العمل ، ویجب أن تكون المقاسات والنوع والتصمیم مطابقة 

فإنھ یجب  2-9& 1-9للمتطلبات لكي تتطابق مع البرنامج ، وباإلضافة إلى العناصر 
  -:توفیر البنود التالیة ولیس أقل منھا 

  :ب   الموقع -9-6
رىء مالئماً بحیث یمكن وصول المواطنین الذین یجب أن یكون موقع منشأة الطوا 

یطلبون الخدمة إلیھا بسھولة ویكون الموقع مالئماً أیضاً لتحویل المرضى إلى 
المستشفیات المختصة ، ویجب اعطاء االعتبارات للعوامل التي من المحتمل أن تؤثر 

نع على مصدر وكمیة وأعداد المرضى بما في ذلك شبكات الطرق السریعة والمصا
وأماكن الترفیھ ، كما یجب إعطاء اعتبار أیضاً لتدابیر الوصول إلى وسائل النقل العام 
ووسائل النقل األخرى في الوقت الذي یصل فیھ معظم مرضى الطوارىء بواسطة 

  .سیارات خاصة 
  :ج   إیقاف السیارات -9-6

ي الذي قد یجب توفیر ماال یقل عن مساحة فراغیة واحدة لكل فرد من الطاقم الوظیف
یكون في نوبة العمل في أي وقت واحد وماال یقل عن مساحتین لكل غرفة عالج 
وغرفة كشف ، كما یجب توفیر مساحات فراغیة إضافیة لسیارات الطوارىء ، وإذا 
استخدم الشارع ومساحات إیقاف السیارات العامة والمقتسمة كجزء من ھذه 

صر على منشأة الطوارىء ، ویجب المواصفة فإنھ یجب أن تخصص لالستعمال القا
  .أن تكون جمیع مساحات إیقاف السیارات المطلوبة قریبة من مدخل الطوارىء 

  
  
  
  :د   األماكن العامة واإلداریة -9-6

  -:أ مع اإلضافات التالیة 2-9وینبغي أن تشمل كل ما في القسم 
أو  /یجب تغطیتھ لیسمح بنقل المرضى من عربات األسعاف و -:المدخل ) 1(

السیارات مع عمل وقاء لحمایتھم من المطر ، وإذا كان ھناك رصیف متوفر 
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الستعمال سیارات اإلسعاف فیجب توفیر منحدر صغیر للكراسي المتحركة والنقاالت 
باالضافة إلى وجود درجات الساللم ، ویجب أن ال تقل مساحة األبواب التي تستخدم 

ماح بمرور النقالة مع المساعد الذي للس) قدم 4(م 1.22في حاالت الطوارىء عن 
یكون بجانبھا ، ویجب أن یكون بمدخل الطوارىء ألواح زجاجیة یرى من خاللھا 
للتقلیل من مخاطر حدوث تصادم في حركة المرور والسماح بمالحظة منطقة التفریغ 

  .من منطقة التحكم 
  -:الصالة واالنتظار )  2(
سي التحركة والنقاالت إلى مدخل یجب توفیر مدخل مناسب لدخول الكرا) أ(

  .الطوارىء 
یمكن أن یتم دمج وظیفة االستقبال واالستعالمات معاً أو یكونا مستقلین عن ) ب(

بعضھما ، ویجب توفیر الرقابة المباشرة بالعین على مدخل الطوارىء وكذلك توفیر 
 مدخل موصل إلى منطقة العالج والصالة ، ویجب أن تحتوي محطات التحكم على
وظائف فرز اإلصابات ومدى شدتھا وأن تكون مزودة بنظام اتصال مباشر على 
الطاقم الوظیفي الطبي ، ویجب أن تشتمل محطة التحكم في مدخل الطوارىء على 

  .التدابیر الالزمة لمالحظة وصول السیارات 
یجب أن تشتمل مساحات االنتظار على التدابیر الالزمة للكراسي المتحركة ، كما ) ج(

یجب أن تكون المساحة المخصصة لالنتظار مستقلة عن تلك المساحة المخصصة 
  .للخدمات المجدولة زمنیاً لمرضى العیادة الخارجیة 

  -) :المقابالت المبدئیة(الفراغ المخصص للمقابالت )  3(
الرقابة ، ویجب أن تشتمل المنشآت / وھذا الفراغ قد یكون في مكان االستقبال 

ت التي تتعلق بالمدفوعات والخدمات االجتماعیة والبیانات الشخصیة الخاصة بالمقابال
على التدابیر الالزمة للمحافظة على السریة وعدم تسرب األصوات ، وھذا الفراغ قد 
یكون مستقالً عن منطقة االستقبال ولكنھ یجب أن یكون قریباً من المساحة الفراغیة 

  .النتظار خدمات الطوارىء 
  )4-أ 2-9انظر ( عامة والفردیة المكاتب ال-) 4(
  )  5-أ  2-9انظر ( المساحة الفراغیة لألعمال الكتابیة ) 5(
متعددة األغراض الجتماعات طاقم الموظفین ، ) غرف(یجب توافر غرفة ) 6(

  .ویمكن استخدامھا أیضاً لالستشارات
  . 7-أ 2-9انظر  -مستودع خاص) 7(
  
  :ھـ   منشآت العیادات -9-6

  -:ب وعالوة على ذلك یجب تزویدھا بما یلي  2-9ارجع إلى 
لالجراءات الجراحیة ، وھذه الغرفة یجب أن تكون ) الرضوض(غرفة للجروح ) 1(

العملیات الجراحیة في ) غرف(لغرفة ) 2(جي 5-9طبقاً للمواصفات الواردة في البند 
كثر من وحدة الجراحة بالعیادات الخارجیة ، ویمكن أن یتم تجھیز غرفة الجروح أل

مریض واحد مع تزویدھا بالمنافع والخدمات لكل مریض على حده ، ویجب تضمین 
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التدابیر التي تكفل المحافظة على خصوصیة المریض ، ویجب أن تتوافر مساحة ال 
قدم مربع لكل مساحة مریض إذا تم تجھیز غرفة جروح الطوارىء  180تقل عن 

  .الستعمال عدة مرضى 
توفیر مستودع للكراسي المتحركة فیجب توفیر فراغ لحفظ وباإلضافة إلى ) 2(

النقاالت داخل نطاق مساحة العیادة بحیث تكون خارجة عن حركة المرور ولكنھا 
  .تخضع لنقطة رقابة الموظفین 

ینبغي توفیر محطة لمكافحة السموم مجھزة بمدخل یوصل  -:رقابة السموم ) 3(
موم الشائعة باإلضافة إلى التدابیرالخاصة مباشرة إلى المواد التریاقة وملفات الس
أو المحلیة ، ویمكن أن تكون ھذه المحطة / باالتصال على مراكز السموم اإلقلیمیة و

  .جزءاً من محطة أعمال الممرضات 
وتشتمل ھذه المحطة على المعلومات  -:محطة الرقابة وأعمال الممرضات )5(

، ویجب أن یكون موقعھا بحیث تقوم والملفات واألنشطة االستشاریة للطاقم الوظیفي 
بالرقابة بالنظر على المنطقة اإلكلینیكیة ومداخلھا ، ویجب تضمین التدابیر الخاصة 

العالج وغرفة الجروح واالستقبال والمختبر واألشعة / باالتصال على منطقة الكشف
  .واستتدعاء الموظفین 

بحیث تكون بعیدة عن یجب توفیر عربات الطوارىء لإلنعاش الرئوي والقلب ) 6(
ا ینبغي أن یكون متوفراً ألي منطقة مرضى بما في Aحركة المرور ولكن الوصول إ

  ذلك مدخل الطوارىء وأماكن االستقبال
یجب توفیر محطات للتعقیم في كل غرفة جروح ، ویجب أن تكون أجھزة التحكم ) 7(

  .في الصابون والمیاه من النوع الذي ال یتطلب استعمال األیدي 
یجب أن یوجد بكل منشأة طوارىء غرفتان للكشف وغرفة واحدة للجروح على ) 8(

  ) .ویمكن أیضاً استخدام غرفة العالج للكشف ( األقل 
  :ز   األشعة -9-6

في الموقع أثناء جمیع ساعات التشغیل ، 2-9یجب تواجد التدابیر الخاصة بالقسم 
یر أي جزء من الجسم بما في ویجب أن تكون معدات األشعة مالئمة بحیث تفي بتصو

الكسور ، ویجب أن یؤخذ في الحسبان أنھ لیس -ولیس على وجھ الحصر  -ذلك 
  .مطلوباً وجود غرف تضمید مستقلة للوحدات المستخدمة فقط إلجراءات الطوارىء 

  
  :ح    المختبر -9-6

د، فباإلضافة إلى ذلك یجب تضمین التدابیر الالزمة للوصول  2-9انظر القسم 
  .لمباشر ألخذ الریض من الشخص ونقلھ إلى الشخص الذي یوافقھ في نوع الفصیلة ا

  :ط   منشآت الموظفین -9-6
، فباإلضافة إلى ذلك یجب توفیر المنشآت الالزمة الستدعاء ) إف( 2-9انظر القسم 

  .الطاقم الطبي 
  :ى   المالحظة -9-6
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یتم خروجھم أو  یجب توفیر المنشآت الخاصة بحجز مرضى الطوارىء إلى أن
إحالتھم مستشفى متخصص ، ویجب أن تكون المقاسات والنوعیة والمعدات كما ھو 

یمكن أن تحجز منشأة ( مطلوب ألعداد المرضى المتوقعین ومدة بقائھم في المستشفى 
الطوارىء التي یتم الوصول إلیھا في خالل ساعة زمنیة واحدة من مستشفى االستقبال 

یة لالستقرار وثبات حالتھ ولكن المنشأة القرویة البعیدة قد المریض مدة طویلة كاف
، وقد یمكن ) یطلب منھا توفیر الرعایة لعدة أیام قبل أن یتم تحویل المریض بسالم 

الكشف لھذا الغرض ، ویجب أن / استخدام غرفة واحدة أو أكثر من غرف العالج
  -:یتوافر بكل سریر للمالحظة التدابیر التالیة 

المباشرة بالعین لكل مریض من نقطة نوبة عمل الممرضات إال حیث  المالحظة )1(
الكشف فإن المعاینة بالنظر من نقطة العمل تكون /یتم استخدام غرف العالج 

  .مقصورة على الباب 
  .تدابیر المحافظة على خصوصیة المریض  )2(
  .وسائل الوصول إل�حمامات المرضى  )3(
  .البسھ مستودع آمن لحفظ حاجیات المریض الثمینة وم )4(
  األدویة  )5(
  .مستودع لمباول األسرة وتنظیفھا  )6(
  ) .7انظر القسم (التغذیة  )7(

ساعات أثناء ضوء 4وباإلضافة إلى ذلك ، وحیث یتم احتجاز المریض ألكثر من 
  .النھار فیجب عمل التدابیر الالزمة لتقدیم الوجبات الغذائیة 

  األعمال المیكانیكیة  -
  7ارجع إلى القسم   
  )السباكة ( الصحیة الوحدات  -

  7ارجع إلى القسم    
  األعمال الكھربائیة  -
         7ارجع إلى القسم   
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  )1(ملحق 
  

  معدالت التھویة
  طبقا لمقاییس الجمعیة األمریكیة لمھندسى التبرید والتدفئة 

  )ASLTRAE( 1995لعام 
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  )1(جدول 
  سعات الفالتر للتھویة المركزیة

  المستشفیات العامةوأنظمة تكییف الھواء فى 

  %سعات الفالتر   مواصفات المنطقة  الحد األدنى
لمجموعات 

  الفالتر
مجموعة   

  الفالتر
  )1(رقم 

مجموعة 
  الفالتر

  )2(رقم 

مجموعة 
  الفالتر

  )3(رقم 

مجموعة 
  الفالتر

  )4(رقم 

3   غرف عملیات تقویم العظام  
 غرفة عملیات زرع النخاع العظمى  
 غرفة عملیات زرع األعضاء  

25  90  99  97  

2   غرف عملیات االجراءات العامة  
 غرف الوالدة  
 الخضانات  
 وحدات العنایة المركزة  
 غرف رعایة المرضى  
 غرف العالج  
  المناطق التشخیصیة والمناطق

  المرتبطة بھا

25  90  -  -  

1   المختبرات  
 المستودع المعقم  

80  -  -  -  

1   مناطق تحضیر الطعام  
 المغاسل  
 المناطق االداریة  
  المواد السائبةمستودع  
 مناطق تجمیع المواد الملوثة  

25  -  -  -  
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  )2(جدول 
  تأثیر ترتیب األسرة على العد البكتیرى

  التى تحمل عن طریق الجو فى المستشفیات

  متر مكعب/ العد   البنــــــــــــــد
غرف المرضى   

  الداخلیة
الصاالت القریبة 

من غرف 
  المرضى

 األساسات  
 أثناء ترتیب األسرة  
  دقائق 10بعد  
  دقیقة 30بعد  
 األساس  
 ترتیب األسرة العادى  
 ترتیب األسرة الشدید  

1200  
2940  
2120  
1270  
560  
3520  
6070  

1060  
2260  
1470  
950  

-  
-  
-  

  
  یجب تركیب فالتر ذات سعات عالیة فى الشبكة مع تسھیالت كافیة یتم توفیرھا

  .المخدومةللصیانة دون ادخال تلوث الى شبكة التوزیع أو المنطقة 
  وحیث أن الفالتر ذات السعات العالیة غالیة الثمن فیجب على المستشفى تقدیر

العمر االفتراضى لمجموعة الفالتر وتكالیف احاللھا وتضمین ذلك فى موازنة 
  التشغیل

  أثناء االنشاء یجب سد الفتحات فى شبكة المجارى الھوائیة وناشرات الھواء
diffusers دون دخول األتربة واألوساخ والمواد الخطرة، فمثل  بمانع تسرب للحیلولة

ھذا النوع من التلوث یكون مستمرا غالبا ویعمل كوسیط لتكاثر العوامل الفعالة 
وقد تتلوث الفالتر الحالیة أو الجدیدة تلوثا سریعا عن عن طریق األتربة . المعدیة

  .االنشائیة
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  :حركة الھواء 
الدرجة التى یمكن أن ینتشر عندھا التلوث فى ) 2(توضح البیانات الواردة فى جدول 

ھواء محیط المستشفى بواحد من تلك األنشطة الروتینیة الكثیرة للرعایة العادیة 
ویبین العد البكتیرى فى الصاالت انتشار ھذا التلوث بشكل واحد وبسبب . للمریض

الھواء یجب أن انتشار البكتیریا الناتج عن ھذه األنشطة الضروریة فان أنشطة مناولة 
توفر أشكال حركة الھواء التى تقلل انتشار التلوث الى الحد األدنى والتدفق الھوائى 
غیر المرغوب فیھ بین الغرف واألرضیات غالبا یكون من الصعب التحكم فیھ بسبب 
فتح األبواب وحركة الطاقم الوظیفى والمرضى وفروق درجات الحرارة وتأثیر 

اء الفتحات الرأسیة مثل قنوات انزال النفایات والغیارات المدخنة الذى یشتد من جر
المتسخة ومناور المصاعد وآبار الساللم والمناور المیكانیكیة الشائع وجودھا 

ففى الوقت الذى یكون فیھ بعض تلك العوامل وراء التحكم العملى فان . بالمستشفیات
الغاء فتحات المناور فى تأثیر عوامل أخرى یمكن تقلیلھا الى الحد األدنى عن طریق 

الغرف المغلقة وبتصمیم وموازنة أنظمة الھواء الیجاد ضغوط الھواء الموجبة أو 
السالبة داخل مناطق وغرف معینة واألنظمة التى تخدم المناطق الملوثة تلویثا عالیا 
مثل غرف التشریح وغرف العزل یجب أن تحتفظ بضغوط ھواء موجبة أو سالبة 

النسبة الى الممرات أو الغرف المجاورة ، ویتم الحصول على داخل تلك الغرف ب
الضغط بتغذیة المنطقة بھواء أقل مما ھو مطرود منھا ، وھذا یشجع على تدفق الھواء 

وتقدم غرف الجراحة . الى المنطقة المحیطة باألبواب ویمنع تدفق الھواء الى الخارج
لب ھواء خالیا من التلوث یجب مثاال على الحالة العكسیة ، فھذه الغرفة التى تتط

ضغطھ بشكل موجب بالنسبة الى الممرات أو الغرف المجاورة لمنع تدفق الھواء من 
ویمكن استمرار الحفاظ على الفرق فى ضغط الھواء فقط . تلك المناطق األكثر تلوثا

فى غرفة مغلقة بالكامل ولذلك من المھم الحصول على غلق محكم بشكل معقول 
ویمكن تحقیق ذلك . ب أو الحواجز األخرى بین المناطق المضغوطةلجمیع األبوا

بشكل أفضل باستخدام البطانات المقاومة للتقلبات الطقسیة وسطوح سفلیة مدالة على 
وان فتح الباب أو غلقھ بین منطقتین فى آن واحد یقلل من فروق الضغط . األبواب

وعندما تحدث مثل ھذه  الموجود بینھما الى الدرجة الذى یصیر فعالیتھ صفرا،
الفتحات فان التبادل الطبیعى للھواء یحدث بسبب التیارات الحراریة الناتجة عن 

وبالنسبة للمنلطق الحساسة التى تتطلب . فروق درجات الحرارة بین المنطقتین
استمرار المحافظة على فروق الضغط للمساحات المجاورة وحركة األفراد بین 

ات المجاورة فانھ یجب استخدام الغرف الحاجزة للھواء المناطق الحساسة والمساح
onteroom  

وبصفة عامة فان المخارج التى تغذى المناطق الحساسة فوق النظیفة بالھواء 
والمناطق الملوثة تلوثا عالیا یجب أن تقع على السقف بعدة مداخل للعادم قرب 

یف خالل مناطق األرضیة ، وھذا التوزیع یحقق حركة متجھة ألسفل للھواء النظ
التنفس والعمل الى المنطقة األرضیة الملوثة للطرد ویجب أن یكون السطح السفلى 

  .ملم على األقل فوق منسوب سطح األرض 75لفتحات العادم 
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ویعرف تدفق الھواء الرقیق فى غرفة العملیات الجراحیة بأنھ التدفق الھوائى األحادى 
، وشكل التدفق الھوائى الدقیق األحادى االتجاه  االتجاه بشكل سائد عندما ال یتم اعاقتھ

  ).ثانیة/متر 0.10 -+ 0.46(یتم الوصول الیھ بشكل عام عند سرعة قدرھا 
وأنظمة تدفق الھواء الرقیق كانت مبشرة بالنسبة الى الغرف المستخدمة لعالج 
المرضى المعرضین للعدوى ، ومن بین ھؤالء المرضى مرضى الحروق الشدیدة 

  .الذین یخضعون للعالج باألشعة والعالج الكیمیائى المركز وزرع األعضاءوھؤالء 
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  )3(جدول 
  التھویة والعالقات العامة للضغط لبعض مناطق المستشفى

  

  
  الفراغ الوظیفى

عالقة الضغط 
للمناطق 
  المجاورة

الحد األدنى 
لتغیر الھواء 

  ساعة/الخارجى

اجمالى الحد 
األدنى لتغیر 

  ساعة/الھواء

جمیع 
لھواء ا

المطرود 
مباشرة الى 

  الخارج

الھواء الذى 
یعاود دورانھ 
داخل وحدات 

  الغرف

  :الجراحة والعنایة المركزة 
  غرفة العملیات:  

  )جمیع أنظمة الھواء الخارجیة( -
  )نظام اعادة دوران الھواء(  -

  غرفة الوالدة:  
  )ATLنظام الھواء الخارجى ( -    
  )نظام اعادة دوران الھواء( -    
 غرفة االستشفاء.  
 جناح الحضانات  
 غرفة الجروح  
 مستودع التخدیر  

  
  

  موجب
  موجب

  
  موجب
  موجب
  فارغ

  موجب
  موجب

 +-  

  
  
15  
5  
  
15  
5  
2  
5  
5  

  اختیارى

  
  
15  
25  
  
15  
25  
6  

12  
12  
8  

  
  
  نعم

  اختیارى
  

  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى

  نعم

  
  
  ال
  ال
  
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال

  :التمریض 

  مرضىغرفة  
 غرفة حمامات  
 العنایة المركزة  
 العزل الوقائى  
 العزل المعدى  
  الغرفة الحاجزة أو الفاصل الجدارى

  للعزل
 ما بعد الوالدة/االستشفاء/الوالدة/المخاض  
 ممر مرضى  

  
 +-  

  سالب
  موجب
  موجب

 +-  
 +-  

  فارغ
  

  فارغ

  
2  

  اختیارى
2  
2  
2  
2  
2  
  
2  

  
4  

10  
6  

15  
6  

10  
4  
  
4  

  
  اختیارى

  نعم
  اختیارى

  نعم
  نعم
  نعم

  اختیارى
  

  اختیارى

  
  اختیارى

  ال
  ال

  اختیارى
  ال
  ال

  اختیارى
  

  اختیارى

  :االدارة 

 الدخول وغرف االنتظار  

  
  سالب

  
2  

  
6  

  
  نعم

  
  اختیارى

  :التعقیم والتموینات 

 غرفة معدات التعقیم  
 الغرفة الملوثة أو ازالة التلوث  
 غرفة العمل النظیفة والمستودع المعقم  
 مستودع المعدات  

  
  سالب
  سالب
  موجب

 +-  

  
  اختیارى

2  
2  

  )اختیارى( 2

  
10  
6  
4  
2  

  
  نعم
  نعم

  اختیارى
  اختیارى

  
  ال
  ال

  اختیارى
  اختیارى
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  )3(جدول : تابع 
  التھویة والعالقات العامة للضغط لبعض مناطق المستشفى

  

  
  الفراغ الوظیفى

عالقة الضغط 
للمناطق 
  المجاورة

الحد األدنى 
لتغیر الھواء 

  ساعة/الخارجى

اجمالى الحد 
األدنى لتغیر 

  ساعة/الھواء

جمیع 
الھواء 

المطرود 
مباشرة الى 

  الخارج

الھواء الذى 
یعاود دورانھ 
داخل وحدات 

  الغرف

  :الملحقات 

  الرعایة الحرجة -الجراحة (أشعة اكس(  
  التشخیص والعالج(أشعة اكس(  
 الغرفة المظلمة  
 مختبر عام  
 مختبر البكتریولوجى  
  الحیویةمختبر الكیمیاء  
 مختبر علم الخالیا  
 مختبر غسیل األدوات الزجاجیة  
 مختبر الھستولوجى  
 مختبر الطب النووى  
 مختبر األمراض  
 مختبر األمصال  
 مختبر التعقیم  
 مختبر تحویل الوسائط  
 التشریح  
 غرفة خفظ الجثث غیر المبردة  
 الصیدلیة  

  
  موجب

 +-  
  سالب
  سالب
  سالب
  موجب
  سالب
  سالب
  سالب
  سالب
  سالب
  موجب
  سالب
  موجب
  سالب
  سالب
  موجب

  
3  
3  
2  
2  
2  
2  
2  

  اختیارى
2  
2  
2  
2  

  اختیارى
2  
2  

  اختیارى
2  

  
15  
6  

10  
6  
 6  

6  
6  

10  
6  
6  
6  
6  

10  
4  

12  
10  
4  

  
  اختیارى
  اختیارى

  نعم
  نعم
  نعم

  اختیارى
  نعم
  نعم
  نعم
  نعم
  نعم

  اختیارى
  نعم

  اختیارى
  نعم
  نعم

  اختیارى

  
  ال

  اختیارى
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال

  اختیارى
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال

  اختیارى

  :التشخیص والعالج 

 تنظیر الشعب وجمع عینات اللعاب.  
 غرفة الكشف  
 غرفة األدویة  
 غرفة العالج  
 العالج بالمیاه والعالج الطبیعى  
  غرفة العمل الملوثة أو تجمیع المواد

  الملوثة
  غرفة العمل النظیفة  أو تجمیع المواد

  النظیفة

  
  سالب

 +-  
  موجب

 +-  
  سالب
  سالب
  موجب

  

  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  
10  
6  
4  
6  
6  

10  
4  

  

  
  نعم

  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى

  نعم
  اختیارى

  
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى

  ال
  اختیارى
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  )3(جدول : تابع 
  التھویة والعالقات العامة للضغط لبعض مناطق المستشفى

  

  
  الفراغ الوظیفى

عالقة الضغط 
للمناطق 
  المجاورة

الحد األدنى 
لتغیر الھواء 

  ساعة/الخارجى

اجمالى الحد 
األدنى لتغیر 

  ساعة/الھواء

جمیع 
الھواء 

المطرود 
مباشرة الى 

  الخارج

الھواء الذى 
یعاود دورانھ 
داخل وحدات 

  الغرف

  :الخدمات 

 مراكز تحضیر الطعام  
 غسیل األوانى  
 مستودع الغذائیات الیومیة  
 مغسلة عامة  
  الملوثة وفرزھامستودع الغیارات  
 مستودع الغیارات النظیفة  
 غرفة أنبوب انزال النفایات والغیارات  
 غرفة مباول األسرة  
 غرفة الحمام  
 غرفة النظافة  

  
 +-  

  سالب
 +-  

  سالب
  سالب
  موجب
  سالب
  سالب
  سالب
  سالب

  
2  

  اختیارى
  اختیارى

2  
  اختیارى

  )اختیارى(2
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى

  

  
10  
10  
2  

10  
10  
2  

10  
10  
10  
10  

  
  نعم
  نعم

  اختیارى
  نعم
  نعم

  اختیارى
  نعم

  اختیارى
  اختیارى
  اختیارى

  
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال
  ال

  اختیارى
  ال
  ال
  ال

  
  .تعنى أن استمرار التحكم فى اتجاه الھواء غیر مطلوب)  -: (+ ملحوظة 
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