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 املقدمة .1

دور االسععععععععععتثمار فععععععععععي القطععععععععععاع الصعععععععععع ي باململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية مععععععععععن خععععععععععالل  نشععععععععععاء  تسععععععععععلى وزارة ال ععععععععععحة لتفعيععععععععععل

مرافعععععععق طبيععععععععة متخصصععععععععة لتقعععععععديم خععععععععدمات متميععععععععزة للمرضعععععععع ى. ومعععععععن منطلععععععععق حععععععععر  الععععععععوزارة علعععععععى تحفيععععععععز الشععععععععراكة مععععععععع 

القطعععععععععاع الخععععععععععا  وتعزيزهععععععععععا لتععععععععععوفير خععععععععععدمات طبيععععععععععة فععععععععععي ععععععععععدة مجععععععععععاالت  قامعععععععععع  الععععععععععوزارة بدراسععععععععععة وتطععععععععععوير اشععععععععععتراطات 

ير فنيععععععععة وطبيععععععععة عامععععععععة يجععععععععم مراعاسهععععععععا مععععععععن قبععععععععل املسععععععععتثمرين املهتمععععععععين باالسععععععععتثمار واملشععععععععاركة فععععععععي تععععععععوفير املرافععععععععق ومعععععععععاي

 لمجععععععععععراءات ولضععععععععععمان مسععععععععععتو  الجععععععععععودة فيمععععععععععا يتعلععععععععععق بالخععععععععععدمات الطبيععععععععععة املقدمععععععععععة للمرضعععععععععع ى 
 
الطبيععععععععععة و لععععععععععض تسععععععععععهيال

 وجودة هذه املنشآت.

عربيععععععععة السعععععععععودية فععععععععي ازديععععععععاد مطععععععععرد فععععععععي ظععععععععل محدوديععععععععة املرافععععععععق  ن االحتيععععععععا  لخععععععععدمات الرعايععععععععة املمتععععععععدة فععععععععي اململكععععععععة ال

 فععععععععععي اسععععععععععتراتيجية التحععععععععععول الصععععععععععع ي  .املتخصصععععععععععة فععععععععععي تلععععععععععض الخععععععععععدمات
 
 أساسععععععععععيا

 
حيععععععععععع تمثععععععععععل الرعايعععععععععععة املمتععععععععععدة عنصععععععععععرا

 للوزارة.

 توجد ثالثة أنواع ملرافق الرعاية املمتدة:

 مستشفيات التأهيل الطبي -1

 لة(مستشفيات الرعاية املديدة )اإلقامة الطوي -2

 مستشفيات الرعاية التمريضية -3
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 الهدف  .1.1

يهدف هذا الدليل  لى توفير االشتراطات الالزمة ملرافق الرعاية املمتدة بما في  لض مستشفيات التأهيل الطبي   

 ومستشفيات الرعاية املديدة )اإلقامة الطويلة(  ومراكز الرعاية التمريضية.

 

 . التعريفات واالختصارات1,2

 تعريف بأبرز املصطلحات واالختصارات الواردة في هذا امللف:فيما يلي 

 

هععععععععععي الرعايعععععععععععة الدععععععععععي تقععععععععععدمها وزارة املعععععععععععوارد البشععععععععععرية والتنميععععععععععة االجتماعيعععععععععععة فععععععععععي اململكععععععععععة العربيعععععععععععة  الرعايةةةةةةةةةةة اال تماعيةةةةةةةةةةة 

السععععععععععععععععودية حيعععععععععععععععع تقعععععععععععععععدم هعععععععععععععععذه الخدمعععععععععععععععة بواسعععععععععععععععطة معععععععععععععععوظفين متخصصعععععععععععععععين فعععععععععععععععي سعععععععععععععععاعات محعععععععععععععععددة أثنعععععععععععععععاء اليعععععععععععععععوم. 

ه الخدمعععععععععة هعععععععععم بشععععععععكل ععععععععععام كبعععععععععار السععععععععن العععععععععذين ال يحتععععععععاجون  لعععععععععى رعايعععععععععة تمريضععععععععية علعععععععععى معععععععععدار املسععععععععتفيدون معععععععععن هععععععععذ

 الساعة ولكن يحتاجون  لى مساعدة في أنشطة الحياة اليومية.

 

الوحدات أو األقسام املختلفة الدي يتألف منها املستشفى بما في  لض وحدة املرض ى املقيمين  وحدة التخطيط الوظيفي 

 دة التشغيل.وحدة الطوارئ   وح

 

 القسم الخا  بالتنويم والخدمات املساندة له. قسم املرض ى املقيمين )التنويم( 

 

 هي املدة الدي يقضيها املريض في قسم التنويم. مدة اإلقامة 

 

هععععععععي مراكععععععععز طبيععععععععة متخصصععععععععة فععععععععي الخععععععععدمات الدععععععععي تقععععععععدم لفتععععععععرة طويلععععععععة  مراكةةةةةةةةة الرعايةةةةةةةةة املديةةةةةةةةدة )اإلقامةةةةةةةةة الطوي ةةةةةةةةة( 

لطبيععععععععععة والتأهيليعععععععععة والتلطيفيععععععععععة واملسععععععععععاعدة فعععععععععي أنشععععععععععطة الحيععععععععععاة اليوميعععععععععة للمرضعععععععععع ى الععععععععععذين  عععععععععععانون وتشعععععععععمل الرعايععععععععععة ا

 من أمراض مزمنة أو  عاقة.

يععععععتم قبععععععول املرضععععععع ى فععععععي هععععععذه املراكعععععععز  هععععععدف تحسعععععععين حععععععالتهم ال ععععععحية أو املسعععععععاعدة فععععععي الحفععععععا  علعععععععى اسععععععتقرار الحالعععععععة. 

دة مثعععععععععل حعععععععععاالت التعععععععععنفس الصعععععععععناعي ورعايعععععععععة الجعععععععععروح سععععععععيهتم املركعععععععععز باملرضععععععععع ى العععععععععذين  ععععععععععانون معععععععععن حعععععععععاالت طبيععععععععة معقععععععععع

 املعقدة والدي تتطلم وجود طاقم طبي متخصص وماهر في مثل هذه الحاالت.

 

مجموععععععععععععة متنوععععععععععععة معععععععععععن الخعععععععععععدمات لفتعععععععععععرة ممتعععععععععععدة تشعععععععععععمل الرعايعععععععععععة الطبيععععععععععععة  الرعايةةةةةةةةةةةة املديةةةةةةةةةةةدة )اإلقامةةةةةةةةةةةة الطوي ةةةةةةةةةةةة( 

ت مؤقتعععععععععععععة واملسععععععععععععععاعدة فعععععععععععععي أنشعععععععععععععطة الحيعععععععععععععاة اليوميععععععععععععععة والتأهيليعععععععععععععة والترميميعععععععععععععة والتلطيفيعععععععععععععة والرعايععععععععععععععة املديعععععععععععععدة لفتعععععععععععععرا

للمرضععععععع ى العععععععذين  ععععععععانون مععععععععن أمعععععععراض مزمنعععععععة أو أمععععععععراض شعععععععبه مزمنعععععععة أو  عاقععععععععات. يعععععععتم قبعععععععول املرضعععععععع ى فعععععععي هعععععععذا املرفععععععععق 

 هعععععععععدف تحسعععععععععين حعععععععععالتهم ال عععععععععحية  أو  هعععععععععدف املحافظعععععععععة علعععععععععى حعععععععععالتهم ال عععععععععحية الراهنعععععععععة ومنعععععععععع أ  مضعععععععععاعفات  تعععععععععوفر 
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 ععععععععانون معععععععن حعععععععاالت طبيعععععععة معقعععععععدة مثعععععععل االعتمعععععععاد علعععععععى أجهعععععععزة التعععععععنفس الصعععععععناعي أو  املنشعععععععأة الرعايعععععععة للمرضععععععع ى العععععععذين

الرعايعععععععة التخصصعععععععية بعععععععالجروح معععععععن طعععععععاقم طبعععععععي متخصعععععععص قعععععععادر علعععععععى االعتنعععععععاء بكعععععععل الحعععععععاالت الطبيعععععععة املعقعععععععدة والغيعععععععر 

 معقدة.

 

   

 هي وجود عدد من الحاالت الطبية الدي قد ال ترتبط ببعضها البعض. األمراض املتعددة 

 

هععععععععععي السعععععععععععرعة الدعععععععععععي يفضعععععععععععلها اإلنسععععععععععان للم ععععععععععع ي  حيعععععععععععع تشععععععععععير املراجعععععععععععع  لعععععععععععى أن متوسعععععععععععط املسةةةةةةةةةةافة املف:ةةةةةةةةةةة ة ل م ةةةةةةةةةةة    

 فععععععي الثانيععععععة ومععععععع تقععععععدم اإلنسععععععان فععععععي العمععععععر تقععععععل سععععععرعته فععععععي امل عععععع ي. سعععععع تم  1.42سععععععرعة امل عععععع ي لمنسععععععان هععععععي حععععععوالي 
 
متععععععرا

 م/ثانية. 1.42استخدام متوسط سرعة امل  ي 

 ح العالقة بين عمر اإلنسان وسرعة امل  ي:فيما يلي جدول استرشاد  يوض

 

مجموعة من البرامج العالجية متكاملة وشاملة املصممة لتحسين األداء الوظيفي والحد من أثار اإلعاقة التأهيل الطب   

 لد  األشخا  الذين  عانون من ظروف صحية تعيقهم من التفاعل مع ب ئتهم.

 

 

 متخصصة تعنى بتقديم خدمات التأهيل الطبي.هي مستشفيات مستشفيات التأهيل الطب   

 

 شععععععععععععير  لععععععععععععى مسععععععععععععتو  خطععععععععععععو  الخدمععععععععععععة الوظيفيععععععععععععة فععععععععععععي دليععععععععععععل املرافععععععععععععق   RDL-مسةةةةةةةةةةةةتوا  وديةةةةةةةةةةةةد األدوار واملسةةةةةةةةةةةة وليات

 ال حية الدولية والذ  يصف تداخل وترابط الخدمات الطبية.

يععععععععتم تحديععععععععد املسعععععععععتو  بشععععععععكل رئ سعععععععع ي معععععععععن خععععععععالل وجعععععععععود األطبععععععععاء وفريععععععععق التمعععععععععريض وغيععععععععرهم مععععععععن الععععععععععاملين فععععععععي مجعععععععععال 

 الرعاية ال حية. 

لكعععععععععل خدمععععععععة صعععععععععحية أو الخعععععععععدمات املسعععععععععاندة الدعععععععععي تحعععععععععدد دور املبنعععععععععى  6 لعععععععععى  0تتععععععععراوح مسعععععععععتويات خطعععععععععو  الخدمعععععععععة معععععععععن 

 الوظيفي للمرافق ال حية. 

ا. ملزيععععععععد مععععععععن التوضععععععععيح حععععععععول  6يععععععععد الخدمععععععععة واملسععععععععتو  يصععععععععف أدنععععععععى درجععععععععة مععععععععن تعق 0املسععععععععتو   يصععععععععف أكيرهععععععععا تعقيععععععععد 

 التعريف يمكن الرجوع  لى املالحق.

 

هععععععععو عبعععععععارة عععععععععن التفاصعععععععيل املسعععععععاحية والفراغيععععععععة للمبنعععععععى والدععععععععي تسعععععععتند  لعععععععى تحليععععععععل فراغعععععععات املبنععععععععى  الجةةةةةةةدوي املسةةةةةةةا   

 الحتياجاسهععععععععا وبنععععععععاء علععععععععى الخععععععععدمات والوظععععععععائف الخاصععععععععة بععععععععه وبالتععععععععالي يععععععععتم تحديععععععععد مسععععععععاحة لكععععععععل غرفععععععععة أو وحععععععععدة 
 
وفقععععععععا

 الدي تقدم فيها.
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ويحتععععععععو  علعععععععععى أنععععععععواع الغعععععععععرف أو  RDLيععععععععتم تطععععععععوير الجعععععععععدول املسععععععععااي بنعععععععععاء  علععععععععى مسعععععععععتو  تحديععععععععد األدوار واملسعععععععععؤوليات 

 للمعايير واالشتراطات الخاصة  ها.
 
 املساحات املطلوبة وفقا

 

طويلعععععععععععة وممتعععععععععععدة تشعععععععععععمل الرعايعععععععععععة الطبيعععععععععععة  وإععععععععععععادة  مجموععععععععععععة متنوععععععععععععة معععععععععععن الخعععععععععععدمات لفتعععععععععععرةالرعايةةةةةةةةةةةة التمري:ةةةةةةةةةةةية  

التأهيععععععععععل الطبععععععععععي  والرعايععععععععععة الترميميععععععععععة  والتلطيفيععععععععععة  والتمريضععععععععععية واملسععععععععععاعدة فععععععععععي أنشععععععععععطة الحيععععععععععاة اليوميععععععععععة للمرضعععععععععع ى 

الععععععععذين  ععععععععععانون معععععععععن أمععععععععراض مزمنعععععععععة أو أمعععععععععراض شععععععععبه مزمنعععععععععة أو أعاقعععععععععات. يععععععععتم قبعععععععععول املرضععععععععع ى فععععععععي هعععععععععذا املرفعععععععععق  هعععععععععدف 

 هعععععععععدف املحافظعععععععععة علعععععععععى حعععععععععالتهم ال عععععععععحية الراهنعععععععععة ومنعععععععععع أ  مضعععععععععاعفات. تعععععععععوفر املنشعععععععععأة  تحسعععععععععين حعععععععععالتهم ال عععععععععحية أو

الرعايععععععععععة للمرضعععععععععع ى العععععععععععذين ال  عععععععععععانون مععععععععععن حعععععععععععاالت طبيععععععععععة معقععععععععععدة ويتطلبعععععععععععون متابعععععععععععة أقععععععععععل معععععععععععن قبععععععععععل الكععععععععععادر الطبعععععععععععي 

 املتخصص مقارنة باملرض ى الذين  عانون من حاالت طبية معقدة.

 

 

م مجموعة متنوعة من الخدمات لفترة طويلة وممتدة تشمل الرعاية الطبية  مستشفى يقد مراكة الرعاية التمري:ية 

وإعادة التأهيل الطبي  والرعاية الترميمية  والتلطيفية  والتمريضية واملساعدة في أنشطة الحياة اليومية للمرض ى الذين 

رفق  هدف تحسين حالتهم  عانون من أمراض مزمنة أو أمراض شبه مزمنة أو أعاقات. يتم قبول املرض ى في هذا امل

ال حية أو  هدف املحافظة على حالتهم ال حية الراهنة ومنع أ  مضاعفات. توفر املنشأة الرعاية للمرض ى الذين ال 

 عانون من حاالت طبية معقدة ويتطلبون متابعة أقل من قبل الكادر الطبي املتخصص مقارنة باملرض ى الذين  عانون 

 من حاالت طبية معقدة.
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 مستويات الرعاية للمرض ى.  1.3

 

 . مستشفيات التأهيل الطبي1.3.1

 
 
تتميز مستشفيات التأهيل الطبي بالتدخالت العالجية الدي تعالج اإلعاقات والقيود املتعلقة باألنشطة واملشاركة  أخذا

 بعين االعتبار العوامل الشخصية والبيئية.

 تشمل أهداف  عادة التأهيل الطبي ما يلي:

 الوظيفةمنع فقدان • 

  بطاء معدل فقدان الوظيفة• 

 تحسين أو استعادة الوظيفة• 

 التعويض عن فقدان الوظيفة )استراتيجيات تعويضية(• 

 الحفا  على الوظيفة الحالية• 

 

 صحية أخر  
 
يمكن أن تكون الحاالت ال حية للمريض متعلقة بأمراض حادة أو مزمنة أو  صابات أو حدى ظروفا

أو األمراض/التشوهات الخلقية أو الوراثية. أ  شخص  عاني من حالة صحية تؤثر على الوظائف متعلقة بالشيخوخة 

 اليومية كالدي تؤثر على الحركة أو التواصل أو اإلدراك   يحتا   لى  عادة تأهيل.

 

 

 ي:القائمة أدناه تحتو  على أمثلة لبعض أنواع املرض ى الذين قد يحتاجون  لى خدمات  عادة التأهيل الطب

 مرض ى األطفال الذين  عانون من فقدان وظيفي خلقي أو مكتسم• 

 مرض ى السكتة الدماغية• 

 حاالت البتر / فقدان األطراف• 

 مرض ى  صابات الدماغ• 

 مرض ى  صابات الحبل الشوكي• 

 أمراض الجهاز العضلي الهيكلي واإلعاقات • 

 ومرض ى اآلالم وحاالت األورام• 
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 املديدة ومرافق الرعاية التمريضية . مستشفيات الرعاية1.3.2

 كالهمعععععا معععععن املرافععععععق الطبيعععععة الدععععععي تقعععععدم مجموعععععععة متنوععععععة مععععععن الخعععععدمات لفتععععععرة طويلعععععة وتشععععععمل: الخعععععدمات الطبيعععععة 

( لألفعععععععععراد العععععععععذين  ععععععععععانون ADLsوالرعايعععععععععة التأهيليعععععععععة والترميميعععععععععة والتلطيفيعععععععععة واملسعععععععععاعدة فعععععععععي أنشعععععععععطة الحيعععععععععاة اليوميعععععععععة )

معععععععن معععععععرض معععععععزمن أو تحععععععع  الحعععععععاد أو  عاقعععععععة. يعععععععتم قبعععععععول األفعععععععراد فعععععععي هعععععععذه املراكعععععععز  هعععععععدف تحسعععععععين حعععععععالتهم  أو للحفعععععععا  

علعععععععى حعععععععالتهم الحاليعععععععة. يعععععععتم تصعععععععنيف املرضععععععع ى حسعععععععم الحالعععععععة أو الععععععععال  لتحديعععععععد نمعععععععا   رعايعععععععة فريعععععععدة لتقعععععععديم الرعايعععععععة 

 لهم. 

ة فععععععععععي الجعععععععععدول أدنععععععععععاه. كمعععععععععا يععععععععععتم تحديعععععععععد مسععععععععععتويات الرعايعععععععععة بنععععععععععاء علععععععععععى تصعععععععععنيف مسععععععععععتويات الرعايعععععععععة الطبيععععععععععة موضعععععععععح

 التقييم الوظيفي واالجتماعي والطبي للمريض.

 

: سهعععععععععتم برعايعععععععععة األشعععععععععخا  العععععععععذين  ععععععععععانون معععععععععن حعععععععععاالت طبيعععععععععة معقعععععععععدة مثعععععععععل التععععععععععنفس مستشةةةةةةةةةفيات الرعايةةةةةةةةةة املديةةةةةةةةةدة

املعععععععععععوظفين املهعععععععععععرة وكعععععععععععذلض رعايعععععععععععة  الصعععععععععععناعي والعنايعععععععععععة املعقعععععععععععدة بعععععععععععالجروح العععععععععععذين يحتعععععععععععاجون  لعععععععععععى مزيعععععععععععد معععععععععععن مشعععععععععععاركة

األشععععععععخا  الععععععععذين  عععععععععانون مععععععععن حععععععععاالت طبيععععععععة غيععععععععر معقععععععععدة. مسععععععععتو  الرعايععععععععة ملرضعععععععع ى هععععععععذه املراكععععععععز عععععععععادة تكععععععععون مععععععععن 

 والثالع )ب( والرابع. املستو  األول والثاني والثالع

 

افةةةةةةةق الرعايةةةةةةةة التمري:ةةةةةةةية رضععععععع ى هععععععععذه : سهعععععععتم برعايعععععععة األشعععععععخا  العععععععذين  ععععععععانون معععععععن حعععععععاالت طبيعععععععة غيعععععععر معقعععععععدة. ممر

 تقدم لهم الرعاية ضمن املستو  األول والثاني.
 
 ااملرافق عادة

 

 املركز وصف الحالة املستو  

التمريض األساس   / مستوا رعاية  املستو  األول 

اقبة    املر
 
املرض ى املستقرين طبيا

ولكنهم يحتاجون  لى مساعدة في 

 األنشطة اليومية في أو

تتطلم حالتهم الحد األدنى من 

 املالحظة و / أو املراقبة أو

 التدخل التمريض ي البسيط.

الرعاية التمريضية/ الرعاية املديدة 

 )اإلقامة الطويلة(

  املستو  الثاني
ً
 مستوا الرعاية املعقدة طبيا

ا  املرض ى املستقرين طبي 

ولكنهم  عانون من حاالت طبية 

 
 
 معقدة نسبيا

الرعاية التمريضية/ الرعاية املديدة 

 )اإلقامة الطويلة(
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تتطلم مستويات معتدلة من 

 مرض ىخدمات التمريض. 

الشلل نصفي   الشلل دماغي    

 يمكن أن يكونوا في هذا املستو .

 املستو  الثالع

 اختيار   -املستو  الثالع )ب( 

مستوا الرعاية الشام ة 

املرض ى في هذا  واملتخصصة 

 املستو  هم

مستقرين من الناحية الطبية  

اجة  لى خدمات عالجية ولكنهم بح

 متنوعة 

 بواسطة فريق متعدد التخصصات.

 عتبر تقديم خدمات التنفس 

 الصناعي في املستو  الثالع )ب(.

 الرعاية املديدة )اإلقامة الطويلة(

املرض ى في  مستوا الرعاية النهائية  اختيار   -املستو  الرابع 

هذا املستو  هم في املرحلة النهائية 

من مرضهم ويحتاجون  لى دعم 

الرعاية ال حية املاهرة في نهاية 

العمر وقد يحتاجون  لى أ  مجموعة 

من الخدمات من الرعاية األساسية 

 لى الرعاية الشاملة واملتخصصة 

 وفقا للحالة الطبية.

 الرعاية املديدة )اإلقامة الطويلة(

 

 :مديدة لة على أنواع املرض ى الذين قد يحتاجون  لى رعاية تمريضية أو رعايةأمث

 املرض ى الذين  عتمدون على جهاز التنفس الصناعي• 

 الجروح املعقدة الدي تتطلم معالجة مكثفة • 

 العال  باألدوية عن طريق الوريد• 

رعاية ال حية املنزلية أو العيادات ال املثال على سبيل  الرعاية تعذر تقديم العال  في مستو  أدنى من 

  كما يتم تقييم مدة الرعاية املديدة من خالل طب م الخارجية

  مختص. 
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 معايير الجودة .2

 ينبغي توفر املستندات املوضحة في الجدول أدناه في كل مراكز الرعاية املمتدة:

 

 التوفر )نعم/ال( املواصفات املتطلبات نوع اإلدارة  

املوارد  .أ  دارة املنظمة 1

 البشرية

يوجد هيكل تنظيمي 

 معتمد

 

توثيق املهام 

الوظيفية لكل 

 طاقم العمل

 

دليل خا  بتدريم 

املوظفين  شمل 

كافة الجوانم 

املتعلقة 

باالشتراطات 

 واألنظمة وااللتزام

 

تقييم األداء للفريق 

الطبي  شمل تقييم 

األداء املستمر لهم 

 وجداراسهم

 

 دارة  .ب

 الجودة

توجد استراتيجية 

خاصة بالجودة 

للحفا  على سالمة 

 املرض ى 

 

توجد سياسات 

خاصة لتقليل 

مخاطر انتشار 

 العدو  

 

توجد برامج معدة 

لتحسين الجودة 

 وسالمة املرض ى
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توجد  جراءات 

وعمليات معتمدة 

لضمان سرية 

املعلومات 

 وموثوقيتها

 

املمارسة  .أ املتطلبات الطبية  2

 الطبية

توجد سياسة 

معتمدة للحفا  

على سرية 

وخصوصية 

 معلومات املرض ى

 

املمارسة  .ب

 الصيدالنية

توجد سياسة 

واضحة الستخدام 

األدوية  وإدارة 

املخزون الخا   ها 

ملنع حدوث أ  

 أخطاء

 

املتطلبات  .أ مكافحة العدو   3

العامة 

ملكافحة 

 العدو  

توجد برامج 

وسياسات 

وإجراءات واضحة 

العدو  بما ملكافحة 

يتماش ى مع القانون 

واألنظمة املعمول 

 ها  كما توجد لجنة 

خاصة ملعايير 

 مكافحة العدو  

 

توجد سياسة 

خاصة للتدريم 

املتعلق بمكافحة 

العدو  لجميع 
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طاقم العمل 

 واملرض ى و ويهم 

 دارة  .ب

املخلفات 

 والتعقيم 

يوجد برنامج خا  

بإدارة املخلفات  

كما توجد سياسات 

وإجراءات في هذا 

املجال واضحة لكل 

 طاقم العمل

 

النظافة  . 

والعناية 

 بالغرف  

توجد سياسات 

وإجراءات واضحة 

ومعتمدة في هذا 

املجال ويتم مراقبتها 

من قبل العاملين 

 املختصين 

 

 دارة  .أ  دارة املرافق واملعدات 4

 املرافق 

توجد مؤشرات 

لقياس األداء ليتم 

مراقبة تحسين 

الجودة فيما يتعلق 

 باملعدات واألجهزة 

 

 دارة  .ب

 املعدات

توجد سياسات 

وإجراءات لجميع 

مراحل دورة حياة 

 املعدات 

 

يتم توثيق جميع 

التقارير الخاصة 

بالخدمات ونتائج 

الفحوصات وإدارة 

الجودة والتحكم  ها 

 لكل جهاز أو معدة
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مكافحة  . 

الحرائق 

 والسالمة 

توجد خطة معتمدة 

خاصة بحاالت 

الحريق لضمان 

حماية املرض ى 

 وطاقم العمل
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 متطلبات مرافق التأهيل الطبي .3

 

 الخدمات املقدمة .3.1

 4في مستشفيات التأهيل الطبي عامة هي   ( RDLمستو  األدوار واملسؤوليات ) 

احتياجات املريض وأهداف الرعاية املحددة   على الحد األدنى من الخدمات  عتمد برنامج  عادة التأهيل   بناء  على 

 التالية املقدمة في املستشفى أو خارجه باإلضافة  لى خدمات التمريض والخدمات الطبية

 

 الخدمات الطبية  .3.1.1

خارج  ف  املستشفى الخدمات الطبية 

 املستشفى

  ✓ ساعة  24تغطية طبية على مدار 

ساعة تشمل على سبيل  24على مدار تغطية  مري:ية 

 املثاي ال الحصر 

✓  

   تقييم املؤشرات الحيوية  -

   مساعدة املرض ى في الحركة -

   العناية الدائمة بالجروح -

  ✓ الرعاية التنشيطية على سبيل املثاي ال الحصر  

   امل  ي والحركة -

   النظافة الشخصية  -

   رعاية األطراف املتبقية  -

   املهارات العالجيةتدريم  -

  ✓ العالج التأهيل  

   العال  الطبيلي  -

   العال  الكهربائي  -
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   العال  باملوجات فوق الصوتية -

   الجبائر وتقويم العظام وتشمل: -

   تركيم الجبيرة

   تركيم ضمادات وظيفية

   العال  الحرار   -

   العال  الوظيفي -

   العال  النفس ي  -

   التخاطم  -

   البلععال   -

   التغذية -

   تقنيات التأهيل -

  ✓ إدارة الحاالت

  ✓ الخدمات األخصائية اال تماعية 

 

 

 الخدمات الطبية املساندة .3.1.2

 خارج املركة ف  املركة الخدمات الطبية املساندة

خدمة مخفضة  لى نقطة اختبار وجمع  -مختبر/ علم األمراض 

 العينات

✓ ✓ 

  ✓ جهاز للموجات فوق الصوتية 

   جهاز أشعة سينية
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 ✓ ✓ لقسم التنويم فقط -صيدلية

  ✓ ثالجة املوتى

 

 

 الخدمات الطبية )االختيارية( .3.1.3

 الخدمات 

 التخدير 1

 األشعة  2

 مختبر/ علم األمراض 3

 الجلدية 4

 جراحة املسالض البولية 5

 طم األسنان 6

 صيدلية للعيادات الخارجية 7

 التغذية 8

 املائيالعال   9

 تركيم وتصنيع األطراف الصناعية 10

 3.6*الرجاء مراجعة املتطلبات الخاصة بطاقم العمل لهذه الخدمات في فقرة                           

 

 الخدمات غير الطبية املساندة .3.1.4

 الخدمات غير الطبية الدي تقدمها مستشفيات التأهيل سواء داخل املستشفى أو خارجه هي:

 

 خارج املركة ف  املركة غير الطبية املساندةالخدمات 
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  ✓ السجالت الطبية وإدارة املعلومات

  ✓ الوقاية من العدو  ومكافحتها

 ✓ ✓  دارة األدوية

 ✓ ✓  دارة وسالمة املرافق

 ✓ ✓ صيانة األجهزة واملعدات الطبية 

 ✓ ✓  دارة املخلفات )الطبية وغير الطبية(

 ✓ ✓ املغسلة 

 ✓ ✓ املطبخ

 ✓ ✓ العناية ونظافة الغرف واملرافق

  ✓ الخدمات اإلدارية 

  ✓ التدريم والتطوير

  ✓ االستقبال 

 ✓ ✓ خدمات األمن

 ✓ ✓ الدعم الفني لتقنية املعلومات والصيانة
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 العالقات الوظيفية  .3.2

فعالية بين املجاالت الوظيفية يجم أن يتضمن التخطيط الوظيفي ملستشفيات التأهيل الطبي أنسم العالقات وأكيرها 

 املختلفة الداخلية والخارجية للمبنى.

 

 العالقات الفراغية األساسية  .3.2.1

   متر 200-150وصوي مباشر   ف  غ:ون دقيقتين أو حوال 

 قسم التنويم  لى الخدمات املشتركة للعال  أو  و  املرض ى وطاقم العمل والخدمات غير الطبية -

 لخارجيةقسم التنويم  لى الفراغات ا -

 الخدمات الطبية املساندة  لى الفراغات الخارجية  -

 

  متر )ما لم يوص ى باالستعانة بمصادر خار ية /  500-400دقائق أو حوال   5وصوي متوسط  ف  غ:ون

 خارج املوقع(

 مثل األشعة والصيدلية واملختبر -قسم التنويم  لى الخدمات الطبية املساندة -

 ارجيةقسم التنويم  لى العيادات الخ -

 

  م 500دقائق أو ما يقرب من  5وصوي سهل  أكثر من + 

 قسم التنويم  لى املدخل الرئ س ي  -

 قسم التنويم  لى منطقة الخدمات غير الطبية مثل: الخدمات اللوجستية واملطبخ واملغسلة. -
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 تخطيط املساحات وتوزيعها .3.3

 لكل سرير /2م140هي املساحة املخصصة ملستشفى التأهيل الطبي 

 RDL4يوضح الجدول التالي الحد األدنى للجدول املسااي لهذه املستشفيات النمو جية ضمن مستو  

راجع  رشادات املنشآت ال حية )ضمن امللحقات( للحصول على مزيد من املعلومات التفصيلية حول الجداول الخاصة 

 بتخطيط املساحات.

تستند  لى املعايير الدولية وأفضل املمارسات ومع  لض   فإنها تقدم الحد األدنى من يرجى مالحظة أن هذه التوصيات 

 سرير و لض لتقديم الخدمات املطلوبة واملستو  املناسم من الرعاية. 30املتطلبات ملستشفى تأهيل طبي بسعة 

 

 –لكل سرير  2م املساحات األساسية

شاملة مساحات  

 الحركة

 – 2الحد األدنى بع م

ة مساحات شامل

 الحركة

 240  اإلدارة 

 500  التموين

 230  وحدة املعلومات الطبية 

 230  وحدة الصيانة والهندسية 

 55  النظافة والعناية بالغرف

  58 وحدة التنويم / سرير

 280  وحدة مالحظة املريض )اختيار (

وحدة الكيمياء الحيوية وأمراض الدم داخل 

 املركز )اختيار (

 250 

 330  الوحدة الخاصة بأغطية األسرة 

 165  االستقبال واملدخل الرئ س ي

األشعة السينية واملوجات فوق الصوتية 

 )اختيار (

 270 
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 250  صيدلية )اختيار (

 405  أسرة( )اختيار ( 6وحدة غسيل الكلى )

 165  املرافق الخاصة بطاقم العمل

 360  وحدة اإلمداد

 360   دارة املخلفات

 1500  عيادة خارجية للتأهيل الطبي )اختيار (

 %18  ممرات الحركة

 %20  الغرف امليكانيكية والكهربائية

 %2  تقنية املعلومات

  موقف لكل سرير 1.5 مواقف السيارات

  20 الساحات الخارجية للمرض ى

  20 الحدائق الخاصة بالتأهيل
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 املتطلبات التصميمية  .3.4

 

 مستشفى التأهيل الطب  املستشفى العام التصميممعايير 

الغرض من 

 التصميم

يحتا   لى دعم املسافات 

القصيرة ودمج الخدمات 

التشخيصية والعالجية ليكون 

 أكير كفاءة

الحاجة  لى دعم العال  املستمر للمرض ى 

 أثناء استيعا هم لفترة طويلة من الزمن

 اختيار   غرفة الطوارئ  وحدات الرعاية

 اختيار   وحدة جراحة اليوم الواحد

غرف مالحظة املرض ى ضمن الجناح العام  وحدة العناية املركزة

 )اختيار (

الحد األدنى املطلوب: مكان  - مختبر

مخصص للفحوصات والحصول 

 على النتائج

اختيار : مختبر ألمراض الدم  -

 والكيمياء الحيوية داخل املركز

الحد األدنى من املتطلبات: خدمة  -

ساعة و لض عن  24على مدار 

طريق التعامل مع مختبر خارجي 

 لعمل كافة الفحوصات الالزمة

األشعة السينية املتنقلة واملوجات فوق  وحدة األشعة 

 الصوتية 

يجم أن تكون هنالض اتفاقية  حالة مع  غرف العمليات

مستشفى لتسهيل نقل املريض للرعاية 

 الطارئة والحرجة والجراحية

 اختيار   خدمات التخدير
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 العيادات الخارجية للتأهيل الطبي )اختيارية( العيادات الخارجية

صيدلية لقسم التنويم 

 والعيادات الخارجية

 لقسم التنويم 

 اختيار   وحدة توريد معقمة 

 صالة رياضية وغرف عالجية 

 غرف خاصة للتدريم على األنشطة اليومية 

الوظائف غير 

 الطبية

 مقهى

 متجر للهدايا

 متجر)اختيار (

 صالون تجميل )اختيار (

 مكتبة 

 مقهى

 أماكن مخصصة لتجمع للمرض ى

 صاالت طعام

 فصول دراسية

 حدائق ومساحات خارجية

 مساحات خاصة لذو  املرض ى

 مساحات مخصصة لتعليم األطفال

 غرف ألعاب لألطفال

يرتكز على االستفادة من جميع  طابع التصميم

لعال  املريض بسرعة الوظائف 

)متوسط مدة اإلقامة أقل من 

 أيام( 10

ا للبقاء  طابع يركز على جعل املريض مرتاح 

 لتوفير الرعاية الطبية 
 
لفترة طويلة نسبيا

 والتمريضية والتأهيلية الالزمة 

مصممة الستيعاب املرض ى  تصميم الغرفة

 لفترات قصيرة.

 

مصممة ملساعدة املريض على التكيف لفترة 

ويلة من اإلقامة   ويمكن أن تستوعم ط

ا أكبر من الزوار.  عدد 
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 األثاث واملعدات .3.5

يقععععععععوم املشععععععععغل ملستشععععععععفيات التأهيععععععععل الطبععععععععي بععععععععإدارة التشععععععععغيل الطبععععععععي للمراكععععععععز بنععععععععاء  علععععععععى أفضععععععععل املمارسععععععععات العامليععععععععة. 

العمعععععععععععل  عتمععععععععععد التخطعععععععععععيط لألثععععععععععاث واملععععععععععععدات بشععععععععععكل ععععععععععععام علعععععععععععى ور  العمععععععععععل الدعععععععععععي يحضععععععععععرها مجموععععععععععععة مععععععععععن طعععععععععععاقم 

ومععععععععععدير  املشععععععععععاريع واملهندسععععععععععين املعمععععععععععاريين واملستشععععععععععارين اآلخععععععععععرين الععععععععععذين لهععععععععععم عالقععععععععععة بععععععععععالتخطيط الطبععععععععععي واملعععععععععععدات 

 الطبية و لض لضمان اختيار األنسم من األثاث واملعدات.

القائمععععععععة أدنعععععععععاه تحتععععععععو  علعععععععععى الحععععععععد األدنعععععععععى مععععععععن املععععععععععدات الطبيعععععععععة الدععععععععي يجعععععععععم توافرهععععععععا فعععععععععي مستشععععععععفى التأهيعععععععععل الطبعععععععععي. 

املشععععععععغل بالتنسععععععععيق مععععععععع وزارة ال ععععععععحة وأخععععععععذ املوافقعععععععععات الالزمععععععععة حيععععععععال املعععععععععدات واألجهععععععععزة الدععععععععي سعععععععع تم توريعععععععععدها  يقععععععععوم

 بناء على نمو   تقديم الخدمة وعدد األسرة  كما يجم أن يراعى ما يلي في املعدات:

  مجهزة لتلبية االحتيا 

 التوافق مع الخطط العالجية 

 يمكن مقارنتها مع املمارسات العاملية 

 تفعيل أحدث التقنيات 

 

 املجموعة  سرير  30الحد األدنى ل  القسم/ األجهزة واملعدات 

   املركز العالجي الطبي

الروبوتععععععععععععععععات   والجععععععععععععععععزء  -تحليععععععععععععععععل امل عععععععععععععععع ي اآللععععععععععععععععي 

العلعععععععععععععو  مععععععععععععععن الجسععععععععععععععم والجععععععععععععععزء السععععععععععععععفلي مععععععععععععععن 

 )اختيار ( -الجسم 

 املستلزمات الطبية 1

نظععععععععععام متعععععععععععدد املفاصععععععععععل  -القيععععععععععاس الععععععععععديناميكي 

 محمول باليد  

 املستلزمات الطبية 1

تصعععععععععععععععععععععوير األوعيعععععععععععععععععععععة  -تقيعععععععععععععععععععععيم التعععععععععععععععععععععوازن اآللعععععععععععععععععععععي 

 الدموية

 املستلزمات الطبية 1

 املستلزمات الطبية 1 قياس توزيع الضغط 

   IMU -قياسات النتائج املحسوبة 

 اختبار وظيفة اليد   والحركة

 املستلزمات الطبية 1

التخطعععععععععععععععععععععععععيط الكهربععععععععععععععععععععععععععائي للجهععععععععععععععععععععععععععاز العضععععععععععععععععععععععععععلي 

 الحركي )اختيار ( السط ي

 املستلزمات الطبية 1
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التخطعععععععععععععععععععععععععيط الكهربععععععععععععععععععععععععععائي للجهععععععععععععععععععععععععععاز العضععععععععععععععععععععععععععلي 

 EMG & ENGوالعصبي 

 املستلزمات الطبية 1

 املستلزمات الطبية 1 قياس تردد النبض 

 املستلزمات الطبية 1 متعدد القنوات -مخطط كهربية القلم 

 30غرف على األقل ل  3 مركز الفحص والتقييم

 سرير

 

 املستلزمات الطبية 1 جهاز مقياس التنفس 

 املستلزمات الطبية 1 اختبار التحمل الفسيولوجي -املراقبة 

املستلزمات غير  section 1 5 –سرير 

 الطبية

   الصالة العالجية والعال  املائي )اختيار (

 املستلزمات الطبية 1 دراجة للتمرين

 الطبيةاملستلزمات  1 جهاز اهتزاز لكامل الجسم

 املستلزمات الطبية 1 عجلة للكتف

املستلزمات غير  section 3 5 –سرير 

 الطبية

املستلزمات غير  1 سرير/ طاولة للعال  املائي )اختيار (

 الطبية

املستلزمات غير  1 أريكة للعال  املائي )اختيار (

 الطبية

املستلزمات غير  1 كرس ي للعال  املائي 

 الطبية
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املستلزمات غير  1 البكرات والحبل 

 الطبية

 املستلزمات الطبية 1 جهاز تمارين اثقال متعدد التمارين

 املستلزمات الطبية 1 جهاز رفع األثقال

املستلزمات غير  1 قضبان مثبتة على الحوائط

 الطبية

املستلزمات غير  1 جهاز امل  ي األعمدة املتوازية

 الطبية

   نساء رجال و –قسم التنويم 

 املستلزمات الطبية 30 سرير كهربائي

 املستلزمات الطبية 3 حقن-مضخة

 املستلزمات الطبية 3 تسريم -مضخة

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  2 جهاز الصدمات الكهربائية

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  2 رافعة للمريض

   علم األمراض

 الطبية املستلزمات 1 جهاز لقياس األمالح

 املستلزمات الطبية 1 جهاز قياس الهيموجلوبين

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  3 جهاز قياس السكر

 املستلزمات الطبية 1 غازات الدم

   غرفة األدوية

 املستلزمات الطبية 1 بابين -ثالجة 
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املستلزمات غير  1 وحدات تخزين

 الطبية

 املستلزمات الطبية 1 ثالجة لألدوية

املستلزمات غير  1 أرفف

 الطبية

املستلزمات غير  1 مكاتم 

 الطبية

   األشعة/ التصوير الطبي

 املستلزمات الطبية 1 متنقلة   xأشعة 

 املستلزمات الطبية 1 موجات فوق الصوتية متنقلة 
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 متطلبات طاقم )فريق( العمل ملستشفى التأهيل الطبي .3.6

مستشععععععععفى التأهيععععععععل بنععععععععاء  علععععععععى السعععععععععة السععععععععريرية للمستشععععععععفى. الحععععععععد األدنععععععععى لعععععععععدد يجععععععععم أن يتواجععععععععد فريععععععععق العمععععععععل فععععععععي 

سععععععععرير وبنععععععععاء  علععععععععى  لععععععععض تععععععععم وضععععععععع النسععععععععم الخاصععععععععة لعععععععععدد املععععععععوظفين واملوضععععععععحة فععععععععي  30األسععععععععرة فععععععععي هععععععععذه املراكععععععععز هععععععععو 

 الجدول أدناه.

خععععععععععععص طعععععععععععععاقم (  شععععععععععععير  لععععععععععععى السععععععععععععاعات الدععععععععععععي  عملهععععععععععععا املوظععععععععععععف داخععععععععععععل املستشععععععععععععفى. أمععععععععععععا فيمععععععععععععا يFTEالععععععععععععدوام الكامععععععععععععل )

 ساعة طوال األسبوع. 24التمريض ما عدا )رئ س طاقم التمريض( فإن عدد ساعات الدوام الكامل تشمل 

 عدد ساعات الدوام الكامل لعدد س من األسرة يتم تقريبه كما هو موضح أدناه:

 

 احتساب ساعات الدوام الكامل:

 1يتم تقريبه  لى  – 0.9 لى  0.1عدد أفراد طاقم العمل من 

فيتم تقريبها  0.9 لى  0.5لألقل أما األرقام من  0.4 لى  0.1: يتم تقريم األرقام من 1أفراد طاقم العمل أكبر من  عدد

 لألعلى.

 

 أسرة 5فيما يخص قسم التنويم ف  مستشفى التأهيل فإن نسبة فريق التمريض لعدد األسرة ه   ممرض لكل 

 

عدد طاقم العمل  الفريق الطب /طاقم العمل 

 سريرلكل 

عدد موظفي  مالحظات

الدوام الكامل 

ل مستشفى بسعة 

 سرير 30

لكل مركز. الحد  1 املدير الطبي  1

األدنى من املؤهالت 

 :طب م استشار  

1.00 

 PM&R 0.05  1.5استشار  طم التأهيل  2

 0.010 أخصائي الطم الباطني  3

 

 1.00 

 

 0.4  0.013 أخصائي الطم النفس ي 4

لكل سرير/في حال  0.033 القلمأخصائي طم  5

تقديم خدمات 

 التأهيل القلبي

1.00 
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لكل سرير/في حال  0.033 أخصائي طم األطفال  6

تقديم خدمات 

 التأهيل لألطفال

1.00 

 2.00  0.060 طب م مقيم 7

لكل مستشفى/  1 رئ س فريق التمريض 8

الحد األدنى 

املؤهالت لرئ س 

 فريق التمريض

1.00 

 4.00  0.133 أول  أخصائي ممرض 9

 21.00  0.700 ممرض 10

 1.00  0.013 أخصائي اجتماعي 11

 1.00  0.013 أخصائي علم النفس 12

 5.00  0.166 أخصائي عال  طبيلي 13

 4.00  0.133 أخصائي العال  الوظيفي 14

 1.00  0.010 أخصائي تغذية عالجية 15

 لكل سرير/ للتأهيل 0.022 أخصائي عال  تنفس ي 16

الرئو  واصابات 

الحبل الشوكي  باقي 

التخصصات 

 اختيار  

1.00 

 1.00  0.030 أخصائي تخاطم  17

 0.4  0.0133 أخصائي جبائر 18

 1.00 لكل مركز 1 أخصائي/فني تقنية مساعدة 19

 1.00 لكل مركز 1  دارة طبية –رئ س تنفيذ   20

 1.00 لكل مركز 1 منسق جودة 21

 1.00  0.019 فني للسجالت الطبية  22

 

 

 طاقم )فريق( العمل املطلوب في حال توفير الخدمات الطبية االختيارية داخل املركز:
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عدد طاقم العمل  الخدمات الفريق الطب /طاقم العمل 

 لكل سرير

عدد موظفي 

الدوام الكامل 

 30ل مركة بسعة 

 سرير

التخدير/ طم  استشار  تخدير 1

 األلم

0.007 1.00 

التخدير/ طم  أخصائي تخدير 2

 األلم

0.007 1.00 

 1.00 0.007 التصوير الطبي استشار  أشعة  3

 1.00 0.007 التصوير الطبي أخصائي أشعة 4

 1.00 0.007 املختبر أخصائي مختبرات  5

 1.00 0.007 الجلدية أخصائي جلدية 6

 1.00 0.007 املسالض البولية أخصائي مسالض بولية  7

 1.00 0.007 األسنان طب م أسنان 8

 1.00 0.033 الصيدلة صيدلي 9

 3.00 0.090 العال  املائي أخصائي عال  طبيلي للعال  املائي 10

تقويم العظام  فني لألطراف الصناعية 11

واألطراف 

 الصناعية

0.018 1.00 

فني معتمد لتقويم العظام  12

 واألطراف الصناعية 

تقويم العظام 

 واألطراف

 الصناعية

0.018 1.00 

 1.00 0.007 التغذية  أخصائي تغذية  13
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 متطلبات مستشفيات الرعاية املديدة .4

 

 الخدمات املقدمة .4.1

 RDL 5مستو  األدوار واملسؤوليات في مستشفيات الرعاية املديدة عامة 

والرابع  فيما سيكون تقديم  مستو  الرعاية املقدمة للمرض ى سيكون ضمن املستو  األول والثاني والثالع والثالع ب

.
 
 املستويين الثالع ب والرابع اختياريا

 

 الخدمات الطبية  .4.1.1

 خارج املركة ف  املركة الخدمات الطبية 

  ✓ ساعة  24تغطية طبية على مدار 

ساعة تشمل على سبيل  24تغطية  مري:ية على مدار 

 املثاي ال الحصر 

✓  

   تقييم املؤشرات الحيوية  -

   املرض ى في الحركةمساعدة  -

العناية الدائمة بالجروح وتشمل الجروح املعقدة الدي  -

 تتطلم عناية فائقة 

  

   عناية الفغر -

   عناية فغر )تفويه( القولون  -

   التغذية من خالل األنبوب وإدارة األدوية -

   العال  الوريد  -

   قسطرة فولي/ العال  الخا  باملثانة -

   مراقبة الكسور املعقدة -

   NGالتغذية عن طريق أنبوب املعدة  -

   الرعاية التنفسية من خالل فتحة القصبة الهوائية -
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   الشفط -

   التحكم في األوكسجين -

   COPDالرعاية التنفسية  -

   PICCرعاية القسطرة املركزية الداخلية  -

 الرعاية التأهي ية 

) خت ف حسب حالة املريض وتشمل على سبيل املثاي ال 

 الحصر 

✓  

   العال  الطبيلي -

   العال  الوظيفي -

   العال  النفس ي  -

التقييم النفس ي للمريض والتدخل وتقديم 

 االستشارات

  

 التدخالت العصبية النفسية   بما في  لض

 االستشارات النفسية الطوعية و

 تعليمات في تخفيف التوتر واالسترخاء

 التقنيات وكذلض التأقلم النفس ي

 ملساعدة املرض ى على التكيف معاستراتيجيات 

 الظروف

  

   عال  التخاطم  -

نطاق أقل لدعم املستويات  –الرعاية التنفسية  -

 الثاني والثالع

  

   التغذية الطبية العالجية -

   تقييم السمع والتخاطم -

   تقييم النظر وتقديم العال  الالزم -
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   خدمات تقويم العظام  -

   عال  عسر البلع -

   التشنجاتعال   -

   العال  الليمفاو  )التصريف الليمفاو  اليدو ( -

  ✓ املساعدة ف  أنشطة الحياة اليومية

   التدريم على حل مشكلة سلس البول  -

   البرامج املساعدة مثل العال  بالفن -

   التقنية املساعدة -

  ✓ إدارة الحاالت تشمل على سبيل املثاي ال الحصر 

   الرعاية االجتماعية  -

تقديم االستشارات والتوجيهات لذو  املرض ى  -

 ومقدمي الرعاية

  

تقديم خطة عالجية ملا بعد فترة اإلقامة في  -

 املستشفى

  

  ✓  ثقيف و مكين املريض

  ✓ اختياري( –الرعاية النهائية تشمل )املستوا الرابع فقط 

   الرعاية التلطيفية  -

   الرعاية املؤقتة  -

   الدعم املعنو  للمريض ولذويه  -

 –الرعاية التنفسية طوي ة األ ل )املستوا الثالث ب فقط 

 اختياري(

✓  
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 الخدمات الطبية املساندة .4.1.2

 خارج املركة ف  املركة الخدمات الطبية املساندة

خدمة مخفضة أو استخدام املعدات ملرة  –التعقيم املركز  

 واحدة فقط

✓ ✓ 

في املركز يتم تقديم األساسيات فيما  – مختبر/ علم األمراض

 يتعلق بأمراض الدم

✓ ✓ 

األشعة السينية والجهاز املتنقل  –األشعة والتصوير الطبي 

 لألشعة 

✓  

  ✓ لقسم التنويم فقط -صيدلية

  ✓ وحدة للغسيل الكلو  لقسم التنويم فقط

  ✓ ثالجة املوتى

 

 الخدمات الطبية )االختيارية( .4.1.3

 الخدمات 

 التخدير 1

 طم األعصاب  2

 الطم النفس ي 3

 الجلدية 4

 جراحة املسالض البولية 5

 طم األسنان ومعمل خا  بالخدمات املتعلقة  هذا املجال 6

 استشارات الطم الباطني 7

 4.6*الرجاء مراجعة املتطلبات الخاصة بطاقم العمل لهذه الخدمات في فقرة                           
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 الخدمات غير الطبية املساندة .4.1.4

 خارج املركة ف  املركة الخدمات غير الطبية املساندة

  ✓ السجالت الطبية وإدارة املعلومات

  ✓ الوقاية من العدو  ومكافحتها

  ✓  دارة األدوية

 ✓ ✓  دارة وسالمة املرافق

 ✓ ✓ صيانة األجهزة واملعدات الطبية 

 ✓  الطبية( دارة املخلفات )الطبية وغير 

 ✓  املغسلة 

 ✓ ✓ املطبخ

 ✓ ✓ العناية ونظافة الغرف واملرافق

  ✓ الخدمات اإلدارية 

  ✓ التدريم والتطوير

  ✓ االستقبال 

 ✓ ✓ خدمات األمن

 ✓ ✓ الدعم الفني لتقنية املعلومات والصيانة

 

 العالقات الوظيفية  .4.2

املديدة أنسم العالقات وأكيرها فعالية بين املجاالت الوظيفية  يجم أن يتضمن التخطيط الوظيفي ملستشفيات الرعاية

 املختلفة الداخلية والخارجية للمبنى.

 

 العالقات الفراغية األساسية  .4.2.1
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   متر 200-150وصوي مباشر   ف  غ:ون دقيقتين أو حوال 

 الطبيةقسم التنويم  لى الخدمات املشتركة للعال  أو  و  املرض ى وطاقم العمل والخدمات غير  -

 قسم التنويم  لى الفراغات الخارجية -

 الخدمات الطبية املساندة  لى الفراغات الخارجية  -

 

  متر )ما لم يوص ى باالستعانة بمصادر خار ية /  500-400دقائق أو حوال   5وصوي متوسط  ف  غ:ون

 خارج املوقع(

ختبر ووحدة الغسيل الكلو  مثل األشعة والصيدلية وامل -قسم التنويم  لى الخدمات الطبية املساندة -

 )اختيار (

 

  م 500دقائق أو ما يقرب من  5وصوي سهل  أكثر من + 

 اإلدارة  غرف العاملين  قاعة التدريم –قسم التنويم  لى املدخل الرئ س ي  -

 قسم التنويم  لى منطقة الخدمات غير الطبية مثل: الخدمات اللوجستية واملطبخ واملغسلة. -
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 وتوزيعهاتخطيط املساحات  .4.3

 لكل سرير /2م120املساحة النسبية املخصصة ملستشفى الرعاية املديدة هي 

 يوضح الجدول التالي الحد األدنى للجدول املسااي ملستشفيات الرعاية املديدة.

راجع  رشادات املنشآت ال حية )ضمن امللحقات( للحصول على مزيد من املعلومات التفصيلية حول الجداول الخاصة 

 املساحات. بتخطيط

يرجى مالحظة أن هذه التوصيات تستند  لى املعايير الدولية وأفضل املمارسات ومع  لض   فإنها تقدم الحد األدنى من 

سرير و لض لتقديم الخدمات املطلوبة واملستو  املناسم من  30املتطلبات ملستشفى رعاية مديدة ) قامة طويلة( بسعة 

 الرعاية.

 –لكل سرير  2م املساحات األساسية

شاملة مساحات  

 الحركة

 – 2الحد األدنى بع م

شاملة مساحات 

 الحركة

 180  اإلدارة 

 500  التموين

 170  وحدة املعلومات الطبية 

 230  وحدة الصيانة والهندسية 

 55  النظافة والعناية بالغرف

  58 وحدة التنويم / سرير

للمستويات االختيارية  –وحدة مالحظة املريض 

الثالع ب والرابع  يجم تجهيز هذه الوحدة على 

  HDUأنها وحدة عناية عالية 

 280 

وحدة الكيمياء الحيوية وأمراض الدم داخل 

 املركز 

 250 

 330  الوحدة الخاصة بأغطية األسرة 

 165  االستقبال واملدخل الرئ س ي
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 135  األشعة السينية واملوجات فوق الصوتية 

غرفة عمليات لمجراءات البسيطة الدي تتطلم 

 تخدير موضلي

 140 

 250  صيدلية 

 405  أسرة( )اختيار ( 6وحدة غسيل الكلى )

 165  املرافق الخاصة بطاقم العمل

 360  وحدة اإلمداد

 360   دارة املخلفات

 %18  ممرات الحركة

 %20  امليكانيكية والكهربائيةالغرف 

 %2  تقنية املعلومات

  موقف لكل سرير 1 مواقف السيارات

  20 الساحات الخارجية للمرض ى
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 املتطلبات التصميمية  .4.4

 مستشفى الرعاية املديدة  املستشفى العام معايير التصميم

الغرض من 

 التصميم

يحتا   لى دعم املسافات 

القصيرة ودمج الخدمات 

التشخيصية والعالجية ليكون 

 أكير كفاءة

الحاجة  لى دعم العال  املستمر للمرض ى 

 أثناء استيعا هم لفترة طويلة من الزمن

 اختيار   غرفة الطوارئ  وحدات الرعاية

غرفة عمليات لمجراءات البسيطة الدي  وحدة جراحة اليوم الواحد

 تتطلم تخدير موضلي

تشمل  HDUوحدة عناية عالية )فائقة(  وحدة العناية املركزة

ملستو  الرعاية  –جهاز التنفس الصناعي 

 الثالع ب )اختيار (

وحدة الكيمياء الحيوية وأمراض  - مختبر

 الدم باملركز

باإلضافة  لى  شراف طبي من قبل  -

مختبر مرخص لتقديم الخدمات 

ساعة طوال أيام  24على مدار 

 األسبوع.

السينية املتنقلة واملوجات فوق األشعة  وحدة األشعة 

 الصوتية )اختيار (

يجم أن تكون هنالض اتفاقية  حالة مع  غرف العمليات

مستشفى لتسهيل نقل املريض للرعاية 

 الطارئة والحرجة والجراحية

يجم أن يكون هنالض تواصل مع استشار   خدمات التخدير

 تخدير لتقديم االستشارات 
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 اختيارية العيادات الخارجية

صيدلية لقسم التنويم 

 والعيادات الخارجية

لقسم التنويم مع  مكانية تحضير األدوية 

 الوريدية 

االستعانة بخدمات خارجية أو استخدام  وحدة توريد معقمة 

 األدوات ملرة واحدة 

 وحدة غسيل الكلى  اختيار  

 ناد  رياض ي وغرف خاصة بالتأهيل الطبي

الوظائف غير 

 الطبية

 متجر)اختيار ( 

 صالون تجميل )اختيار (

 مقهى

 متجر للهدايا

 مكتبة 

 مقهى

 أماكان مخصصة لتجمع للمرض ى

 صاالت طعام

 فصول دراسية

 حدائق ومساحات خارجية

 مساحات خاصة لذو  املرض ى

 مساحات مخصصة لتعليم األطفال

 غرف ألعاب لألطفال

على جعل املريض طابع  شبه املنزل   يركز   طابع التصميم

ا للبقاء لفترة أطول من الوق  تصل  مرتاح 

يوم لتوفير الرعاية الطبية  25 لى 

والتمريضية الالزمة لحالة صحية مستقرة 

 ولكنها مزمنة
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مصممة ملساعدة املريض على التكيف لفترة   تصميم الغرفة

طويلة من اإلقامة   ويمكن أن تستوعم 

ا أكبر من الزوار.  عدد 
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 األثاث واملعدات .4.5

يقععععععععوم املشععععععععغل ملستشععععععععفيات الرعايععععععععة املديععععععععدة بععععععععإدارة التشععععععععغيل الطبععععععععي للمراكععععععععز بنععععععععاء  علععععععععى أفضععععععععل املمارسععععععععات العامليععععععععة 

وبنعععععععععععاء علعععععععععععى  طعععععععععععار عمعععععععععععل وزارة ال عععععععععععحة.  عتمعععععععععععد التخطعععععععععععيط لألثعععععععععععاث واملععععععععععععدات بشعععععععععععكل ععععععععععععام علعععععععععععى ور  العمعععععععععععل الدعععععععععععي 

ندسععععععععين املعمععععععععاريين واملستشعععععععععارين اآلخععععععععرين الععععععععذين لهعععععععععم يحضععععععععرها مجموعععععععععة مععععععععن طعععععععععاقم العمععععععععل ومععععععععدير  املشعععععععععاريع وامله

 عالقة بالتخطيط الطبي واملعدات الطبية و لض لضمان اختيار األنسم من األثاث واملعدات.

القائمععععععععة أدنععععععععاه تحتععععععععو  علععععععععى الحععععععععد األدنععععععععى مععععععععن املعععععععععدات الطبيععععععععة الدععععععععي يجععععععععم توافرهععععععععا فععععععععي مستشععععععععفى الرعايععععععععة املديععععععععدة. 

ال ععععععععحة وأخععععععععذ املوافقعععععععععات الالزمععععععععة حيععععععععال املعععععععععدات واألجهععععععععزة الدععععععععي سعععععععع تم توريعععععععععدها  يقععععععععوم املشععععععععغل بالتنسععععععععيق مععععععععع وزارة

 بناء على نمو   الرعاية املقدمة وعدد األسرة  كما يجم أن يراعى ما يلي في املعدات:

  مجهزة لتلبية االحتيا 

 التوافق مع الخطط العالجية 

 يمكن مقارنتها مع املمارسات العاملية 

 تفعيل أحدث التقنيات 

 

 املجموعة  سرير  30الحد األدنى ل  لقسم/ األجهزة واملعدات ا

   قسم التنويم

 املستلزمات الطبية 30 كهربائي  –سرير 

 املستلزمات الطبية 25 للحقن –مضخة 

 املستلزمات الطبية 25 للوريد -مضخة

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  2 جهاز الصدمات الكهربائية

 املستلزمات الطبية 1 رافعة للمريض

لغرفة  1سرير و  30لكل  2 معقمات  

 العزل 

 املستلزمات الطبية

   ثالجة املوتى

)عدد الغرف يجم أن  1 غرف  9 –ثالجة 

 يحدد بناء على حجم املركز(

املستلزمات غير 

 الطبية
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   علم األمراض

 املستلزمات الطبية 1 جهاز لقياس األمالح

 املستلزمات الطبية 1 جهاز قياس الهيموجلوبين

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  3 جهاز قياس جلوكوز الدم

 املستلزمات الطبية 1 غازات الدم

   الصيدلية 

 املستلزمات الطبية 1 ببابين  –ثالجة 

املستلزمات غير  1 وحدة تخزين 

 الطبية

 املستلزمات الطبية 1 ثالجة كبيرة لألدوية 

غير املستلزمات  1 أرفف

 الطبية

املستلزمات غير  1 مكاتم 

 الطبية

   األشعة والتصوير الطبي 

 املستلزمات الطبية X 1جهاز متنقل ألشعة 

 املستلزمات الطبية 1 جهاز أشعة فوق املوجات الصوتية 

   علم األمراض

 املستلزمات الطبية 1 جهاز لقياس األمالح

 الطبيةاملستلزمات  1 جهاز قياس الهيموجلوبين
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عدد الكراس ي حسم خطة  اختيار   -الغسيل الكلو  

 الخدمة

 

 املستلزمات الطبية احتياطي 1لكل كرس ي و  1 جهاز غسيل الكلى 

 املستلزمات الطبية 1 وحدة ملعالجة املياه

 املستلزمات الطبية 1 رعاية الكلى –كهربائي  -سرير

 املستلزمات الطبية 4 للحقن –مضخة 

 املستلزمات الطبية 4 للوريد -مضخة

   الخدمات العالجية املساندة

املستلزمات غير  1 دراجة 

 الطبية

املستلزمات غير  1 جهاز اهتزاز لكامل الجسم

 الطبية

املستلزمات غير  1 عجلة للكتف

 الطبية

املستلزمات غير  1 أريكة

 الطبية

املستلزمات غير  1 البكرات والحبل

 الطبية

املستلزمات غير  1 متعددة للتمرينمعدات رياضية 

 الطبية

املستلزمات غير  1 جهاز رفع أثقال 

 الطبية
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املستلزمات غير  1 قضبان مثبتة على الحائط

 الطبية

مرضعععععععع ى التععععععععنفس الصعععععععععناعي املسععععععععتو  الثالعععععععععع ب 

 والرابع )اختيار ( 

الحد األدنى لكل مريض على 

 تنفس صناعي

 

 الطبيةاملستلزمات  1 كهربائي  –سرير 

 املستلزمات الطبية 3 للحقن –مضخة 

 املستلزمات الطبية 3 للوريد -مضخة

 املستلزمات الطبية سرير  30لكل  3 جهاز الصدمات الكهربائية

 املستلزمات الطبية سرير  30لكل  1 رافعة للمريض

 املستلزمات الطبية 1 األجهزة املعلقة في سقف الغرفة 

 املستلزمات الطبية 1 جهاز التنفس الصناعي 

بجانعععععععععععععم السعععععععععععععرير مسعععععععععععععتو  الرعايععععععععععععععة  –شاشعععععععععععععة 

 املركزة

 املستلزمات الطبية 1
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 متطلبات طاقم )فريق( العمل ملستشفيات الرعاية املديدة .4.6

يجعععععععم أن يتواجعععععععد فريعععععععق العمعععععععل فعععععععي مستشعععععععفى الرعايعععععععة املديعععععععدة بنعععععععاء  علعععععععى السععععععععة السعععععععريرية للمستشعععععععفى. الحعععععععد األدنعععععععى 

سعععععععرير وبنعععععععاء  علععععععى  لعععععععض تعععععععم وضعععععععع النسعععععععم الخاصعععععععة لععععععععدد املعععععععوظفين واملوضعععععععحة  30املراكعععععععز هعععععععو لعععععععدد األسعععععععرة فعععععععي هعععععععذه 

 في الجدول أدناه.

(  شععععععععععععير  لععععععععععععى السععععععععععععاعات الدععععععععععععي  عملهععععععععععععا املوظععععععععععععف داخععععععععععععل املستشععععععععععععفى. أمععععععععععععا فيمععععععععععععا يخععععععععععععص طعععععععععععععاقم FTEالععععععععععععدوام الكامععععععععععععل )

 عة طوال األسبوع.سا 24التمريض ما عدا )رئ س طاقم التمريض( فإن عدد ساعات الدوام الكامل تشمل 

 عدد ساعات الدوام الكامل لعدد س من األسرة يتم تقريبه كما هو موضح أدناه:

 

 احتساب ساعات الدوام الكامل:

 1يتم تقريبه  لى  – 0.9 لى  0.1عدد أفراد طاقم العمل من 

فيعععععععتم  0.9 لععععععى  0.5ن لألقعععععععل أمععععععا األرقععععععام مععععععع 0.4 لععععععى  0.1: يععععععتم تقريععععععم األرقعععععععام مععععععن 1عععععععدد أفععععععراد طعععععععاقم العمععععععل أكبععععععر معععععععن 

 تقريبها لألعلى.

 

املستو  الثالع ب اختيار  في مستشفى الرعاية املديدة. مستو  الرعاية الرابع يتبع املتطلبات الخاصة بمستو  الرعاية 

 الثالع ب.

 

 نسبة عدد األسرة في مستشفى الرعاية املديدة لكل ممرض= 

 

 

املستوا  الفريق الطب /طاقم العمل 

 الطب 

عدد طاقم 

العمل لكل 

 سرير

عدد موظفي  مالحظات

الدوام الكامل 

ل مركة بسعة 

 سرير 30

لكل مركز. الحد  1 2 املدير الطبي  1

األدنى من 

املؤهالت :طب م 

استشار  في 

تخصص  عادة 

 التأهيل الرئ س ي.

1 

3 

 ب3

 6.45 املستو  الثاني

 4.30 املستو  الثالع

 3.15 املستو  الثالع ب
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استشار  طم األسرة  2

 والشيخوخة

2 0.009  1 

 1  0.009 ب3 استشار  التخدير 3

 1  0.009 3 أخصائي التخدير  4

 ب3

 1  0.005 2 استشار  األشعة  5

3 

 ب3

 1  0.007 2 أخصائي الطم الباطني 6

3 

 أخصائي طم األسرة 7

 والشيخوخة

2 0.009  1 

 1  0.007 2 أخصائي الطم النفس ي 8

3 

 ب3

 1  0.009 2 أخصائي أشعة  9

3 

 ب3

أخصائي مختبر )علم  10

 األمراض(

2 0.009  1 

3 

 ب3

 1  0.007 2 طب م مقيم  11

3 0.026  1 

لكل مركز/ الحد  1 2 رئ س فريق التمريض 12

األدنى للمؤهالت 

أخصائي تمريض 

 أول 

1 

3 

 ب3

 2  0.06 2 أخصائي تمريض أول  13

3 0.073  2 

 17  0.572 2 ممرض 14



 

52 
 

3 0.895  27 

 1 لكل مركز 1 2 صيدلي 15

3 0.018  1 

 1  0.026 ب3

 1  0.013 2 أخصائي اجتماعي 16

3 0.014  1 

 1  0.018 2 أخصائي علم النفس 17

3 

 1  0.018 2 أخصائي عال  طبيلي 18

3 0.026  1 

 1  0.043 2 أخصائي العال  الوظيفي 19

 1  0.013 2 أخصائي تغذية عالجية 20

3 0.018  1 

 1  0.022 2 عام –أخصائي تغذية  21

3 

 ب3

 1  0.010 2 فني مختبر  22

3 0.013  1 

 1  0.013 2 فني أشعة  23

3 0.023  1 

املوجات  –أخصائي أشعة  24

 فوق الصوتية

2 0.010  1 

3 

أخصائي ألرشفة الصور  25

 PACSالطبية 

 1 لكل مركز 1 2

3 

 ب3

 1  0.034 2 أخصائي عال  تنفس ي  26

3 0.043  1 

 1  0.011 2 فني صيدلة 27

3 0.02  1 

 1  0.02 ب3
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 1  0.043 2 عال  طبيلي فني 28

3 0.065  2 

 1  0.026 2 أخصائي تخاطم  29

3 0.043  1 

 2  0.054 ب3

 1 لكل مركز 1 2  دارة طبية –رئ س تنفيذ   30

3 

 ب3

 1 لكل مركز 1 2 منسق جودة 31

3 

 ب3

 1  0.013 2 فني للسجالت الطبية  32

3 

 ب3

 

 طاقم )فريق( العمل املطلوب في حال توفير الخدمات الطبية االختيارية داخل املركز:

املستوا  الفريق الطب /طاقم العمل 

 الطب 

عدد طاقم 

العمل لكل 

 سرير

عدد موظفي 

الدوام الكامل 

ل مركة بسعة 

 سرير 30

 1 0.007 2 استشار  الطم النفس ي  1

3 

 ب3

 1 0.007 2 استشار  الطم الباطني  2

3 

 ب3

 1 0.007 3 استشار  طم األعصاب 3

 ب3

 1 0.009 ب3 استشار  التخدير  4
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 1 0.007 2 أخصائي الجلدية 5

3 

 ب3

 1 0.007 2 أخصائي املسالض البولية 6

3 

 ب3

 1 1 2 طب م أسنان 7

3 

 ب3

 1 1 2 طب م أسنانمساعد  8

3 

 ب3

 1 1 2 فني معمل األسنان 9

3 

 ب3
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 متطلبات مراكز الرعاية التمريضية  .5

 الخدمات املقدمة .5.1

 لدليل املرافق ال حية الدولية )للمزيد  RDL 3مستو  األدوار واملسؤوليات في مراكز الرعاية التمريضية عامة 
 
وفقا

 الرجاء مراجعة امللحقات(

مستو  الرعاية املقدمة للمرض ى في مراكز الرعاية التمريضية  سيكون ضمن املستو  األول والثاني )الرجاء مراجعة 

 (1.3.2مستويات الرعاية في فقرة 

برنامح الرعاية التمريضية  عتمد على املريض وأهداف الخطة العالجية املحددة له  وتشمل الخدمات املذكورة أدناه 

 في املركز أو خارجه.سواء تم تقديمها 

 

 الخدمات الطبية  .5.1.1

 خارج املركة ف  املركة الخدمات الطبية 

  ✓ ساعة  24تغطية طبية على مدار 

ساعة تشمل على سبيل  24تغطية  مري:ية على مدار 

 املثاي ال الحصر 

✓  

   تقييم املؤشرات الحيوية  -

   مساعدة املرض ى في الحركة -

العناية الدائمة بالجروح وتشمل الجروح املعقدة الدي  -

 تتطلم عناية فائقة 

  

   عناية فغر )تفويه( القولون  -

   التغذية من خالل األنبوب وإدارة األدوية -

   العال  الوريد  -

   قسطرة فولي/ العال  الخا  باملثانة -

   مراقبة الكسور املعقدة -

   NGالتغذية عن طريق أنبوب املعدة  -

   الشفط -
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 الرعاية التأهي ية 

) خت ف حسب حالة املريض وتشمل على سبيل املثاي ال 

 الحصر 

✓  

   العال  الطبيلي -

 ✓  العال  الوظيفي -

 ✓  :العال  النفس ي  -

التقييم النفس ي للمريض والتدخل وتقديم 

 االستشارات

 ✓ 

 التدخالت العصبية النفسية   بما في  لض

 الطوعية واالستشارات النفسية 

 تعليمات في تخفيف التوتر واالسترخاء

 التقنيات وكذلض التأقلم النفس ي

 استراتيجيات ملساعدة املرض ى على التكيف مع

 الظروف

 ✓ 

   عال  التخاطم  -

   التغذية الطبية العالجية -

   تقييم السمع والتخاطم -

   تقييم النظر وتقديم العال  الالزم -

   خدمات تقويم العظام  -

   عال  عسر البلع -

   عال  التشنجات -

   العال  الليمفاو  )التصريف الليمفاو  اليدو ( -

  ✓ املساعدة ف  أنشطة الحياة اليومية
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   التدريم على حل مشكلة سلس البول  -

   البرامج املساعدة مثل العال  بالفن -

   التقنية املساعدة -

  ✓ إدارة الحاالت تشمل على سبيل املثاي ال الحصر 

   الرعاية االجتماعية  -

تقديم االستشارات والتوجيهات لذو  املرض ى  -

 ومقدمي الرعاية

  

تقديم خطة عالجية ملا بعد فترة اإلقامة في  -

 املستشفى

  

  ✓  ثقيف و مكين املريض

 

 الخدمات الطبية املساندة .5.1.2

 خارج املركة ف  املركة الخدمات الطبية املساندة

في املركز يتم تقديم األساسيات فيما  –مختبر/ علم األمراض 

 يتعلق بأمراض الدم

✓ ✓ 

األشعة السينية والجهاز املتنقل  –األشعة والتصوير الطبي 

 لألشعة 

✓  

 ✓ ✓ لقسم التنويم فقط -صيدلية

  ✓ ثالجة املوتى

 

 الخدمات الطبية )االختيارية( .5.1.3

 الخدمات 

 التخدير 1
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 طم األعصاب  2

 الطم النفس ي 3

 الجلدية 4

 جراحة املسالض البولية 5

 طم األسنان ومعمل خا  بالخدمات املتعلقة  هذا املجال 6

 استشارات الطم الباطني 7

 مختبر/ علم األمراض 8

 األشعة  9

 5.6*الرجاء مراجعة املتطلبات الخاصة بطاقم العمل لهذه الخدمات في فقرة                           
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 الطبية املساندة الخدمات غير  .5.1.4

 خارج املركة ف  املركة الخدمات غير الطبية املساندة

 ✓ ✓ السجالت الطبية وإدارة املعلومات

  ✓ الوقاية من العدو  ومكافحتها

 ✓ ✓  دارة األدوية

 ✓ ✓  دارة وسالمة املرافق

 ✓ ✓ صيانة األجهزة واملعدات الطبية 

 ✓   دارة املخلفات )الطبية وغير الطبية(

 ✓  املغسلة 

 ✓ ✓ املطبخ

 ✓ ✓ العناية ونظافة الغرف واملرافق

  ✓ الخدمات اإلدارية 

  ✓ التدريم والتطوير

  ✓ االستقبال 

 ✓ ✓ خدمات األمن

 ✓ ✓ الدعم الفني لتقنية املعلومات والصيانة
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 العالقات الوظيفية  .5.2

التمريضية أنسم العالقات وأكيرها فعالية بين املجاالت الوظيفية يجم أن يتضمن التخطيط الوظيفي ملراكز الرعاية 

 املختلفة الداخلية والخارجية للمبنى.

 

 العالقات الفراغية األساسية  .5.2.1

   متر 200-150وصوي مباشر   ف  غ:ون دقيقتين أو حوال 

 غرف النوم  لى الخدمات املشتركة املساندة -

 ولذو  املرض ى *صالة الطعام  والغرف املخصصة لطاقم العمل

 الجناح الخا  بغرف النوم  لى غرف النوم. -

 الخدمات الطبية املساندة  لى املساحات الخارجية -

 

  متر )ما لم يوص ى باالستعانة بمصادر خار ية /  500-400دقائق أو حوال   5وصوي متوسط  ف  غ:ون

 خارج املوقع(

 غرف النوم  لى الخدمات الطبية املساندة  -

 الصوتية / األشعة )اختيار (  الصيدلية  املختبر  وحدة الغسيل الكلو  )اختيار (*املوجات فوق 

 غرف النوم  لى الرعاية املجتمعمية -

 

  م 500دقائق أو ما يقرب من  5وصوي سهل  أكثر من + 

 اإلدارة  غرف العاملين  قاعة التدريم –غرف النوم  لى املدخل الرئ س ي  -

 الطبية مثل: الخدمات اللوجستية واملطبخ واملغسلة. غرف النوم  لى منطقة الخدمات غير -

 

 

 ألمثلة توضيحية حول العالقات الوظيفية الرجاء مراجعة امللحقات
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 تخطيط املساحات وتوزيعها .5.3

 لكل سرير /2م120املساحة النسبية املخصصة ملركز الرعاية التمريضية هي 

 . RDLيوضح الجدول التالي الحد األدنى للجدول املسااي ملراكز الرعاية التمريضية ضمن مستو  األدوار واملسؤوليات 

يرجى مراجعة  رشادات املنشآت ال حية )ضمن امللحقات( للحصول على مزيد من املعلومات التفصيلية حول الجداول 

 الخاصة بتخطيط املساحات.

التوصيات تستند  لى املعايير الدولية وأفضل املمارسات ومع  لض   فإنها تقدم الحد األدنى من كما يرجى مالحظة أن هذه 

 سرير و لض لتقديم الخدمات املطلوبة واملستو  املناسم من الرعاية. 30املتطلبات ملركزرعاية تمريضية بسعة 

 

 –لكل سرير  2م املساحات األساسية

شاملة مساحات  

 الحركة

 – 2ع مالحد األدنى ب

شاملة مساحات 

 الحركة

 240  اإلدارة 

 375  التموين

 230  وحدة املعلومات الطبية 

 230  وحدة الصيانة والهندسة 

 55  النظافة والعناية بالغرف

  58 وحدة التنويم / سرير

الوحدة الخاصة بمستلزمات املالبس وأغطية 

 األسرة

 330 

وحدة الكيمياء الحيوية وأمراض الدم داخل 

 املركز 

 250 

 330  الوحدة الخاصة بأغطية األسرة 

 165  االستقبال واملدخل الرئ س ي

 135  األشعة السينية واملوجات فوق الصوتية 
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 140  غرفة عمليات )اختيار (

 250  صيدلية 

 405  أسرة( )اختيار ( 6وحدة غسيل الكلى )

 165  الخاصة بطاقم العملاملرافق 

 360  وحدة اإلمداد

 360   دارة املخلفات

 %18  ممرات الحركة

 %20  الغرف امليكانيكية والكهربائية

 %2  تقنية املعلومات

  موقف لكل سرير 1 مواقف السيارات

  20 الساحات الخارجية للمرض ى
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 املتطلبات التصميمية  .5.4

 التمري:ية  مستشفى )مركة( الرعاية املستشفى العام معايير التصميم

الغرض من 

 التصميم

يحتا   لى دعم املسافات 

القصيرة ودمج الخدمات 

التشخيصية والعالجية ليكون 

 أكير كفاءة

الحاجة  لى دعم العال  املستمر للمرض ى 

 أثناء استيعا هم لفترة طويلة من الزمن

 اختيار   غرفة الطوارئ  وحدات الرعاية

 اختيار   اليوم الواحد وحدة جراحة

وحدة مالحظة املرض ى ضمن الجناح العام  وحدة العناية املركزة

 )اختيار (

 الحد األدنى من املتطلبات: مختبر

 وجود مختبر لجمع العينات وفحصها.

اختيار : مختبر أساس ي ألمراض  -

الدم والكيمياء الحيوية داخل 

 املركز 

 الحد األدنى للمتطلبات: -

مع مختبر خارجي لضمان  وجود اتفاقية

 24تقديم الفحوصات املطلوبة على مدار 

ساعة طوال األسبوع وتشمل )أمراض الدم  

 وعلم األحياء املجهرية  وعلم التشريح(

جهاز املوجات فوق الصوتية املتنقل  وحدة األشعة 

 )اختيار (

يجم أن تكون هنالض اتفاقية  حالة مع  غرف العمليات

ل املريض للرعاية مستشفى لتسهيل نق

 الطارئة والحرجة والجراحية

 اختيار   خدمات التخدير
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 اختيار   العيادات الخارجية

صيدلية لقسم التنويم 

 والعيادات الخارجية

يجم توفير األدوية للمرض ى حال مغادرسهم 

مركز الرعاية  من خالل وصفة طبية يتم 

صرفها من قبل صيدليات معينة أو من 

خالل مستشفى ضمن نطاق املركز أو يتم 

 تقديم خدمات عامة بإجراءات موثقة.  

 اختيار   وحدة توريد معقمة 

 ناد  رياض ي وغرف خاصة بالتأهيل الطبي 

غير الوظائف 

 الطبية

 مقهى

 متجر للهدايا

 متجر)اختيار (

 صالون تجميل )اختيار (

 مكتبة 

 مقهى

 أماكان مخصصة لتجمع للمرض ى

 صاالت طعام

 فصول دراسية

 حدائق ومساحات خارجية

 مساحات خاصة لذو  املرض ى

 مساحات مخصصة لتعليم األطفال

 غرف ألعاب لألطفال

فراغات  ات كفاءة عالية تركز  طابع التصميم

على عال  املرض ى بشكل مكثف 

حيع تمتد مدة  قامة املرض ى  لى 

 أيام أو أقل.  10

طابع  شبه املنزل   يركز على جعل املريض 

ا للبقاء لفترة أطول من الوق  تصل  مرتاح 

يوم لتوفير الرعاية الطبية  25 لى 

والتمريضية الالزمة لحالة صحية مستقرة 

 مزمنةولكنها 

مصممة ليتم تقديم الخدمة  تصميم الغرفة

 للمريض خالل مدة قصيرة.

مصممة ملساعدة املريض على التكيف لفترة 

طويلة من اإلقامة   ويمكن أن تستوعم 
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 السماح لعدد محدود من الزوار.

ال يمكن  ضفاء ملسة شخصية 

 عليها.

ا أكبر من الزوار. كما يمكن  ضفاء ملسة  عدد 

 شخصية عليها.

 

 األثاث واملعدات .5.5

يقعععععععععوم املشعععععععععغل ملراكعععععععععز الرعايعععععععععة التمريضععععععععععية بعععععععععإدارة التشعععععععععغيل الطبعععععععععي للمراكعععععععععز بنععععععععععاء  علعععععععععى أفضعععععععععل املمارسعععععععععات العامليععععععععععة 

وبنعععععععععععاء علعععععععععععى  طعععععععععععار عمعععععععععععل وزارة ال عععععععععععحة.  عتمعععععععععععد التخطعععععععععععيط لألثعععععععععععاث واملععععععععععععدات بشعععععععععععكل ععععععععععععام علعععععععععععى ور  العمعععععععععععل الدعععععععععععي 

واملهندسععععععععين املعمععععععععاريين واملستشعععععععععارين اآلخععععععععرين الععععععععذين لهعععععععععم يحضععععععععرها مجموعععععععععة مععععععععن طعععععععععاقم العمععععععععل ومععععععععدير  املشعععععععععاريع 

 عالقة بالتخطيط الطبي واملعدات الطبية و لض لضمان اختيار األنسم من األثاث واملعدات.

القائمععععععععة أدنععععععععاه تحتعععععععععو  علععععععععى الحعععععععععد األدنععععععععى معععععععععن املعععععععععدات الطبيععععععععة الدعععععععععي يجععععععععم توافرهعععععععععا فععععععععي مركعععععععععز الرعايععععععععة التمريضعععععععععية. 

وزارة ال ععععععععحة وأخععععععععذ املوافقعععععععععات الالزمععععععععة حيععععععععال املعععععععععدات واألجهععععععععزة الدععععععععي سعععععععع تم توريعععععععععدها يقععععععععوم املشععععععععغل بالتنسععععععععيق مععععععععع 

 بناء على نمو   الرعاية املقدمة وعدد األسرة  كما يجم أن يراعى ما يلي في املعدات:

 مصممة لغرض معين 

 التوافق مع الخطط العالجية 

 يمكن مقارنتها مع املمارسات العاملية 

 تفعيل أحدث التقنيات 

 

 املجموعة  سرير  30الحد األدنى ل  القسم/ األجهزة واملعدات 

   األشعة والتصوير الطبي 

 املستلزمات الطبية X 1جهاز متنقل ألشعة 

 املستلزمات الطبية 1 جهاز أشعة فوق املوجات الصوتية 

   علم األمراض

 املستلزمات الطبية 1 جهاز لقياس األمالح

 املستلزمات الطبية 1 جهاز قياس الهيموجلوبين

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  3 جهاز قياس جلوكوز الدم
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 املستلزمات الطبية 1 غازات الدم

 اختيار   –االستجمام والتأهيل 

 

  

املستلزمات غير  1 دراجة 

 الطبية

املستلزمات غير  1 جهاز اهتزاز لكامل الجسم

 الطبية

املستلزمات غير  1 عجلة للكتف

 الطبية

املستلزمات غير  1 أريكة

 الطبية

املستلزمات غير  1 البكرات والحبل

 الطبية

املستلزمات غير  1 معدات رياضية متعددة للتمرين

 الطبية

املستلزمات غير  1 جهاز رفع أثقال 

 الطبية

املستلزمات غير  1 قضبان مثبتة على الحائط

 الطبية

   رجال وسيدات  –قسم التنويم 

 املستلزمات الطبية 30 كهربائي  –سرير 

 املستلزمات الطبية 4 للحقن -مضخة 

 املستلزمات الطبية 4 للوريد -مضخة
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 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  2 جهاز الصدمات الكهربائية

 املستلزمات الطبية سرير 30لكل  1 رافعة للمريض
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 التمريضيةمتطلبات طاقم )فريق( العمل ملراكز الرعاية  .5.6

 

يجم أن يتواجد فريق العمل في مركز الرعاية التمريضية بناء  على السعة السريرية للمركز. الحد األدنى لعدد األسرة في 

سرير وبناء  على  لض تم وضع النسم الخاصة لعدد املوظفين واملوضحة في الجدول  30في مراكز الرعاية التمريضية  هو 

 أدناه.

 شعععععععير  لعععععععى السعععععععاعات الدعععععععي  عملهعععععععا املوظعععععععف داخعععععععل املركعععععععز. أمعععععععا فيمعععععععا يخعععععععص طعععععععاقم التمعععععععريض معععععععا ( FTEالعععععععدوام الكامعععععععل )

 ساعة طوال األسبوع. 24عدا )رئ س طاقم التمريض( فإن عدد ساعات الدوام الكامل تشمل 

 عدد ساعات الدوام الكامل لعدد س من األسرة يتم تقريبه كما هو موضح أدناه:

 

 احتساب ساعات الدوام الكامل:

 1يتم تقريبه  لى  – 0.9 لى  0.1عدد أفراد طاقم العمل من 

فيعععععععتم  0.9 لععععععى  0.5لألقعععععععل أمععععععا األرقععععععام معععععععن  0.4 لععععععى  0.1: يععععععتم تقريععععععم األرقعععععععام مععععععن 1عععععععدد أفععععععراد طعععععععاقم العمععععععل أكبععععععر معععععععن 

 تقريبها لألعلى.

 

 نسبة عدد األسرة في مراكز الرعاية التمريضية لكل ممرض

 6.45و  الثاني: املست – 10.75املستو  األول: 

 

املستوا  الفريق الطب /طاقم العمل 

 الطب 

عدد طاقم 

العمل لكل 

 سرير

عدد موظفي  مالحظات

الدوام الكامل 

ل مركة بسعة 

 سرير 30

لكل مركز. الحد  1 1 املدير الطبي  1

األدنى من 

املؤهالت :طب م 

 استشار .

1 

2 

استشار  طم األسرة  2

 والشيخوخة

1 0.009  1 

2 

 1  0.009 2 أخصائي التخدير 3

 1  0.005 2 استشار  األشعة  4

 1  0.007 2 أخصائي الطم الباطني 5
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أخصائي طم األسرة  6

 والشيخوخة 

1 0.009  1 

2 

 1  0.007 1 طب م مقيم 7

2 

لكل مركز. الحد  1 1 رئ س فريق التمريض 8

األدنى من 

املؤهالت أخصائي 

 أول تمريض 

1 

2 

 2  0.054 1 أخصائي تمريض أول  9

2 0.062  2 

 10  0.323 1 ممرض 10

2 0.573  17 

 1 لكل مركز 1 1 صيدلي 11

2 

 1  0.009 1 أخصائي اجتماعي 12

2 0.013 

 1  0.009 1 أخصائي علم النفس 13

2 0.018 

 1  0.018 1 أخصائي عال  طبيلي 14

2 

 1  0.043 2 أخصائي العال  الوظيفي 15

 1  0.013 1 أخصائي تغذية عالجية 16

2 

 1  0.013 1 أخصائي تغذية عامة  17

2 0.022 

أخصائي ألرشفة الصور  18

 PACSالطبية 

 1 لكل مركز 1 1

2 

 1  0.023 1 أخصائي عال  تنفس ي  19

2 0.034  1 
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 1  0.011 1 فني صيدلة 20

2 

 1  0.022 1 فني عال  طبيلي 21

2 0.043  1 

 1  0.026 2 أخصائي تخاطم  22

 1 لكل مركز 1 1  دارة طبية –رئ س تنفيذ   23

2 

 1 لكل مركز 1 1 منسق جودة 24

2 

 1  0.013 1 فني للسجالت الطبية  25

2 

 

 توفير الخدمات الطبية االختيارية داخل املركز: طاقم )فريق( العمل املطلوب في حال

املستوا  الفريق الطب /طاقم العمل 

 الطب 

عدد طاقم 

العمل لكل 

 سرير

عدد موظفي 

الدوام الكامل 

ل مركة بسعة 

 سرير 30

 1 0.007 2 استشار  الطم النفس ي  1

 1 0.007 2 استشار  الطم الباطني  2

 1 0.007 2 أخصائي الطم النفس ي  3

 1 0.009 2 أخصائي األشعة  4

أخصائي مختبر )علم  5

 األمراض(

2 0.009 1 

 1 0.007 2 أخصائي الجلدية  6

 1 0.007 2 أخصائي املسالض البولية 7

 1 1 1 طب م أسنان 8

2 

 1 0.01 1 فني مختبر  9

 1 0.01 1 فني أشعة  10
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2 0.013 1 

أخصائي أشعة املوجات  11

 فوق الصوتية 

1 0.01 1 

2 

 1 1 1 مساعد طب م أسنان 12

2 

 1 1 1 فني ملعمل األسنان 13

2 
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 املتطلبات البيئية والهندسية للمرافق .6

يجععععععععم أن  عتمععععععععد تصععععععععميم مرافععععععععق الرعايععععععععة املمتععععععععدة علععععععععى ن ععععععععج مععععععععرن ونمععععععععو جي  عتمععععععععد علععععععععى روح أشععععععععكال البنععععععععاء املحليععععععععة 

معاصععععععععععععععر. يجعععععععععععععم أن يختلعععععععععععععف التصععععععععععععععميم ععععععععععععععن ب ئععععععععععععععة املستشعععععععععععععف يات العامععععععععععععععة والبنيعععععععععععععة االجتماعيعععععععععععععة بأسععععععععععععععلوب وشعععععععععععععكل 

 علععععععى صععععععحة املرضعععععع ى وحععععععالتهم 
 
والتخصصععععععية و لععععععض بجعععععععل هععععععذه املراكععععععز أقععععععرب مععععععا يكععععععون لب ئععععععة املنععععععزل ممععععععا يععععععؤثر  يجابيععععععا

 النفسية.

عادة يجععععععععم أن يراععععععععععي التصععععععععميم املعععععععععدة املمتععععععععدة إلقامعععععععععة املرضعععععععع ى فعععععععععي املراكععععععععز وأن  سعععععععععاهم فععععععععي تمكعععععععععين  املرضعععععععع ى معععععععععن اسعععععععععت

الثقعععععععععععععة بعععععععععععععالنفس ودعمهعععععععععععععم نحعععععععععععععو تحقيعععععععععععععق االسعععععععععععععتقاللية النشعععععععععععععا  وتعظعععععععععععععيم اإلمكانعععععععععععععات الكاملعععععععععععععة لقعععععععععععععدراسهم املعرفيعععععععععععععة 

 والجسدية.

ععععععععععععا أهميعععععععععععة الرعايععععععععععععة القائمعععععععععععة علععععععععععععى الفريعععععععععععق وأن يععععععععععععوفر منعععععععععععاطق مرنععععععععععععة محعععععععععععددة ألنععععععععععععواع  يجعععععععععععم أن  عععععععععععععزز التصعععععععععععميم أيض 

. تععععععععععد أحجعععععععععام غعععععععععرف املرضععععععععع ى األكبعععععععععر متععععععععععددة معععععععععن مشعععععععععاركة املعععععععععريض وعالجعععععععععه معععععععععن قبعععععععععل فريعععععععععق متععععععععععدد التخصصعععععععععات

ميعععععععزة أساسعععععععية للسعععععععماح بالرعايعععععععة املركعععععععزة بجانعععععععم السعععععععرير والدعععععععي تعععععععدعم مسعععععععتويات مختلفعععععععة معععععععن مشعععععععاركة املعععععععريض بععععععععد 

 النقل املبكر من املستشفيات.

 

 مقدمة .6.1

  سرير 30الحد األدنى لعدد األسرة في مراكز الرعاية املمتدة هو 

  على فئات املرض ىعدد األسرة املطلوب يتم تحديده بناء 

 )ال بد من وجود اتفاقية مع مستشفى الستقبال الحاالت الحرجة في حال الحاجة لنقل املرض ى )اتفاقية  حالة 

  يتعهد مشغل مراكز الرعاية املمتدة بااللتزام بأنظمة وزارة ال حة وتعليماسها في حال  ضافة أ  خدمات طبية

 أو طاقم عمل ضمن مختلف التخصصات الطبية.

 

 اجع التصميممر  .6.2

يجعععععععم أن تتبععععععععع كععععععععل منشععععععععأة املتطلبعععععععات الخاصععععععععة بسععععععععهولة  مكانيععععععععة الوصععععععععول واسعععععععتراتيجيات الوصععععععععول املحععععععععددة فععععععععي كععععععععود 

للمبعععععععععاني  ICC A117.1-2017البنعععععععععاء السععععععععععود    وكعععععععععود البنعععععععععاء العععععععععدولي   وأفضعععععععععل املمارسعععععععععات األخعععععععععر  مثعععععععععل معيعععععععععار 

 واملنشآت القابلة لالستخدام.

احتياجععععععععات جميععععععععع األشععععععععخا  بمختلععععععععف قععععععععدراسهم و لععععععععض ليتمكنععععععععوا مععععععععن الوصععععععععول  لععععععععى يجععععععععم أن يراعععععععععي تصععععععععميم املبنععععععععى 

 املرافق ودخولها. ولكي يتحقق  لض ال بد من مراعاة االعتبارات التالية:

 احتياجات العاملين والزوار واملرض ى 
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 األشخا    و  اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ممن لديهم صعوبة في الحركة أو الرؤية أو السمع  باإلضافة  لى

 
 
 الذين  ستخدمون وسائل مساعدة للحركة لفترات قصيرة والعاملين  و  االحتياجات الخاصة أيضا

 احتياجات كبار السن والضعفاء أو املصابين بالخرف 

 املرض ى أو الزوار املصابين بالسمنة املفرطة 

 اآلباء واألمهات ب حبة األطفال وعرباسهم 

  اإلدراكيةاحتياجات مرض ى األمراض العقلية أو 

 

 العالقات الوظيفية العامة .6.3

يجععععععععععععععم أن يتضععععععععععععععمن التخطععععععععععععععيط الععععععععععععععوظيفي ملنشععععععععععععععأة الرعايععععععععععععععة املمتععععععععععععععدة علععععععععععععععى العالقععععععععععععععات واالتصععععععععععععععاالت األكيععععععععععععععر مالءمععععععععععععععة 

وفعاليععععععععععة بععععععععععين مختلععععععععععف املجععععععععععاالت الوظيفيععععععععععة الداخليععععععععععة والخارجيععععععععععة للمبنععععععععععى. مععععععععععن خععععععععععالل  نشععععععععععاء العالقععععععععععات الوظيفيععععععععععة 

كعععععععن اختبععععععععار مفعععععععاهيم التصععععععععميم والبنععععععععاء   وتقيعععععععيم حركععععععععة سعععععععير املرضعععععععع ى وسععععععععير املثاليعععععععة قبععععععععل تطعععععععوير التصععععععععميم  مععععععععن املم

 العمعععععععل علعععععععى تعععععععوفير عالقعععععععات منطقيعععععععة ومدروسعععععععة بعععععععين فراغعععععععات املنشعععععععأة وموقعهعععععععا ممعععععععا 
 
العمععععععل معععععععن أجعععععععل الكفعععععععاءة. أيضعععععععا

  ساهم في تحقيق ما يلي:

 تحقيق أفضل املمارسات العاملية وتوفير الخدمات الطبية بشكل آمن 

  املرض ى من خالل تقديم رعاية أفضلتحسين حالة 

 التركيز على سهولة الوصول والسالمة واألمن 

   تحسين مستو  ال حة والسالمة املهنية والتحكم بالعدو 

 زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع مستو  اإلنتاجية من خالل تقليل التكاليف املتكررة 

  الحركةدعم املوظفين وتسهيل حركة املواد من خالل تقليل مسافات 

  تقليعععععععل اإلجعععععععراءات التشعععععععغيلية معععععععن خعععععععالل العمعععععععل علعععععععى خلعععععععق تنعععععععاغم بعععععععين األقسعععععععام فيمعععععععا يتعلعععععععق بعععععععاملواد وفريعععععععق

 العمل والفراغات.

  تمكين التطوروالتغيير 

 

 تخطيط املساحات  .6.4

 

 املتطلبات األساسية  .6.4.1

 100%  غرف فردية مستقلة 

 يلية.غرف فردية بأحجام أكبر لتسهيل القيام بعدة  جراءات طبية وتأه 
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 مع ثقافة املجتمع املحلي في اململكة 
 
 مراعاة الفصل بين الجنسين تماشيا

  مراعاة تحقيق مسافات كافية للحركة لتحفيز امل  ي 

  املساحات املخصصة لتقديم العال  ال بد أن تكون مصممة الستيعاب احتياجات قسم التنويم والعيادات

 الخارجية في حال وجودها

 صو  من الفراغات مكانية تحقيق كفاءة ق 

  مكانية االستفادة القصو  من املساحات املشتركة في قسم التنويم  

 مكانية االستفادة القصو  من الغرف متعددة األغراض  

 

 متطلبات الغرف  .6.4.2

 تصميم الغرف يجم أن يراعي املعايير العاملية بغض النظر عن االحتياجات الطبية للمريض 

  توفر اإلضاءة الطبيعية  املناظر الخارجية  التصميم لمنسان  مراعاة  السماح بحركة املعدات أو األجهزة

الهوية املحلية في البناء وإضفاء روح املنزل على الفراغات  جميع ما سبق من العناصر الضرورية الدي يجم 

 مراعاسها في تصميم الغرف

 صلها عن املساحة مراعاة خلق تسلسل فراغي داخل الغرفة و لض من خالل تحديد مساحة النوم وف

 املخصصة للمع شة مما  ساهم في  عطاء فرصة للمريض بالتحكم في الفراغ ويحسن تجربته العالجية

 

 مثال لتوزيع وتصميم الغرفة 1

 

 مسارات املريض .6.4.3

  من خالل منطقة حركة املرض ى من قسم التنويم  لى الخدمات الطبية املساندة أو مناطق العال  بدون املرور

 الخدمات اللوجستية
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  تنقل املرض ى من قسم التنويم  لى الطوابق العلوية من خالل مصاعد مخصصة يتم تصميمها ووضعها في مكان

 منطقي ومناسم للحركة

 تجنم تقاطع حركة املواد أو التموين أو منطقة الخدمات مع حركة املرض ى 
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 امللحقات .7

 في يحتو  هذا القسم على مزيد من 
 
اإليضاحات واملعلومات واملراجع  هدف استيعاب جميع املتطلبات املذكورة سابقا

 هذا الدليل. يجم استخدام هذه امللحقات كدليل استرشاد .

 

 التعريفات .7.1

 شير  لى مستو  خطو  الخدمة الوظيفية في دليل املرافق ال حية الدولية   RDL-مستوا  وديد األدوار واملس وليات

 والذ  يصف تداخل وترابط الخدمات الطبية ومستو  تعقيدها.

يتم تحديد املستو  بشكل رئ س ي من خالل وجود األطباء وفريق التمريض وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية 

 ال حية. 

لكل خدمة طبية أو الخدمات املساندة الدي تحدد الدور الوظيفي املبنى  6 لى  0من  تتراوح مستويات خطو  الخدمة

 للمرافق ال حية. 

ا.  6يصف أدنى درجة من تعقيد الخدمة واملستو   0املستو    يصف أكيرها تعقيد 

قسم التنويم  –مستو  تحديد األدوار واملسؤوليات 

 والعيادات الخارجية

الرعاية املديدة 

 الطويلة()اإلقامة 

الرعاية 

 التمريضية

 التأهيل الطبي

 –خدمات الرعاية في العيادات الخارجية  1

ممرض و طب م عام زائر. في املناطق البعيدة  

 دعم عبر الهاتف

   

خدمات الرعاية في العيادات الخارجية وقسم  2

 24تواجد طب م عام ملدة طوال  –التنويم 

ساعة  زيارات محدودة لألخصائيين في 

 العيادات الخارجية فقط

   

خدمات الرعاية في العيادات الخارجية وقسم  3

تواجد طب م عام زائر )الوالدات  -التنويم

 منخفضة الخطورة والجراحات االختيارية(

 ✓  

خدمات الرعاية في العيادات الخارجية وقسم  4

أطباء أخصائيين باإلضافة  لى طب م -التنويم

باإلضافة  لى فريق ( 1زائر تخصص دقيق )نوع

 طبي مبتدئ

  ✓ 
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خدمات الرعاية في العيادات الخارجية وقسم  5

باإلضافة  لى طب م زائر تخصص  -التنويم

( باإلضافة  لى فريق طبي مع وجود 2دقيق )نوع

 HDUوحدة عناية عالية 
 
. قد  شمل أيضا

 وجود قسم خا  بالبحع والتدريم

✓   

من  2نوع خدمات عامة على املنطقة تشمل  6

التخصصات الدقيقة والبحع والتدريم 

 والتطوير
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 أمثلة على العالقات الفراغية األساسية .7.2

 

 الرعاية املديدة –العالقات الفراغية األساسية  .7.2.1

 
 

 

 الرعاية التمريضية –العالقات الفراغية األساسية  .7.2.2

ACCESS LEGEND 

Direct/immediate access (2min, 150-200m) 

Ready / close access (5min, 400-500m) 

Easy access (5+ min, 500m+) 
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ACCESS LEGEND 

Direct/immediate access (2min, 150-200m) 

Ready / close access (5min, 400-500m) 

Easy access (5+ min, 500m+) 

) 
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 التأهيل الطبي –العالقات الفراغية األساسية  .7.2.3

  

ACCESS LEGEND 

Direct/immediate access (2min, 150-200m) 

Ready / close access (5min, 400-500m) 

Easy access (5+ min, 500m+) 
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 املتطلبات الخاصة بتصميم املرافق  .7.3

 

 أسس التصميم .7.3.1

 جودة التصميم .7.3.1.1

 املراكز )املرافق( ال بد أن تكون  ضافة  يجابية على املناطق املجاورة لها 

 مراكز بمواصفات  
 
 عاملية وتطمح للتطوير والتحسين دائما

 خلق هوية واضحة للمبنى مما  ساهم في تعزيز مفهوم ال حة والتعافي 

  
 
 تمكين التغيير والتكيف على املد  القصير والبعيد أيضا

 

 االستدامة .7.3.1.2

 آلثار التخطيط والتصميم  واختيار املواد  وطرق البناء الدي تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتقلل ا

 السلبية على البئية

 تحقيق كفاءة قصو  من خدمات املبنى لراحة املستخدمين 

  القدرة على التكيف مع املتغيرات املناخية 

 

 االبتكار .7.3.1.3

  تطبيق طرق تصميم مرنة ومعيارية ونمو جية لتمكين تنفيذ املبنى بسهولة تضمن استغالل الفراغات بشكل

 مرن وفعال في سياق مناسم للرعاية املمتدة 

 تصميم الفراغات املشتركة بطريقة تحقق احتياجات خدمات معينة 

 الكفاءات الدي يمكن أن يحققها هذا  اتباع طرق بناء تدعم تطبيق مبدأ التكرار والنمطية و لض لالستفادة من

 
 
 املبدأ باإلضافة  لى  مكانية التوسع مستقبال

  

 املرونة والتطويع .7.3.1.4

  تطبيق طرق تصميم مرنة ومعيارية ونمو جية لتمكين تنفيذ املبنى بسهولة تضمن استغالل الفراغات بشكل

 مرن وفعال في سياق مناسم للرعاية املمتدة 

 طريقة تحقق احتياجات خدمات معينةتصميم الفراغات املشتركة ب 
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  اتباع طرق بناء تدعم تطبيق مبدأ التكرار والنمطية و لض لالستفادة من الكفاءات الدي يمكن أن يحققها هذا

 
 
 املبدأ باإلضافة  لى  مكانية التوسع مستقبال

 

 االهتمام بطاقم العمل .7.3.1.5

 توفير مساحات مخصصة لقضاء وق  الراحة 

  توفير مساحات مخصصة للتدريم والتعليم 

 تقليل مسافات امل  ي واستخدام لوحات  رشادية واضحة وسهلة لتحقيق كفاءة عالية في العمل 

  تنظيم املساحات الطبية املخصصة لفرق العمل 

 

 االهتمام بالفراغات وإعطائها طابع املنزل  .7.3.1.6

  غرف بمساحات أكبر لتستوعم أفراد العائلة وق  الزيارات 

 ختيار مواد داخلية وخارجية مناسبة ومألوفة ا 

  لألبعاد األنسم لحركة األشخا 
 
 نسبة فراغات البناء وارتفاعاته تكون وفقا

  يتم تقسيم مسطحات البناء  لى عدة مناطق للتحكم في مستو  الفراغات من ناحية الخصوصية 

 ( و لض لخلق تصميم مميز  شبه طابع املنزل 10-8جناح الغرف ) 

 لطعام ومساحات للمطبخ صالة ل 
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 التمكين واملشاركة .7.3.1.7

 خلق أماكن مخصصة لتفاعل املرض ى مع  ويهم وفريق العمل 

  وضوح وظيفة الفراغات الفردية و ك ليتمكن املرض ى من استخدامها براحة واطمئنان 

  وضوح املمرات الداخلية والخارجية 

 نقل داخل املركزاستخدام األلوان واملجسمات والتشجير كوسيلة  رشادية للت 

 

 الفراغات الخارجية واملناظر الطبيعية .7.3.1.8

  تأثير املناظر الخارجية الطبيعية على املرض ى 

 سهولة الوصول  لى الفراغات الخارجية من صالة املرض ى وغرف طاقم العمل 

  حدائق عالجية  تساهم في تعزيزصحة املرض ى 

  ممرات للحركة تساهم في خلق تجربة مختلفة للمرض ى 

  

 التحكم في املحفزات .7.3.1.9

 املحفزات اإليجابية:

 وجود تسلسل للفراغات من عامة  لى شبه عامة وخاصة حدى يتمكن املرض ى من التأقلم مع مختلف الفراغات 

   استخدام اإلضاءة الطبيعية 

 استخدام األلوان والخامات املختلفة لتحقيق تباين  ساهم في تحسين الفراغات الداخلية 

  تصميم الحدائق بشكل  ساهم في التحفيز اإليجابياختيار النباتات و 

 املحفزات السلبية:

  تخطيط وتصميم الفراغات بطريقة تحد من الضوضاء واإلزعا  من خالل اختيار مواد مناسبة لتكسية

 الجدران واملمرات

  
 
 وخارجيا

 
 تجنم وهج الشمس من خالل معالجة وتصميم النوافذ داخليا

  على املرض ى والعاملين في املنشآتتجنم استخدام األلوان واملو 
 
 اد الدي من شأنها التأثير سلبا

  استخدام  ضاءة متخصصة ملساعدة األشخا  الذين  عانون من صعوبة السمع ويعتمدون بشكل كبير على

 الرؤية

  مراعاة حركة العاملين في املنشآت لتقليل تقاطعات حركة منطقة الخدمات مع منطقة املرض ى 

 

 ر الحد من املخاط .7.3.1.10
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 تحديد مواقع الحواجز الخاصة بالسالمة بشكل غير مزعج 

 اختيار املواد الدي تقلل من التعير واالنزالق 

  مراعاة االتصال البصر  بين املناطق املشتركة و مناطق املرض ى واملناظر الطبيعية الخارجية لخلق الهدوء

 والصفاء

  الكفاءة والحد من مخاطر ال حة والسالمة املهنيةاختيار األثاث والتجهيزات واملعدات الدي تعمل على تحسين 

 

 السياق االجتماعي والثقافي  .7.3.1.11

 احترام النسيج الثقافي واالجتماعي للمجتمع السعود  من خالل تحقيق الخصوصية 

 من ب ئة تتمحور حول املرض 
 
 التركيز على التعافي والشفاء بدال

 اآلالم الجسدية  -املرض ى املقيمين في املراكز أو كبار السن  تصميم يراعي أنواع األلم املختلفة الدي قد  عاني منها

 واالجتماعية والنفسية والروحية

 احترام وتقدير الفرد بما في  لض معتقداته وقيمه وقدراته من حيع العمر والجنس والقدرة 
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 تنسيق الحدائق .7.3.2

ملرافق الرعاية املمتدة بحيع  ساهم يجم أن  عتمد تصميم الحدائق على مفهوم دمج الطبيعة مع الفراغات الداخلية 

  لض في تعزيز التعافي وتحسين حالة املرض ى  لتحقيق  لض ال بد من مراعاة العناصر التالية:

 .يوص ى باستخدام النباتات املحلية وحلول الصيانة املنخفضة 

 عية.ين ح بالحدائق على السطح باإلضافة  لى استخدام النوافير في املناطق  ات املناظر الطبي 

 .تظليل املناطق املخصصة للجلوس للحماية من أشعة الشمس 

 

 العالقات االجتماعية .7.3.2.1

خلق فر  للتواصل االجتماعي من خالل تصميم املناطق الدي تعزز تفاعل املرض ى مع األصدقاء والعائلة واألطفال 

 املرض ى على التواصل االجتماعي.والحيوانات األليفة ومقدمي الرعاية. تعزز مناطق لعم األطفال  والحدائق من قدرة 

 

 األثر واالنطباع  .7.3.2.2

 العناصر الدي تحفز التفكير اإليجابي وتسمح للمرض ى بتبادل الذكريات   وإعطاء شعور باألهمية والقيمة.

 

 التحفيز الحس ي  .7.3.2.3

 اللون والنباتات وأشكال البناء 

  املركزرائحة النباتات املختلفة وأثرها على تجربة املريض أثناء التجول في 

 .اختالف ملمس وأشكال النباتات   وتباينها مع الجدران الحجرية واملقاعد الخشبية الناعمة 

  النوافير  والنباتات الدي تجذب الطيور  -الصوت 

  الفاكهة والخضروات واألعشاب -املذاق 

  توفر النباتات مثل األعشاب واألشجار املثمرة -التغيير املوسمي 

 

 السالمة .7.3.2.4

  والرصفتسوية املمرات 

  أسوارمصممة بطريقة آمنة ومتناغمة مع النباتات 

 عن األسوار لتجنم القفز للجانم اآلخر 
 
 وضع األشجار بعيدا

  الدرابزين في جميع أنحاء املوقع لسالمة املرض ى 

 



 

87 
 

 االستدامة .7.3.2.5

  ضافة  لى جمع نفايات الحدائق لتحويلها  لى سماد. يمكن  عطاء املسؤولية للمرض ى الستخدام هذا املرفق   واإل

 السماد   وإعادة استخدامه حول الحديقة. قد تعتمد أحجام الصناديق على متطلبات تنسيق الحدائق.

 جمع مياه األمطار لر  الحديقة 

 

 األنشطة الهادفة .7.3.2.6

  غرس الشتالت   بناء ألعاب لألطفال   أو تعلم مهارة جديدة. -العمل في سقيفة  -البستنة 

  نشاء روتين لتشجيع الناس في الخار . ساعد على  - طعام الطيور  

  التنشئة االجتماعية ورعاية اآلخرين لها معنى. -رعاية الحيوانات 

 

 االتجاهات والحركة داخل الفراغات  .7.3.2.7

  يوفرهذا النظام مسارات مستمرة –نظام املسارات املنحنية 

   حسية يمكن رؤيتها من املوقع بأكمله   تحفيز املقيمين بالخار  من خالل توفير تجربة  -تشجيع الناس في الخار

ا. ا وخارجي   داخلي 

  االنتقال بسهولة من مكان  لى آخر. -دخول وخرو  واضح 

  الشعور بالسيطرة والثقة بالنفس من خالل توفير نقا  محورية. -القرائن املرئية / تحديد الطريق 

 

 

 سهولة ومرونة الوصول  .7.3.2.8

 دام النقا  املحورية مثل األشجار واملنحوتات لتشجيع الحركة  زالة الحواجز الجسدية والعقلية   واستخ

 حول املوقع.

  الرصف املستمر ونقا  الجلوس املنتظمة واملسارات الواضحة تسمح للمقيمين بامل  ي حول الحدائق دون

تقل الشعور بالقيود   والتأكد من أن املمرات واسعة بما يكفي لتمرير الكراس ي املتحركة بسهولة   ويجم أال 

 مم. 1800املمرات األولية عن 

 

 اللوحات اإلرشادية  .7.3.3

 سمح اإلرشاد الجيد للمرض ى والزوار واملوظفين بالتنقل عبر الفراغات بسهولة وتعزيز فهمهم وخبراسهم. استراتيجية 

قدة مثل البحع عن الطريق الدي يتم تنفيذها بشكل جيد هي استراتيجية بديهية وغير لفظية. هذا مهم في الب ئات املع
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مرافق الرعاية املمتدة ألنها يمكن أن تقلل القلق والضيق وتشجع التفاعل لد  األشخا  الذين  عانون من الشيخوخة 

 أو الخرف أو اإلعاقة أو الحاالت الطبية املزمنة أو املؤقتة. مبادئ تحديد الطريق الدي س تم تضمينها في التصميم:

 

 الفراغاتوضوح املداخل وتسلسل التنقل بين  .7.3.3.1

 بين الفراغات  والتناسق بين أجزاء التصميم  سهولة التنقل 

  تمييزنقا  الدخول من خالل التفاصيل املعمارية 

 

 وضوح ومنطقية توزيع الفراغات .7.3.3.2

 استخدام املعالم لتوفير  شارات التوجيه واملواقع الدي ال تنس ى 

 نشاء هوية فريدة في كل مكان  

 البعيداستخدم خطو  الرؤية إلظهار املد   

 

 مواد البناء والتكسيات .7.3.3.3

 .يمكن للمواد أن تخلق ب ئة نشطة وجذابة من خالل الوعي الحس ي الذ   شجع على التنقل املستقل 

 نشاء مناطق  ات طابع بصر  مختلف  

 التعبير عن العناصر املبنية من خالل امللمس وتوجيه الضوء للمساعدة 

  

 األلوان والعناصر الزخرفية .7.3.3.4

  والرسومات والرموز الدي تبرز وتميز املساحات والوظائفاأللوان 

 تقديم عالمات في نقا  اتخا  القرار للمساعدة في اتخا  القرارات 
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 املواد والتشطيبات .7.3.4

  تتطلم الظروف املناخية املحلية أن تكون املواد الخارجية قوية حدى تتمكن من حماية الب ئة الداخلية من

 .خالل النهار والعواصف الرمليةدرجات الحرارة القاسية 

   املواد تعمل جنبا  لى جنم مع الهيكل لخلق شكل املباني. وهي ضرورة ال غنى عنها في  نشاء أسلوب معمار

 وجمالي.

 :يؤثر االختيار ال حيح للمواد وتشطيباسها على نجاح املبنى ويجم أن  عكس املتطلبات التالية 

كعععععععععععس وظيفعععععععععععة املبنعععععععععععى واإلمكانيعععععععععععات الدعععععععععععي يمكعععععععععععن أن توفرهعععععععععععا يحتعععععععععععا  اختيعععععععععععار املعععععععععععواد املناسعععععععععععبة  لعععععععععععى ع -

والنظعععععععر فيهعععععععا. يمكعععععععن أن يعععععععؤد  االختيعععععععار غيعععععععر املناسعععععععم  لعععععععى زيعععععععادة تكعععععععاليف التشعععععععغيل   والتعععععععأثير علعععععععى 

 على املرض ى الذين  عانون من مشاكل في الوعي واإلدراك.
 
 الصيانة والتأثير سلبا

 لرؤية املبنى.  سمح تشكيل املواد للمبنى بتشكيل تعبير فني ورمز -

مطابقعععععععععععة املععععععععععععواد واختيارهععععععععععععا بعنايععععععععععععة يععععععععععععؤد   لععععععععععععى  نشعععععععععععاء مبنععععععععععععى متماسععععععععععععض ومتجععععععععععععانس مععععععععععععن الععععععععععععداخل  -

 والخار .

تحتعععععععععا  املععععععععععواد والتشععععععععععطيبات املختعععععععععارة  لععععععععععى تععععععععععوفير مسعععععععععاحة مريحععععععععععة مععععععععععع االتصعععععععععال بالطبيعععععععععععة   علععععععععععى  -

ركيبيععععععععععععة سععععععععععععبيل املثععععععععععععال   الحجععععععععععععر واألخشععععععععععععاب   والتشععععععععععععطيبات الدافئععععععععععععة واملألوفععععععععععععة و ات الجععععععععععععودة الت

 الدي تدعو  لى االستقصاء واللمس   يوص ى  ها في مناطق املرض ى من أجل الشعور باألمان.

يوصععععععععع ى بشعععععععععدة باسعععععععععتخدام النوافععععععععععذ الكبيعععععععععرة للسعععععععععماح بالرؤيعععععععععة مععععععععععع الحفعععععععععا  علعععععععععى الخصوصعععععععععية فععععععععععي  -

 الب ئة الداخلية.

د الدعععععععععي تخلعععععععععق االسعععععععععتدامة فعععععععععي اختيعععععععععار املعععععععععواد واالعتمعععععععععاد علعععععععععى الطاقعععععععععة املتجعععععععععددة والتركيعععععععععز علعععععععععى املعععععععععوا -

ب ئععععععععة آمنععععععععة وتمنععععععععع اإلصععععععععابات والسععععععععقو   علععععععععى سععععععععبيل املثععععععععال   مسععععععععتويات مقاومععععععععة االنععععععععزالق لجميععععععععع 

األرضععععععععععيات والحععععععععععد مععععععععععن وجععععععععععود زوايععععععععععا حععععععععععادة  واملععععععععععواد الدععععععععععي تقلععععععععععل العععععععععععدو  وتحسععععععععععن جععععععععععودة الهععععععععععواء 

 الداخلي.

و  تنعععععععععوع األلعععععععععوان واألسعععععععععطح للسععععععععععماح بعععععععععالوعي الحسععععععععع ي وتمكعععععععععين االسععععععععععتقالل. يمكعععععععععن أن يعععععععععؤد  مسععععععععععت -

ععععععي  لععععععععى تعطيععععععععل أو تمكعععععععين   علععععععععى سععععععععبيل املثععععععععال    التبعععععععاين فععععععععي منععععععععاطق املعععععععريض املصععععععععاب بضعععععععععف  دراكع

تبععععععععععععدو البقععععععععععععع الداكنععععععععععععة علععععععععععععى األرضععععععععععععيات وكأنهععععععععععععا ثقععععععععععععوب ويتجنععععععععععععم املرضعععععععععععع ى هععععععععععععذه املنععععععععععععاطق   وتبععععععععععععدو 

األرضععععععيات شععععععديدة اللمعععععععان مثعععععععل املععععععاء  ب نمععععععا  سعععععععمح التبععععععاين العععععععالي للمرضععععععع ى بتمييععععععز الجععععععدران معععععععن 

 األرض.

 

 االستدامة .7.3.5
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ا كبيرة لالبتكا. يمكن التحقق من هذه االستراتيجيات بالتفصيل للعمل مع الب ئة الطبيعية  يتيح ن ج التصميم املرن فرص 

لتهيئة الظروف املثلى للموظفين وراحة املريض. على وزارة ال حة تقديم املزيد من التطلعات والرؤ  الدي س تم تبنيها في 

 املشاريع التجريبية.

 

 املعايير واألهداف .7.3.5.1

  يجم أن يتبع دليل نظام تصنيف مستدام للمباني التجاريةD & C  والذ  يتضمن أنما  مباني الرعاية

 نقطة على األقل أو أعلىGOLD (85 .)ال حية. يوص ى بمستو  تصنيف مستدام بحد أدنى 

 

 الطاقة املتجددة  .7.3.5.2

  الطاقة الشمسية.أسطح مخصصة لتركيم الخاليا الكهروضوئية تسمح باستغالل 

 

 التعامل مع أشعة الشمس والتظليل .7.3.5.3

  حماية الب ئة الداخلية من درجات الحرارة الخارجية العالية مع السماح بتدفق بعض الضوء الطبيلي من

 خاللها.
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 التهوية الطبيعية  .7.3.5.4

 ى الشفاء.االبتكار لتمكين التهوية الطبيعية عن طريق تنشيط تدفق الهواء وخلق مناخ ص ي طبيلي  ساعد عل 

 املادة  .7.3.5.5

 نسبة عالية من املواد املتجددة    ات متانة عالية لتحقيق االستدامة 

 

 الخدمات الهندسية .7.3.6

  ُيفترض أن جميع املواقع لديها  مكانية الوصول  لى الخدمات )املياه والغاز والصرف الص ي والكهرباء( لتلبية

 املتطلبات داخل املنشأة.

 

 بالغرف امليكانيكيةاملتطلبات املساحية الخاصة  .7.3.6.1

 .ال توجد غرف ميكانيكية على األرض بحيع يمكن الوصول  ليها مباشرة من األرض أو الوصول  لى الساللم 

  الغرف امليكانيكية الدي تحتو  على املحطة الرئ سية مثل املبردات واملضخات ووحدات التدفئة  ال بد من

 وجود مصعد قريم منها.

 م الرافعة لتركيم واستبدال املعدات الثقيلة.مناطق مخصصة للسماح باستخدا 

  / يمكن تقليل االرتفاع من األرض  لى األرض للمرض ى في قسم التنويم من خالل استخدام وحدات املراوح

 ملم. 3500ملم ليصبح االرتفاع  500املخفية.  سمح  لض بتقليل ارتفاع السقف  لى 

  مم في املساحات الطبية و وحدة العناية  4200السقف عن بالنسبة للطابق األرض ي   يجم أن ال يقل ارتفاع

 ( 4و  LTC 3b)مستو  الرعاية  HDUالفائقة 

 

 الطاقة الكهربائية  .7.3.6.2

 .مداد املوقع: جهد عالي مع محوالت مزدوجة في املوقع   مزدوجة لتوفير التكرار  

  تقسيم لوحات التبديل )موصل قض م التوصيل( عبر محول لتكوينات اإلمدادA  وB. 

 :توزيع املوقع على النحو التالي 

توزيع الجهد العالي الرئ س ي  و الحلقة املزدوجة ملراكز التحميل   مع تغذية دائرتين من لوحات  -

 املفاتيح الرئ سية    لى لوحات التوزيع املحلية   أو

ة تغذية دائرتين بجهد منخفض من لوحة مفاتيح باملوقع الرئ س ي توزع على لوحات مفاتيح فرعي -

 محلية.
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  مولد ديزل احتياطي للطاقة الكهربائية   مع وجود مولد في غرفة املولدات  النظر في توفير  -طاقة الطوارئ

٪ لتبسيط النظام الكهربائي على أساس أن تكلفة سعة املولد املتزايدة يقابلها انخفاض 100طاقة طارئة بنسبة 

 تكلفة التوزيع وضوابط فصل الحمل.

   حيع يلزم توفير  مداد بالغ األهمية )مثل وحدة العناية املركزة(  شمل توفير  -التوريد الحرUPS  لخدمة

 املعدات املختارة.

 

 االتصاالت .7.3.6.3

  ا من غرف التوزيع املحلية لالتصاالت ومراكز االستفادة من غرفة توزيع االتصاالت املركزية   الدي تخدم مزيج 

 البيانات.

  يتم توفير طاقةUPS .لجميع معدات االتصاالت النشطة 

 

 التكييف والهوية والتدفئة  .7.3.6.4

 تستخدم أنظمة تكييف الهواء على النحو التالي:

  مبردات الهواء. -التبريد 

  ما عن طريق املضخات الحرارية  ات الدورة العكسية أو سخانات املاء الساخن الدي تعمل بالديزل. -التسخين  

  خدامها لجميع األقسام الطبية الرئ سية وفي منطقة الخدمات. في املقام األول يتم است -أنظمة تكييف الهواء

 مع وحدة التحكم في الهواء والدي تكون على السطح.

  باستثناء( غرف املرض ىHDU / ICU )-  كل غرفة مزودة بوحدة مروحة / فردية مخصصة للغرفة ومثبتة داخل

ن وحدة التكييف املسبق داخل الغرفة امليكانيكية املوجودة مساحة سقف الغرفة. يتم توفير الهواء الخارجي م

 أعلى السطح والدي تصل  لى كل وحدة مروحة / ملف.

  مكيفة عن طريق وحدات مناولة الهواء على مستو  سطح األرض في الغرف امليكانيكية مع  -األفنية املغلقة

 توزيع أنبوبي.

  كود ومراوح العادم داخل الغرف امليكانيكية املوجودة على يجم توفير جميع التعليمات العامة وال -التهوية

 السطح.

  الضوابط- ( استخدام نظام تحكم رقمي مباشرDDC( مع  شراف وإدارة نظام  دارة املباني )BMS.) 

 

 السباكة .7.3.6.5

  24ملدة  مداد املياه عن طريق  مداد شركة املياه بفلترة احتياطية في املوقع وجرعات الكلور    لى جانم تخزين 

 ساعة داخل الخزانات املوجودة على السطح.
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 .توزيع محطة املاء الساخن عن طريق االستفادة من الغرف املكيانيكية 

 .للممارسات العاملية 
 
 تكون األنظمة األخر  تكون وفقا

 

 الغازات الطبية .7.3.6.6

 .توفير خزان زجاجة لألكسجين والهواء الطبي وأكسيد النيتروز 

  توفيره بواسطة وحدة شفط مزدوجة.فراغ )شفط طبي( يتم 

  ا ألن املرافق ل س  طبية كاملة   على الرغم من أن بعضها يحتو  على   فإن الطلم على الغازات  HDUنظر 

 الطبية سيكون أقل بكثير مقارنة بمستشفى نمو جي بأعداد مماثلة من املرض ى في قسم التنويم.

 

 أنظمة مكافحة الحريق .7.3.6.7

 ه والدفاع عن الحرائق وأنظمة الكشف اإللكتروني مع نظام  نذار واتصاالت الحريق.توفير كل من خدمات امليا 

  تم تخصيص غرف مضخات مياه  طفاء الحرائق  ولكن ل س لتخزين املياه.   ا لزم األمر   من املفترض أن

 تكون في املباني املجاورة.

 

 املصاعد .7.3.6.8

 ات / البضائع. الحد األدنى من املتطلبات هي:مصاعد قياسية بشكل عام مع مزيج من مصاعد الركاب والخدم

 .مصعد  ركاب كحد أدنى لكل مجموعة لجميع الطوابق / املناطق 

 .مصعد خدمة / بضائع لجميع الطوابق / املناطق   من طابقين 

 .وصول مصعد الخدمة / البضائع  لى جميع األدوار الدي تحتو  على غرف ميكانيكية 

 

 األمن والسالمة .7.3.6.9

  وجود نظام أمان على مستو  املوقع  غطي التحكم في الوصول   وكاميرات املراقبة   وإنذار وكشف من املتصور

 املتسللين.

 :نظام  دارة املباني 

نظام  دارة املباني املعيار  الذ  يتم توفيره من أجل الضوابط واملراقبة واإلدارة لجميع خدمات املبنى.  -

 ومات على مستو  املوقع.س تم دمج النظام في نظام تكنولوجيا املعل
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 الهيكل اإلنشائي .7.3.7

 

 املواد .7.3.7.1

ا من البحع واملشاركة مع  االفتراضات األولية لدرجات املواد موضحة أدناه. تتطلم الظروف البيئية للموقع مزيد 

 املصنعين واملوردين لتطوير املواصفات التفصيلية   ألن هياكل املباني يمكن أن تحقق هدف التصميم من حيع القوة

 واملتانة:

 خرسانة مسلحة 

 .XS2فئة التعرض األدنى  -

كجم  380مع محتو  أسمندي ال يقل عن  C32 / 40الحد األدنى لدرجة الخرسانة للعناصر اإلنشائية  -

 3م  /

 التعزيز للخرسانة 

 حيع يتم استخدام حديد التسليح مع غطاء خرساني لتناسم فئات التعرض كما هو مذكور أعاله. -

 حديد التسليح 

- S355 الدرجة الفرعية الدي س تم تحديدها للعناصر الفردية   

 املجلفنة واملطلية للحماية من التآكل -

 

 كود التصميم .7.3.7.2

( هو دليل التصميم األساس ي   مع معلومات  ضافية مأخو ة من كود البناء SBCيجم أن يكون كود البناء السعود  )

  يجم استخدام األكواد  IBCأو  SBC( عند الحاجة. في حالة عدم توفر بعض متطلبات التصميم داخل IBCالدولي )

 األمريكية املدرجة أدناه للتصميم بشر  منح املوافقة املناسبة من قبل العميل.

 ACI 318 - .املعهد األمريكي للخرسانة: لتصميم الخرسانة املسلحة 

 ASCE 7 - . أحمال التصميم األدنى للجمعية األمريكية للمهندسين املدنيين للمباني واملنشآت األخر 

 AISC 360 - .املعهد األمريكي لمنشاءات الفوال ية 

 

 املقاومة الجانبية  .7.3.7.3
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 ورأسيا

 
تعتبر الجدران الخرسانية املسحلة أكير الطرق فعالية لتوفير الدعم اإلنشائي الالزم للمبنى أفقيا

يمكنها في نفس الوق  توفير املرونة الالزمة الستيعاب الخدمات األخر  مثل املصاعد والساللم واألعمدة و 

 امليكانيكية والكهربائية   والتمديدات

  تتميز الخرسانة املسلحة بتكلفتها املنخفضة   ومقاومتها للحريق   وتكاملها املريح بين املصاعد واألنظمة

  وفترة بنائها السريعة   ومقاومتها األكبر للقو  الجانبية لع الرياح والزالزل   كلها تتحد امليكانيكية والكهربائية 

 لتجعلها متفوقة على أ  مادة أخر  لهذا الغرض.

  أعمال التشطيم اإلضافية الباهظة الثمن مثل العزل الحرار  وتقسيم الفراغات بواسطة الجدران االسمنتية

ح بإكمال األعمال املعمارية وامليكانيكية والكهربائية بطريقة فعالة وفي الوق  مع الهياكل الحديدية. هذا  سم

 املناسم.

 

 االهتزازات األرضية .7.3.7.4

  ا للطبيعة الحساسة لبعض املعدات الطبية   يجم  جراء دراسة عن اهتزازات األرضية للتأكد من أن نظر 

ة الواردة في "دليل تصميم اهتزازات الهياكل الدي االهتزازات لألماكن / املعدات التالية تقع ضمن الحدود املقبول

 .100X سببها السقو " : املناطق والغرف الدي تحتو  على مقاعد ومجاهر حدى تكبير 
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 القواعد واألساسات .7.3.7.5

  يجم استخدام القواعد السطحية املفردة أو املتصلة في املباني منخفضة االرتفاع. تعتبر قواعد األعمدة

 املستطيلة أبسط وأكير كفاءة وأقل تكلفة.املربعة أو 

  تعتمد قدرة تحمل التربة  لألوزان في ظل هذه القواعد بشكل أساس ي على أربعة متغيرات هي موضع منسوب

املياه   والكثافة النسبية للرمل   وعرض القاعدة   وعمقها حيع يجم ضغط التربة املحيطة  لى ما ال يقل عن 

 ٪ من أقص ى كثافة جافة.95

  يجم  زالة الطبقات اللينة والقشرية الدي تم  مواجهتها عند مستو  األساس واستبدالها بمواد حشو هندسية

 مختارة.
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 املراجع .7.4

 

 املعايير واللوائح .7.4.1

تم تحديد اإلطار التنظيمي الذ  من خالله يجم على كل مرفق رعاية ممتدة االمتثال له كما هو موضح أدناه. هذه تشكل 

 من هذه االشتراطات واألنظمة. الحد األدنى من
 
 املتطلبات ومن املتوقع التطوير واالبتكار انطالقا

 

 القوانين واألنظمة .7.4.2

  اشتراطات وقوانين املنشآت ال حية الخاصة –وزارة ال حة 

 

 املعايير والكود .7.4.3

  املركز السعود  العتماد املنشآت ال حيةCBAHI 

 standards-https://portal.cbahi.gov.sa/english/cbahi 

  التخطيط والبناء  –وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

 

 األنظمة اإلرشادية .7.4.4

  ال  –اشتراطات املرافق ال حية الدولية  بناء على –األنظمة واالشتراطات الخاصة باملرافق ال حية بأبوظبي

 بد أن تكون الحد األدنى كمرجع لجميع املرافق

o /https://stem.haad.ae/HealthFacilityGuidelines 

o .املستندات املنشورة على املوقع ال بد أن تكون هي املرجع 

o   االشتراطات الخاصة باملرافق ال حية بأبوظبي مع القوانين املحلية فيجم اتباع تعارض بين  ن وجد أ

 القوانين املحلية

  اشتراطات املرافق ال حية الدوليةIHFG 

o /https://healthfacilityguidelines.com 

 معهد اشتراطات املرافق 

o /https://fgiguidelines.org 

 

https://portal.cbahi.gov.sa/english/cbahi-standards
https://stem.haad.ae/HealthFacilityGuidelines/
https://healthfacilityguidelines.com/
https://fgiguidelines.org/
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